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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан свима. 
 
 

НАСТАВЉЕНО 19.06.2007. ГОДИНЕ 
 

СА ПОЧЕТКОМ  У 15,00 САТИ 
 

 
 

Констатује се да је веће у неизмењеном саставу, а да су присутни: 
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Кнежевић. 
• Пуномоћници оштећених адвокати Даниловић, Томић,  Тодоровић 

и Баровић. 
• Те браниоци оптужених адвокати: Заклан, Продановић, Вукотић, 

Перески, Станић, Ковачевић, Јелушић, Ђурђевић, Дозет, Бељански, 
Бојков и Машић. 
 
Одсутни су Јеврић Зоран. 

 
 
АДВ. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Господине председниче ја ћу колегу 
замењивати, уз сагласност господина Перића.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перићу? 
АДВ. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: И Ваше допуштење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Уз сагласност опт. Перића њега ће на данашњем главном претресу 
у замену за одсутног браниоца бранити бранилац адв. Вукотић. 
 
 Одсутни су браниоци адвокати Вујин, Пилиповић и Мијатовић, те 
Перковић, односно Травица.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колегу Перковића је јуче мењао Јеврић, Јеврића данас 
нема. Да извесно ту нема никаквог договора, али. 
  Господин Вујановић, јесте ли сагласни? Госпођо Калаба? 
 
 

Те ће на данашњем главном претресу оптуженог  Вујановића и 
Калабу уз њихову сагласност, а у замену за одсутне браниоце бранити 
бранилац адв. Заклан.  
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Одсутни су и браниоци адвокати Калањ, Штрбац, Мамула, 
Батрићевић, Рајић, Станојловић, те браниоци опт. Мугоша Горана 
адвокати Радуловић и Сташевић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега Станић? 
АДВ. МИЛАН СТАНИЋ: Уз Ваше допуштење и сагласност опт. Мугоше на 
данашњем претресу ја ћу колегу Радуловића мењати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Мугоша? 
 
 Сагласан да ће њега на данашњем главном претресу бранити адв. 
Станић  у замену за одсутне браниоце. 
 
 Одсутни су и браниоци адвокати Апро, Левајац и Перовић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Судска стража каже. 
 

 Сви оптужени су ту као и Катић, Љубоја и Мугоша.  
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо за данас планирали саслушање сведока Јакшић 
Душана који је ту и Срећка Борисављевића, који нам се јавио писмом са неком 
силном медицинском документацијом, човек је болестан болује од неког 
канцера, на лечењу је и тренутно је ваљда на болничком лечењу и у том 
смислу он је молио да га не малтретирамо.  
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Одустајем од предлога за његово саслушање.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 Уведите сведока Душана Јакшића.  
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

ДА СЕ НАСТАВИ ГЛАВНИ ПРЕТРЕС 
 
 

ДА СЕ НАСТАВИ ДОКАЗНИ ПОСТУПАК 
 

САСЛУШАЊЕМ СВЕДОКА  ЈАКШИЋ ДУШАНА  
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Јакшићу. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Добар дан. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте саслушани пред овим судом својевремено. То је 
било 28. априла 2004. године, па Вас питам да ли има промена у Вашим 
личним подацима које ми имамо овде евидентиране? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре свега ме интересује адреса? Иста? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ковиљ. 
 
 
 

Сведок ДУШАН ЈАКШИЋ
 
 
Са личним подацима као са записника од 28.04.2004. годиен, 

упозорен, опоменут, па и на заклетву за сведока, исказује: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јакшићу, поново ћемо Вас саслушати као 
сведока у овом предмету. Дужни сте казивати истину, за давање лажног 
исказа се кривично одговара, нисте у обавези да одговорите на питања чијим 
одговором би себе изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или 
пак кривчном гоњењу. Дакле на та питања нисте у обавези да одговорите. Све 
чега се сећате, све што Вам је познато дужни сте да нам пренесете. Ништа не 
смете прећутати. У овом смислу Ви сте тада положили и заклетву за сведока, 
дакле када сте оно раније саслушани мислим да је то било у поступку истраге 
2003. године, положили сте и заклетву за сведока, па Вас ја само на њу 
подсећам. 
 Да Вас питам господине Јакшићу да ли остајете при овим својим 
исказима које сте нам раније дали, истражном судији 2003. године, односно 
пред овим претресним већем 2004. године? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остајете при томе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ли томе нешто да додате, да допуните, да ли сте 
се чега присетили? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Можда нешто не знам више, не сећам се тачно, 
ако нешто буде, можда се нешто сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците нам укратко само јесен `91. године, где 
сте, шта радите? Схватио сам да сте били у Вуковару? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јесен `91. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је, јесен `91.? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само укратко. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па остао сам, у Вуковару сам био до `98. цело 
време. `91. био сам на дужности команданта одреда ТО Петрова гора и ТО 
Јужне оперативне групе. Тад, пред пад Вуковара сам био смењен и био сам 
без функције, једноставно сам после формирао саобраћајно предузеће бивши 
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«Чазматранс» у  саобраћају Вуковар и након  тога дођу из Генералштаба, 
персоналне управе, да се активирам и да формирамо војску, српску војску 
Крајине, као официр, тако да сам онда радио у корпусу једно време и кад сам 
видео да од уговора нема ништа рада, онда пређем на царину и онда сам радио 
од `94. на царини до интеграције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Ви сте иначе резервни официр, јел тако? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тадашње ЈНА? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, школу резервних официра завршио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сам схватио из оних Ваших ранијих казивања, 
у Билећи сте завршили школу резервних официра? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Завршио школу резервних официра у Билећи, 
стажирао у Пироту, извиђачки вод пука, онда сам одмах после војске добио 
извиђачки вод бригаде ТО Вуковар, после тога одмах унапређен, похваљен и 
пребачен на дужност начелника безбедности Територијалне бригаде Вуковар. 
Завршио курс безбедносни, пре тога курс за специјалне јединице, 
противдиверзантски, полицијске, извиђачке, све обуке прошао, онда ту 
прошао безбедносни курс и до рата сам био на дужности начелника 
безбедности Вуковарске бригаде ТО. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком чину сте били тада? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Капетан, до капетана до рата, а капетан I класе 
пред рат сам добио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро, испричајте нам укратко, кренули су сукоби у 
Вуковару, практично је почео рат у лето те године, јел тако? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се дешава? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па ја сам то већ изјавио и у Хагу био, ми смо 
једноставно се морали самоиницијативно организовати и бранити. Већ после 
ХДЗ-а и доласком Мерчепа на власт Срби су већ почели нестајати, 
ликвидација Срба је била чак јавна, Јову Ракијицу, једнога Мађара у Лушцу су 
убили, Пајића овај који је био баш код нас близу Петрове горе који је становао 
исто отишао у град да набави за продавницу робу и више се није вратио. Пред 
општином нађен му «Мерцедес», он је тек ја мислим пре пар година 
ексхумиран, нађен на као НН лице у Новом Саду. Тако да смо од страха шта 
се дешавало на кућном прагу људи убијани, ми смо се организовали да не би 
то тога дошло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте  се организовали? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па пошто сам једино ја био тад у том делу, у 
делу Петрове горе где је било претежно српски живаљ, једино који сам имао 
неко искуство војно, знање неко, сазнање и организовао сам, није то било 
пуно, свега негде око 180 било је људи. Од тих 180, 40-так можда је било 
млађих, било је чак људи по 70-80 година, онда можете мислити како је било. 
Само смо организовали тај део, пар улица, територије који смо држали 
слободно да не би дошло до изненађења, да не би било ликвидација и нешто.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У смислу стража? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, у смислу уличних стража и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте се наоружали? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Прво смо имали, имали смо наоружање лично 
ко је имао своје, неко је куповао на дивље, неко «кубуре», неко правио нешто 
тако било је прво формацијско наоружање ко је дужио пиштољ, ловци пушке 
ловачке, неко «кубуре», неко чак и трофејне набавио и тако смо имали. Прво 
је било са тим наоружањем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте се организовали у неком формацијском 
смислу, одељења, водови, чете? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, по улицама организација је била по 
принципу одељења, водова. Значи, било је по војно формацијском принципу, 
по улицама значи десетине, одељења су била, водови и тако је било то. Значи 
по војничком принципу смо били  организовани.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Вас поставио на место команданта тих људи? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па на место смо једноставно сами на себе из 
улице Петрова гора и Солидарности када је почело то и онда су сами људи, 
они и онда сам ја ишао и држао, одржавао комуникацију и са Боровом Селом 
и са касарном и организовао отпор и тако, сами грађани јер није било нико 
тада из штаба ТО-а, сви су већ побегли за Србију, никог није било резервног 
састава, старешина било је свега двојица, тројица који нису имали искуство 
такво, који су били инжињерци, били су значи нису имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нешто сте говорили о неком састанку где је било 
представника из више села, те Мирковци, те Оролик, те Ловас? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Е то је било за време рата, то је било већ рата, 
то је већ било ја мислим да је то било већ у октобру, половином октобра.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мислим да је 17.10. да је било састанак у 
Ловасу, а то је био је састанак у Оролику где су ме изабрали за команданта 
ТО-а Јужне оперативне групе, где ја нисам присуствовао. Ја сам био на 
фронтној линији, они су дошли и само рекли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командант ТО Јужне оперативне групе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јужне оперативне групе, значи свих села јужно 
од реке Вуке, да будем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је онда ово у Вуковару, на Петровој гори? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Али Мркшић, тадашњи пуковник Мркшић није 
дао Петрову гору, није било способног старешине који је знао војну тактику 
да води, онда је рекао ти не можеш то је политичка функција, ко ће водити 
онда рат, прво да се Вуковар ослободи, да се Вуковар ослободи, онда ви 
радите политику, онда стварајте власт и остало, битно је да се Вуковар 
ослободи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, а шта је онда ово, ових 180 људи на Петровој 
гори? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, не, 180 људи је било у првом маху. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је то, ја Вас питам шта је то? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: ТО. Ми смо сви били припадници ТО-а. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: ТО чега? Јужног Вуковара, шта? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, не, објективно то је било Одред Петрове 
горе, јер Петрова гора улица је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ТО, добро није улица, него насеље? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Петрова гора улица, па Мјесна заједница и тако 
тај су назвали Петрова гора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је схватио сам више улица и Нова и Солидарности 
и? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Више улица да, Солидарности и био је део 
Светозара Марковића, био је део Нове улице, тако то је пар уличица, то је био 
један мали отисак,  периферни који смо ми држали само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И сад то је неки, шта је то нека посебна, нека чета, 
нешто,  180 људи то је мало више од чете? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: По војној формацији, самостална јединица се 
назива одред, самостална јединица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одред? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Значи батаљон је величине отприлике 
батаљона, значи формацијски да је у четама, међутим батаљон је у саставу 
бригаде, батаљон, а одред је самостална јединица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ако су вас, господине Јакшићу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Зато смо то ми као одред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако су Вас изабрали за команданта ТО Јужне 
оперативне групе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Е то је било, тад смо ми већ имали, ми смо већ 
кад је дошла Гардијска бригада 02.10. тад је већ било 344 борца. Тад смо већ 
имали 344 значи људи који су већ дошли, се мобилисали, који су прешли из 
Борова Села, део који смо већ држали села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На Петровој гори сте имали већ? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: На Петровој гори већ смо 344 онда имали 
човека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У моменту кад је Гардијска бригада дошла на то 
подручје? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, јел сасвим случајно, ја нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е ово Вас питам, ако сте Ви изабрани за команданта 
ТО Јужне оперативне групе, да ли то значи да сте Ви командовали и ТО 
Ловаса, ТО? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, не, то је штаба, штаба. Штаб се формирао. 
Штаб је, они су оредили пошто је било ратно стање, није било сигурно органа 
власти па да би Јужна оперативна група, значи да би успоставио се живот у 
ратним условима, мобилизација, дотур јединица из тих села за Вуковар, онда 
су формирали штаб ТО Јужно оперативне групе који би значи уместо органа 
цивилних власти у селима обједињавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е где је било седиште тог штаба, где је тај штаб био? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Седишта штаба је било у «Велепромету» у 
Вуковару. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На «Велепромету»? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, тамо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је све у штабу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па у штабу су били? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Функционално, по функцији? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Исто по функцији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има начелник штаба? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Начелник штаба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био начелник штаба? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Заменик је био Узелац Миле, онда био је за 
ОРМО  послове мислим да је био Пјевић Лазо, био је за везу Јовица Кресовић, 
био за по родовима сад морам у нотес видети тачно, то је већ 16 година, имам 
у нотесу тачно који су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, а Ви сте командант? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. Међутим ја сам био као командант, 
међутим сам био више на линији него са штабом, само сам долазио повремено 
некада кад имам времена да дођем. Међутим Узелац је био изузетно способан, 
он је већ био начелник штаба ТО пре рата, тако да сам могао оставити без 
бриге да је то функционисало и радило, значи, мобилизациона евиденција, 
картони, све је то функционисало, све је то рађено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тај одред  ТО Петрова гора формацијски 
одред ТО Петрова гора био формацијски подељен на неке чете, на неке ниже 
организационе јединице, ево чете, водове? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Биле су три чете, три чете, 02.10. биле су три 
чете. Једном је командовао Вујановић, овај Мирољуб Вујовић, он је имао тада 
02.10. 117 бораца, Вујановић Станко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд Ви то знате, ево овако после толико времена 
117 бораца? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нотес, кад сам за Хаг ишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па 344? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Сасвим случајно нотесе сам што сам имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте били у Хагу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте били у Хагу, кад сте? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У октобру прошле године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прошле године сте сведочили у Хагу?  
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Милету Мркшићу био сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: И онда сам случајно тај нотес и то сам само 
имао записано кад смо имали гардијску бригаду, кад смо увели и правце 
дејства и чете и које смо имали правце и колико је било људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро, значи једна чета Вујовићева 117 бораца? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: 117 бораца, Станкова је имала 110, Мирослава 
покојног Пејића је имала 72 и покојног Фота 45 јер он је, то је накнадно су 
формирани, како се људство повећавало онда су још ове две чете. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мирослав Пејић звани? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не знам тачно надимак како су га звали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је «Бимбо»? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Могуће, не знам тачно, знам по имену и 
презимену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имао брата он? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја чак њега нисам познавао пре рата, ја сам 
упознао тек у току рата и то значи било је свега пар месеци док није погинуо. 
Иначе је био симпатичан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро, да ли је оваква организациона? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: И изузетно је био овако момак драг. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је оваква организациона структура остала све 
време извођења борбених дејстава? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Док Гардијска бригада, значи 02.10. кад смо 
кренули у напад, јер Мркшић је тражио пошто смо имали правац леви бок, 
значи требали смо ићи од Пролетерске па Лева Суподерица, међутим кад смо 
већ пред сам напад, ноћ ту, кад сам послао ове курире да уведу Гардијску 
бригаду њих 18, у сваки батаљон по 9, он је захтевао да ја територијалце 
разведем  по целој линији, да они буду испред Гардијске бригаде. Тако да сам 
ја преко ноћи морао дислоцирати две чете, пребацити скроз до стране према 
Митници и целу значи линију заузети и 02.10. кад смо кренули у напад онда је 
страховите губитке су имале ове две чете, оне су биле мање, ем је био 
најтврђи правац, трећа чета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тада Фот погинуо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тада је погинуо Фот, после мало је погинуо и 
Пејић мали и онда сам ја ове две чете, део сам потчинио касарни, да чувају 
десно крило касарне са Митнице, није било доста људства мајору Бајићу, и 
пошто су тамо већ живели неки из тих крајева, Смиљанићи ови који су имали 
куће ободно иза касарне према Митници, њих  сам потчинио њима и овамо да 
буду, на предњем делу да буду као водичи пошто су знали град, потчинио те 
две чете и онда сам прешао са ове две на леви бок код мајора Тешића за Први 
јуришни одред. Значи ове друге сам потчинио, мало је људства остало после 
тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ове две су? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нешто рањено, нешто погинуло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: При Првом јуришном одреду? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, ове две су биле у саставу Првог јуришног 
одреда, Станкова и Мирољубова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли сте имали одељење минобацача? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је то било одељење, да ли је оно било при некој 
чети или је било посебно негде стационирано? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Одељење минобацача, па у ствари минобацаче 
смо имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или сте имали при четама? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Имали смо више, имали смо при четама, имали 
су, главно је било минобацачко и главно што су тукли то је било од Петрове 
горе тамо негде код куће, како се звала, Божанића, то је била напуштена кућа, 
ту је било, ту је био онај чувени из Гардијске чак онај Смајо, водио и наводио, 
он је био главни минобацачлија тамо. Био је искусан, исто је био 
потпоручник. И наши су били са њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су ове чете имале одељење минобацача, прва, 
друга, односно Мирољубова, Станкова, Фотова? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Они су, имали су али су они, пошто је Зјајо је 
био, не Зјајо него како се звао тај, пошто је био експерт, стварно је знао, 
старешина школовани и он је објединио и он је са њима руководио део, а део 
један је био овде на Петровој гори, сад се не могу тачно сетити ко је био 
командир лично. Знам само да је овај један био и рањен, телевизијска екипа је 
снимала па је ужурбано, па му гранату ону прво док још није испаљена увуко 
онде, па је без шаке остао скоро био. То је пре 16 година тачно, јел ја људе 
нисам познавао све, то је било кратко и не могу се сетити, имало је било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вод везе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Од  везе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали вод везе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нисмо имали вод везе. Вод везе већ имају веће 
формације. Само смо имали везе. Ми смо били у саставу Гардијске и имао сам 
командно место уз Тешића, уз Тешића лично, значи они имају једну 
просторију, а били смо у истој кући, истој згради.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте дејствовали? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Како мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте дејствовали, да ли сте били претпочињени 
Гардијској бригади или сте садејствовали са Гардијском бригадом? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ми смо потчињени Гардијској бригади, али сам 
ја командовао лично са одредом Петрова гора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел разумете шта Вас питам? Да ли сте борбена дејства 
изводили у садејству са јединицима Гардијске бригаде или сте били 
претпочињени Гардијској бригади? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ми пошто смо били у првој линији, ми смо се 
утопили са њима фактички, али је Тешић командовао са Првим јуришним 
одредом, ја сам са ове две чете касније, јер ја сам прво са ове две чети био 
први напад са мајором Бајићем, а заменика сам ставио са Тешићем. Први 
напад кад је био 02.10., кад је прошло како је прошло први напад кад није 
успео, кад је пуно било погинулих и рањених, онда сам потчинио, ја прешао 
код мајора Тешића. Значи подршку ватрену групу, да ли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел чули смо овде Тешића, он каже да је првих дана то 
било садејство? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Садејство тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А после је Мркшић наредио да се ове јединице 
претпотчине јединицама Гардијске бригаде, односно Тешићевом батаљону и 
његовим четама? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: По правилу службе ТО се потчињује војсци, 
активним јединицама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То да, у смислу команде, али сад само извођење 
борбених дејстава може бити у садејству, а може бити и на други начин. 
Добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ми смо били потчињени Гардијској бригади, у 
саставу Гардијске бригаде, значи цео ТО на тој Јужној оперативног групи смо 
били потчињени њима. Мркшић је био главни командант, значи све јединице 
су биле потчињене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога сте примали наређења, задатке? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Лично од Мркшића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од Мркшића, на његовом командном месту? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У оперативном штабу у Негославцима, сваки 
дан сам ишао тамо на реферисање, узимање задатака, примање и тако. Сваки 
дан сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви и ко још? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па код Мркшића су ишли значи команданти 
батаљона само, па навише. Од команданта батаљона навише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле Тешић? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: А командантима батаљона су долазили 
командири чета, примали значи кад се вратимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад кад се вратите из Негославаца, да ли код Вас 
долазе командири чета? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Командири чета, добију задатак и наређења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко долазио код Вас по задатке? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: По задатак су долазили командири чета, значи 
Станко, Мирољуб, био је Пејић док је био и Фот, командири чета лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да и докле такво стање траје? Све време извођења 
борбених дејстава? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па стање је трајало док нисам био смењен 
скроз. Тако је било до пред пад Миловог брда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е кад је то било и како? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па сад тачно датум, Милово брдо, то је значи 
18. то је било дал дан, два пред пад Вуковара. Јер чим је Милово брдо пало, 
пресечена комуникација је била према Дунаву, Митница се одвојила на једну 
страну, Плива на другу, они су онда преговори били за предају, значи већ је 
била онда предаја Вуковара, већ 18. је већ Вуковар пао, Борово насеље тек 20. 
два дана касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, дакле пар дана пред 18. је пало Милово брдо ако 
добро схватам? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па мислим Милово брдо, фактички, кад је 
Милово брдо пало већ је пао Вуковар, већ је то, јер они чим су на Милово 
брдо дошли то је плато којег су некад звали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који доминира градом? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Доминира комплетном значи комуникацијом  
до дворца, овамо према Митници, до Дунава, прекинути мостови, нема више 
комуникације, то је већ Дунав био, овај Вуковар пресечен на два дела и одмах 
су они схватили да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е и кад сте Ви то смењени? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам смењен, мени је Шљиванчанин још 
рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад, кад? Питам кад? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Шљиванчанин је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад кажете пред пад Миловог брда, то може да буде 
један широк временски дијапазон? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па то за Милово брдо су борбе биле ја мислим 
ту, да ли су биле можда 2 дана 3, није ту сад значи то је ту, пред сам пад 
Вуковара јер кад је  Милово брдо кренуло, ми смо онда све снаге на леви бок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте командовали, ајмо овако, да ли су ове 
јединице учествовале у нападу на Милово брдо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви командовали тим јединицама? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Е већ је ту кад је било на Милово брдо напад 
већ сам ја, већ је  Мирољуб преузео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел разумете? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, да, на само Милово брдо нисам, до Миловог 
брда, до Леве Суподерице сам био командант. Кад је већ Шљиванчанин њему 
у штабу кад смо били рекао ти ћеш да будеш командант. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то, испричајте нам то како се то дешава, где? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: На састанку, пошто су они, то је било у штабу, 
међутим ја сам тек у Хагу сазнао шта је било јер ту је било већ у Вуковару 
после борба за власт, за ослобођење, ту су се већ правиле игре што ја нисам 
уопште ни мислио ни планирао, нити сам желио доћ на власт. Мене су чак 
хтели, из Државне су ме врбовали пошто су ме знали, методе и средства, да ме 
воде чак до Милошевића, ја сам знао ако идем тамо да требам  неке уступке, 
да ту реч употребим, ја сам рекао мени не треба власт и не треба ми ништа, 
желим да будем нормалан грађанин као што сам био и пре рата, да Вуковар се 
ослободи, да живим са својом породицом, да радим нормално, мени не треба 
ни власт ни политика, ништа.  И онда када сам потегао питање хуманитарне 
помоћи 6 шлепера кад је било у «Велепромету» кад су се окренули, неко је 
фиктивно потписао, вратили су се и још штошта, цигарете и тако, кад сам 
поменуо питање онада је почела хајка на мене. Оно што су радили други 
почели су приписивати мени и онда су чак, то ми је у Хагу Шљиванчанин 
када је рекао да сам био под оперативном обрадом, да сам ја ратни профитер, 
да сам шверцовао аутомобилима, да сам. Међутим то је мене страшно 
погодило као човека, као личност, кад знам да сам био чист као суза, никад 
нисам хтео, ја сам да сам хтео могао сам имати богатство 10 пута веће него 
сам имао. Ја имам 5 пута мање него у то што сам имао пре рата. Ништа нисам 
узео, ништа нисам се окористио. Чак једанпут ми је колега чак чарапе донео 

К.В. 4/2006 

ВРЗ 01
74



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 19.06.2007. год.                                                    Страна 13/101 
 
 

 

упаковане, чије, «усташке», ништа нисам хтео. Моја деца, када се ослободио 
град Вуковар нису имали шта јести, сви су имали од хуманитарне помоћи 
нешто, ја кад сам довео њих нису имали ништа, а толико сам био, значи су ме 
оцрнили били и то је на мене као личност, као човека страшно погодило и 
страшно ме демолисало, овај деморалисало. 
 Да се понашаш патриотски, да будеш частан, поштен и на крају да те 
оцрне као најгори. Ја сам онда се пожалио, кад смо формирали већ полицију 
овоме Ђукићу, кажем ја Ђукићу добро Ђукићу шта је то, откуд такви, каже 
шта се ти секираш, шта о мени све причају па ја подносим, кад би све то 
слушао где би било. Међутим ја сам толико био емотиван да једноставно 
нисам навикао на те подвале, на инсинуације, на лажи, да се то дешава, 
међутим то све што су радили други, приписивали су мени, они су све знали 
да ја нисам ништа згрешио, чак су ми после рата и нудили ауто да добијем, 
нисам хтео. Ја сам имао свог «стојадина», који сам купио слупаног, средио, ја 
чак нисам хтео за време рата туђи ауто возити. Возио сам једнога Србина 
«југа» чини ми се и одмах сам му вратио, тако да нисам ама ништа имао 
чисто. А овамо, онда ми Шљиванчанин рекао да сам био под оперативном, 
онда сам захтевао реко ја захтевам господине Шљиванчанин да видим шта 
сам ја био под оперативном, због чега, и онда кад ми је рекао, онда сам рекао 
да вас буде срамота. Пре свега човека коме је комплетна војна безбедност, 
војни старешински кадар, сви веровали, народ веровао, да Ви тако оцрните и 
да га баците на маргину, а поставите друге који на крају крајева нису ни 
приближно ни морално ни људски врлинама, ни знању и онда је видео и он да 
је, онда се после повукао и више није потего питање ма ништа у Хагу. Онда је 
видео да је погрешио тотално и што је то потегао питање и онда сам рекао ја 
желим пред судом да Ви издате оперативну обраду, да кажете где сам, шта 
сам урадио. Ако дође ово ја ћу вас тужити на крају, за моју част и увреду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја пре свега не би као човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вас је сменио? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Шљиванчанин. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шљиванчанин? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лично? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да и то усмено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где се то дешава? Ко је присутан? Шта каже? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То је било у штабу, дошао је Мирољуб и он је 
навратио, он је био тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У штабу, кад кажете то је било у штабу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У команди уствари, у команди. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На који штаб, на коју команду? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У команди. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На «Велепромету»? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, не, то је било у Светозара Марковића, у 
команди одреда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У команди код Тешића? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јуришног ореда, код Тешића да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код Тешића? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да код Тешића, али пошто смо ми имали 
састанак код мене у другој просторији, Тешић је био одвојено и он је рекао ту 
на састанку, дошао код нас и као Мирољубу каже ти ћеш бити командант кад 
ово заврши све. Међутим,  одмах је то почело чим је он њему то рекао, он је 
већ преузео, преузимао иницијативу као да је он командант. Ја сам се повукао 
мирно, нисам хтео никакве да правим проблеме, међутим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је ту био присутан све? Дакле Шљиванчанин, Ви, 
Вујовић? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Био је Станко, мислим да је био и Станко, да ли 
је био везиста мој. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тешић? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не знам да ли је Тешић био, не сећам се тачно. 
Не сећам се тачно ко је био тамо кад је то било. И онда је касније као састанак 
у Петровој гори, Мирољуб као он је сада командант, ја сам пре ми је било 
чудно што није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав састанак? Чега? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па састанак у Петровој гори као мештани, било 
пар људи свега, да он објасни да је он сада командант, да је он именован за 
команданта ТО-а, да он преузима функцију и све.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не разумем, какав састанак? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па састанак ово чим је пао Вуковар, он је после  
пошто је овај усмено рекао, наводно да је онда имао и писмено, да је именован 
за команданта ТО-а, међутим ако је он је био ТО-а Вуковар, а ТО-а Јужне 
оперативне групе сам био ја, међутим он каже не, ја сам командант ТО-а, нека 
реко свака част. Ја сам се мирно повукао нисам више хтео да се борим за 
власт, није ми био ни циљ, повукао сам се мирно без функције, без ичега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био Ваш заменик? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ивановић Милан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Звани? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У одреду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: «Чичак», а у штабу је био Миле Узелац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро да ли су они остали на својим функцијама? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Они су остали. Ја сам, кад сам се повукао, ја 
више нисам ни имао ни ингеренције, нити ме занимало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, питам Вас да ли сте само Ви смењени? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Само ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте само Ви смењени или је комплетна 
структура команде? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам смењен, сад да ли су они остали даље и 
на којој функцији не знам тачно, то не знам више ме није занимало. Ја више 
нисам ни у штаб залазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад Тешић нам је рекао, господине Јакшићу, Тешић 
нам је рекао прекјуче овде, не кад је то било јуче, јуче нам је Тешић рекао да 
је то било код Мркшића на командном месту? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, код Мркшића можда је он и Шљиванчанин. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је Мркшић. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Можда су он и Шљиванчанин. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте били Ви, да је био он, разумете? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То је било на командном месту кад је он рекао 
усмено Мирољубу, то је било код мене у команди одреда. Е сад да ли је било 
касније ја се не сећам тачно код Мркшића да је било шта, не сећам се тачно. Ја 
знам само да је то било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да је био он, да сте Ви били, прво да је то 
одлука коју може донети само командант, не може то да донесе било ко? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па тачно је. Командант, коме ће веровати него 
свом органу безбедности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е  и да сте Ви тамо били, да Вас је тада Мркшић 
практично сменио? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То се не сећам, знам само да је то било код 
мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На његовом командном месту, не код Тешића? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То је било код мене, и да је то тако било, било 
је у команди одреда Петрове горе, то је усмено рекао Шљиванчанин, али ја 
никада нисам добио наредбу о смени и решење, никада  усмено, овај писмено 
да сам добио. То је било само усмено и више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је након тога, након те смене да ли Ви ишта 
радите у оквиру ТО Јужне оперативне групе Вуковар? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам још, ишао сам кад је био пад већ 
Вуковара, Милово брдо кад је било пошто нисам већ командовао са овим 
одредом Петрова гора, ишао сам, помагао сам као још тада, још није као 
штабно, овај Мирољуб заменио као у штабу, као представник штаба ишао сам, 
баш је био и Јовица Кресовић да организујемо прихват цивила, значи све из 
Вуковара цивиле на пунктовима да их лоцирамо, да их прихватамо, децу да 
збрињавамо, да их снабдевамо са млеком, са храном, жене, да то обезбедимо 
прихват, камионе, возила, све јединице које су биле на томе, све смо 
расположива средства су имали превозна, комбије, камионе, аутобуса тад није 
било код нас него су аутобуси били касније који су већ кад је за дислокацију 
за Хрватску, ко је требао за Србију, да у «Велепромет» на стационарно место 
да се сви, тад сам био само на тој функцији и после нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате да ли Мирољуб након Ваше смене ишта 
командује? Да ли стварно командује? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумете? 

К.В. 4/2006 

ВРЗ 01
74



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 19.06.2007. год.                                                    Страна 16/101 
 
 

 

СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. Не знам ја зато што једноставно нисам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У смислу да сад доноси неке одлуке као командант, 
ево није довољно да је неко командант? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не могу рећи то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него да видимо да ли што командује? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не знам. Нисам био присутан, да било шта 
кажем, погрешио би, не знам. Да ли је он командовао, да ли је неко са њим 
командовао, ко је командовао, нисам у то упућен, нити ме занимало на крају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тај одред са тим четама, какогод га звали ТО 
Петрова гора, ТО Вуковар, да ли је изводио било какве акције након Ваше 
смене? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па после, након моје смене, након значи пада 
Миловог брда акција више није борбених било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никаквих борбених акција више нема? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Борбених акција више није било. Значи, било је 
само акција да се значи кад је била предаја, по мени, кад је била предаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, немојте сад, него само чега се Ви сећате? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, значи да се, који су били цивили да се 
извуку, да се борци који су се предавали да се и они значи санирају, да се 
једноставно разоружају, да све, то је била акција. Више борбених дејстава није 
било кад је пало Милово брдо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли у то време постоје било какви цивилни органи 
власти, било  Вуковара, било, шта је то тада било САО Славонија, Барања и 
Западни Срем? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тада је била војна управа на том делу и наредба 
је била, ја имам чак и уписано наредба Мркшићева, на том делу је било 
проглашено ратно стање и цивилне власти, цивилна управа није постојала 
значи само војна управа, ратно стање. Војни закони су били тада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На том делу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: На том  делу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него питам Вас као некога човека са тих терена, из 
тог времена? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тек падом Вуковара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је на терену Славонија, Барања и Западни Срем 
или Источна Славонија, Барања и Западни Срем, да ли је постојало било 
каквих цивилних органа власти? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па јесте, они су били у Ердуту, али међутим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је то било? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па била је влада, била је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Влада чега, шта је то? Да ли је то Република Српска 
Крајина или је то? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Обласна влада Славоније, Барање и Западног 
Срема. Била је у Ердуту стационирана, међутим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Горан Хаџић је био председник? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. Али овде је било ратно стање, додуше било 
је и доле ратно стање Северна оперативна група Вуковар, али Ердут, Даљ, она 
села сва су била слободна, то је био слободна територија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако сте Ви били командант, ово ме сад подсети, ако 
сте Ви били командант ТО Јужне оперативне групе, да ли је постојала ТО 
Северне  оперативне групе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био командант? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Северне оперативне групе је био Баџа, ја сам 
лично ишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Радован Стојичић Баџа, на тог Баџу мислите? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, да. Тачно, да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам лично ишао код њега да успоставимо 
комуникацију, контакт јер ми нисмо имали Северна и Јужна оперативна група 
иначе, нису имале везу и ишао сам са њим, јер пошто ми овамо смо стално 
надирали и они су све снаге са Северне оперативне групе пребацивали на нас, 
једноставно  тврђи бедем одбране су правили и теже су напредовали, онда сам 
ишао да са њим договорим, да га доведем до Мркшића да се договоримо да 
бар они фиктивне нападе лоцирају кад ми кренемо у напад, Јужна оперативна 
група Петрове горе, да они бар вежу снаге, фиктивне нападе, да не могу 
пребацивати снаге да би могли напредовати, да имамо координацију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Да ли сте као командант присуствовали седницама 
владе Горана Хаџића? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам, то је било кад је влада у «Велепромету» 
заседала кад је била, ја сам ишао само, пошто сам знао све, познавао сам их, 
пошто су ме и пре знали још и пре рата, знали смо се лично и онда ме замолио 
био покојни Милош Војновић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Судија? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Судија, замолио ме да одем до Мркшића да, 
пошто Србија тад као није била у рату, да не увлачимо њу, да ратне злочинце 
оставимо и да судимо ми, суд Крајине, пошто имамо своје судство, судије, 
способни смо да то урадимо, предложили смо да их оставимо ту и да им ми 
судимо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какву је он функцију тада имао Милош? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он је био председник суда тамо. И ја сам 
отишао до Мркшића, они су били на седници владе и ја сам био само отишао 
до Мркшића, пренео му ту поруку и Мркшић је био децидан, не долази у 
обзир да падну те особе у руке, одлука је тако, они морају ићи преко. Ја сам то 
дошао и пренео му назад. Међутим Горан Хаџић је, и Славко Докмановић, су 
желели да посете Петрову гору и онда су ме замолили да одем и да 
припремим дочек њима тамо. Ја сам отишао на Петрову гору и припремио, 
тако да ја на влади нисам присуствовао. Ја сам можда био, дал сам био на 
почетку можда који минут само, ја нисам уопште присуствовао, нисам имао 
ни обавезу да присуствујем, да будем као члан или по некој функцији. Ја сам 
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онда отишао и успут сам поред касарне кад се иде за Петрову гору видео 
Мирољуба и Станка и само им пренео шта сам ишао, да од Војновића да 
Мркшића тражим и да је био децидан да не може и онда отишао у Петрову 
гору и организовао и кад је влада завршила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што сте то њима преносили? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па видео сам их успут. То је успут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па знам видели сте успут претпостављам још кога. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте ли сваком кога сте срели успут то пренели? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па њих сам познавао, они су тада били, па он је 
био сад командант, он је био сад «Бог и батина». Могао сам да се упозна, 
значи што је можда било и тачно да је, можда би било да ли је било тачно, 
доказала се Србија када је осудила да је Панић пустио, сви ратни злочинци 
који су окрвавили дебело руке сви су пуштени, ослобођени.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро,  и шта они кажу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Били су, негодовали су као и сви ми. Сви смо 
били против те одлуке да злочинци који су учинили ту злочин, који су убијали 
децу, који  ниске од руку правили дечијих, да једноставно буду слободни и да 
их питају како ће судити и да ли ће судити.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ја Вас добро пратим, били сте на седници владе, 
да ли Вам то Војновић на седници владе на «Велепромету» каже па Ви 
одлазите код Мркшића? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ми смо се састали у «Велепромету», има 
снимак где сам ја чак Горан Хаџић и где ми честитају ослобођење, био је и 
Аркан, био је председник општине Јагодина чак на снимку има, ту су у 
«Велепромету» смо се нашли. Пошто смо се ми знали од пре и пошто су знали 
да сам код Мркшића нормално сваки дан био, да имам прођу да могу отићи са 
њим поразговарати, он ме замолио да одем код Мркшића и тако да му то 
пренесем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је то разлог што сте тако кратко били на самој 
седници владе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај одлазак код Мркшића у Негославце, па повратак, 
па онда опет одлазак на Петрову гору да се припреми како схватих долазак 
Хаџића, Докмановића? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, да, да дођу у Петрову гору, да обиђу, да 
виде какво је стање то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јер они на Петровој гори нису били од како је 
почео рат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то било питање о коме се расправљало на 
седници владе, то? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја кажем на седници нисам уопште био 
присутан, ја сам можда само био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекосте били сте у почетку? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Минут, два, можда или 5 минута, рецимо 10. 
Нисам био уопште на седници јер нисам имао обавезе, није ме занимало 
једноставно, нисам био у функцији команданта, нисам био штаба, једноставно 
ја сам те људе познавао овако као добре пријатеље и пошто сам познавао 
Мркшића он  ме је замолио само да одем до Мркшића, јер код Мркшића се 
није могло тек тако ући, код Мркшића је била баријера, зна се како се може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то била једина седница владе која се одржала 
тих дана у Вуковару  или их је било још? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да вам будем искрен ја после нисам уоште, ја 
сам после прешао, дошли су из саобраћаја да формирамо фирму саобраћајну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него ако се сећате само ових? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ових дана? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Било је састанака којекаквих, разних састанака 
је било ужурбаних. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер ми смо у овом поступку и неки филим прегледали, 
интервју са Гораном Хаџићем који говори да је то прва седница владе у 
ослобођеном Вуковару и да је он инсистирао да се баш одржи у таквом 
Вуковару разрушеном и шта ти ја знам и каже да је једно од питања било и то 
шта са ратним заробљеницима, односно злочинцима који су починили 
кривична дела и тако даље и тако даље. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Видео сам тај филм и да је он тад кад је изјавио 
да је он задужен испред владе да све врати назад, значи који су отишли у 
Митровицу и све ратне злочинце да их врати овамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је и оне који су већ раније одведени. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да је договор био са војним властима, тако је он 
изјавио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е па Вас питам да ли је то та седница владе, да ли се 
Ви сећате? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тај снимак је већ био, ако сте гледали, тај 
снимак већ је ватао мрачак, већ је било касно, већ је ноћ, сутон био. Седница 
владе је била негде ја мислим ту негде око подне, поподне кад је била већ, дан 
је био. Значи он је био на Петровој гори, ја сам организовао на Петрову гору, 
обишао Петрову гору и вратио се у Шид, тек после тога је дао ту изјаву. 
Међутим, ми смо медијски, нисмо имали струју, нисмо имали воду, нисмо 
имали, медијски нисмо били покривени, тако да ја тај филм сам тек у Хагу 
видео, његову изјаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете тамо је био Аркан, да ли је био ко од официра 
из Гардијске бригаде тамо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Из Гардијске бригаде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, на тој седници владе на Велепромету? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам рекао, ја сам видео Шљиванчанина и 
овога у «Велепромету», да ли су седници присуствовали не знам, нисам ни је 
био тачно присутан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, још неко? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мислим да је био и Панић, да сам њега видео. 
Сад било је још вероватно из војне безбедности али их познавао нисам. Значи 
људи је било које једноставно нисам са њима комуницирао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви прошли пут рекосте не знате ко је Богдан Вујић, да 
ли данас знате пошто сте имали нека сазнања? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Богдан Вујић? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? Нова, да ли данас знате ко је Богдан Вујић? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Познато ми је нешто, јако ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прошли пут сте нам рекли да не знате ко је то, то је 
један пуковник безбедности. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Познато ми је нешто, али не могу се сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не могу се сетити. Чуо сам негде то име, али не 
могу да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте нам тада у априлу то 28. априла рекли да је 
седница владе била негде од 9 до 1? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно сад време, знам да је било у току дана, 
али тачно време не знам. Знам да сам после седнице владе одвезао Горана 
Хаџића на Петрову гору, ишао је Докмановић покојни за нама и кад смо 
дошли до Дома здравља и одмах иза Дома здравља лево скретање иде за 
Петрову гору, пушке су праштале, неко је пуцао на све стране као да је прави 
рат, ваљда ослобођење већ славили и возач и ја сам видео у ретровизору да је 
малтене у канал улетио Славко, после се вратио назад, ми смо скренили, ја 
сам знао да Докмановић зна за Петрову гору пут, мислио сам да нас прати, 
међутим кад смо дошли на Петрову гору само је Горан био, Славко уопште 
није, он се вратио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он није дошао до Петрове горе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Само је Горан био и његова екипа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то где сте срели Вујовића и Вујановића, па то са 
њима причали, кажете то је било у касарни? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То је био овај КПС, то је улаз касарне, овај 
возни улаз од Сајмишта, ове улице према «Велепромету», та је улица и главна 
је са друге стране улице споредне улаз, а ово је КПС био.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ту су била возила, ту су били аутобуси. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какви аутобуси? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Аутобусе ове, цивилне аутобусе су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су били? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У касарни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У касарни? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате колико је било аутобуса? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па не сећам се, било их је, било је аутобуса и у 
«Велепромету» и у касарни, било је и тамо у ономе складишту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли били празни или пуни? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Цивили, већ се евакуација цивила вршила тада. 
И сами сте видели у изјави да је Горан рекао да иде да цивиле који су 
пребачени да их врати, значи већ је била евакуација, већ док је седница владе 
трајала, већ су неки пребачени били у Србију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да определите кад је та седница владе, 
датумски? Или везано за, у односу на 18. као престанак борби? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Онда могуће значи 19. рецимо, по мени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сутрадан? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да ли је 18. или 19. ту је значи, ослобођење 
Вуковара, тад је одржана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате кад је вршена евакуација болнице у 
Вуковару? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Болница у Вуковару, ја сам био, ја сам тек 
други дан ослобођења био у болници у Вуковару, тад је већ болница била 
евакуисана, остали су они најтежи рањеници и били су Међународни црвени 
крст који су, значи они који су били у носилима, гипсевима, њих је било 
можда рецимо 20-так. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта значи то тад је већ болница била евакуисана? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Већ је болница била евакуисана, значи остали 
су они само најтежи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То кад сте Ви дошли већ је била евакуисана? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте Ви дошли? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Други дан, то је значи 19. сам већ био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 19. исто? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Други дан, већ касно је било кад сам наишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ово ме занима, да ли сте у болници били исти дан 
када и на седници владе или не? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или шта је онда било пре, седница владе, па  болница 
или болница па седница владе, ако није исти дан? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Сад не сећам се тачно да Вам будем искрен, то 
је 16 година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ако можете. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: 16 година детаље, знам само чињеницу да сам 
био већ кад је евакуисана сва, болница је била празна. Празна, само у ходнику 
што сам видео били су војна возила и било је оних најтеже рањених. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у болници били у преподневним сатима или 
поподневним сатима? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мислим да је то било поподне више, ја мислим 
да је било поподневни часови. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква су Ваша сазнања, сећања? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Прошли смо кроз болницу да видимо стање 
какво је, ја и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је болница евакуисана претходног дана или је 
евакуисана у току тог дана кад сте  Ви били? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Могуће и тог дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумете? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако се сећате? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја кажем ја кад сам био само су задњи, било их 
је само задњи и то из подрума који су били, задње у возила су убацивали,сва 
је евакуисана била болница, значи само најтежи ови рањеници и ту је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Милан Ланчужанин звани Камени? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Камени, знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли човека познајете из тог времена? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је он био тада тамо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он је био командир, мислим да је била чета 
његова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мислим чете, командир чете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је то? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па то је била чета која је формирана у Шиду 
колико ја знам и то су претежно били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто Територијална одбрана или шта? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па сви су били под Територијалном одбраном 
тада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Само су они били као чини ми се да су они 
били као, Радикална странка да је имала више на њих утицај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не разумем. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да су били припадници Радикалне странке, 
тако ми се чини да су били они. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро не командује ваљда Радикална странка? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па не командује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Али он је био командир чете једне, 
Ланчужанин.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командир чете? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мислим да је био чете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви имали командне надлежности над том 
његовом четом и над њим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Над његовом нисам, само на одговорност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он није био у саставу одреда Петрова гора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он је био под Гардијском  бригадом директно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А директно под Гардијском бригадом? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле не под Вашим командним ингеренцијама? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А на ком правцу је он деловао, имамо три јуришна 
одреда, па сад где је он? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он је деловао ту исто на правцу, појачање је 
био где је Мирољуб Вујовић, у том делу је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле исто при Првом јуришном одреду? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Исто, да. Исто ту у том правцу је и он деловао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И на правцу где је Мирољуб Вујовић? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, само је то био шири, где сад тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте њега тих дана тамо гледали? Ових дана о 
којима говоримо, овај дан кад је седница владе рекосте видели сте Вујовића и 
Вујановића код касарне? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте њега тада тамо видели? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Њега нисам видео тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код болнице тај дан кад сте били у болници? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ни тада га видео нисам, не. Нисам га видео 
уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли Ви знате, прошли пут кад сте 
саслушавани тад смо имали у судници, мислим само 6 оптужених тада, после 
тога је оптужено другом још  са две оптужнице још  људи, тако да данас у овој 
судници има пуно више људи, да ли Ви знате коме ми данас овде судимо све? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па пише у позиву случај Мирољуба Вујовића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вујовић и други, али да ли знате ове друге, све ове 
друге? Рекосте Станка, рекосте Ланчужанина. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Познам Станка, познам Ланчужанина, познам 
Мићу  Војновића Милана, познам кога још од ових. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јовица Перић? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јовица Перић њега познам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте га гледали тада тих дана тамо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па Јовицу Перића сам видео, он је био код мене 
на Петровој гори и баш где је он био смештен у тој кући ту је граната пала и 
он је човек добио психички слом, једноставно човек се видело да је био 
болестан отишао је на лечење и после га ја видео нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После га уопште нисте видели? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Човек је баш оно психички то се видело да га је 
уништио страх и оно да је једноставно оболио једноставно пожутио, по мени 
једноставно је био скоро пукао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предраг Маџарац? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: И знам да је отишао. Предрага Маџарца, знам и 
њега. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? Јел и он тада био тамо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Где? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Те јесени у Вуковару? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У Вуковару? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?  
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не знам није био командир да сам са њим 
лично контактирао, није командовао сада или да је видео бар кратко, нисам 
сви су били једнообразно обучени, онда једноставно теже је и запамтити 
појединца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Атанасијевић Иван? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Атанасијевић Иван, тада се звао Хусник Ивица? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Звали су га Ико? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Можда њега из виђења, али нисам знао именом 
и презименом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Милојевић Предраг? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ни њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Драговић Предраг? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ни тога не познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Љубоја Марко? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не познам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све непознато? Златар Вујо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Вују знам, знам да је био рањен тешко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате кад је Вујо рањен? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Вујо је рањен био чини ми се тамо крајем, да ли 
почетком новембра и њега сам видео тек пред Нову годину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Касније? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Са штаком је био, да. Он је баш био на крају 
улице Солидарности, моје улице и Петрова гора ту је имао кућу, тако да сам 
њега тек касније видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ви близу тамо комшије? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па нисмо комшије, можда својих, можда 200-
300 метара отприлике удаљености, тако. Две улице кад се спајају, он је био у 
Петровој гори улици, а у Солидарности и Петрова улица ту се спајају, ту му је 
била кућа.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли сте Ви после завршетка борби у Вуковару 
све време били у Вуковару? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај до краја новембра, цео децембар и рекосте видели 
сте га тек пред Нову годину? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Пред Нову годину сам га видело, био је са 
штаком. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како, у којој прилици сте га видели, кад се сећате 
да сте га видели пред Нову годину? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па пролазио је тамо, ја једноставно у пролазу 
сам видео да има штаку, али сам чуо био да је он тешко рањен, чини ми се да 
је било нешто јако озбиљно, да су биле нешто гениталије у питању, нога и 
тако да је било нешто јако тешко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд знате да је то било баш пред Нову годину? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па пред Нову годину већ је то се смириле 
страсти, већ је било славље и новогодишње и ово и ја сам онда њега срео када 
сам пролазио у Петровој гори, онда кад смо били у комшилуку ја сам њега тек 
пред Нову годину видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кажете тада је имао штаку? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, једну штаку је имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Једну штаку? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мирослав Ђанковић? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мирослав Ђанковић и њега познам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, шта је он био тада тамо? Да ли је он имао какве 
командне функције у оквиру ове организације о којој нам причате? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он је био командир, ја мислим да је био, да ли 
вода или одељења, командир био, од командира Ђанковића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А дакле ако је командир вода, онда би при којој чети 
био? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јао ја мислим да је он био код Мирољуба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код Мирољуба? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Код Мирољуба чини ми се да је. Морам видти 
нотес имам тамо списак  операција и дејства, све онда да се подсетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате да је Мирољуб рањаван? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јесте, знам да је рањаван, чини ми се, знам 
једно теже, мислим да је био два пута, мислим да је био. Једном знам да је био 
теже и мислим да је био још једном рањаван, тачно не сећам се датума, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад би то било онако отприлике? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно време не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли за време ратних дејстава, да ли након тога? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мислим да је био за време ратних дејстава мало 
лакше и да је био ја мислим да је било већ после ратних дејстава да је био 
теже.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то кад је рањен за време ратних дејстава, ако је како 
нам рекосте све време он командовао једном четом, да ли је и тако рањен 
командовао том четом? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Сад ја мислим да је он био, не сећам се тачно, 
то се детаља тога се не сећам, ја мислим да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или је био на каквом болничком лечењу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја мислим да је прво рањавање да није било 
тако, да је он толико издржљив био да је он захтевао да буде и да је издржао 
стварно је човек, дечко изузетно способан и физички и издржљив страшно и 
упоран. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле мислите да тада то? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја мислим да је он чак као рањен да је био у 
завоју да је он био командовао, чини ми се да је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је рањен? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате где је рањен? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не сећам се тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете био је у завојима? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја имам списак тамо рањених, али пошто 
Мирољуб није завршио баш војну школу па теже је било стално евиденцију и 
датум, онда сам ја више од других кад сазнам да је неко рањен записивао у 
свој нотес, али нисам знао тачно датум, да имам евиденцију рањених, 
погинулих. Ја имам тачно списак које сам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он нам каже да је рањен 04. новембра и да је био на 
ВМА до 14. новембра те `91. године? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Могуће, али опет је у једницу дошао и остао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро дошао, али ако је тачно и ако Ви кажете да је то 
могуће онда остаје питање шта са тих 10 дана његовог одсуства ако је 
одсуствовао? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: 14. новембра? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кажем ако је одсуствовао тих 10 дана, да ли га је 
неко мењао? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па имао је свог заменика формацијског. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био његов заменик тада? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сад тачно се детаља не могу сетити, можда су 
чак и командир први који је из Гардијске бригаде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, претпостављам да ако Ви сте командант, Ви 
кажете да сте командант тим људима и ако Вам је један командант, немате их 
пуно, имате? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тога детаља се не сећам колико је био одустан, 
не могу се тачно сетити, не могу стварно се тачно, то ми је једноставно, не 
могу да кажем тачно шта је било. Знам само да је био рањен и да је дошао у 
завоју и да је био опет да је командовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Катић Слободан? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Катић Слободан, њега сам упознао био, мислим 
да је код Каменог био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У чети његовој.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте њега сретали тих дана тамо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мислите, којих дана, ратних дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тих дана, престанак ратних дејстава, ти нас дани 
занимају? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па нисам, не, не, ја мислим у току ратних 
операција да сам видео. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај дан кад је седница владе, овај дан кад сте били у 
болници? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То се не сећам тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумете, значи тих дана? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не сећам се то тачно. Тих дана се не сећам да 
ли сам виђао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Радак Саша? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Њега сам само из новина и  мислим да му 
познајем фацу али нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како из новина? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Из новина, из оптужнице, и како су га звали 
«Цетиње», чини ми се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А дакле у том смислу из новина? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, у том смислу, чини ми се да му. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нису ваљда те новине и фотографију објавиле? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па нису и фотографију, то се све, све се прати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него кад кажете чини ми се да му знам фацу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Није, није. Чини ми се да га се сећам као кроз 
маглу, не би био сигуран сада да га видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у ком смислу, како бисте га, са чим бисте га 
повезали, са којим догађајем тамо? Разумете, ако већ имате неко сећање на 
човека? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Само сам, запазио сам његов надимак, звали су 
га «Цетиње», то сам запамтио, кад је било «Цетиње». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате у којој јединици је био, шта је радио и тако 
даље и тако даље, то? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Сирета Дамир звани Сића? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Сићу знам, он је био командир вода у 
Мирољубовој чети. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командир вода у? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мирољубовој чети. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А значи Ђанковић једног, а Сирета другог? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Сирета другог. Баш он је имао правац, чини ми 
се, тамо од Леве Суподерице, леви бок скроз да је имао, у нотесу имам 
записано тачно ко је имао где који правац дејства. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. Добро. Питања? Колега Заклан. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Колико сам ја разумео сведок је изјавио да су њега 
изабрали између себе људи за неког неформалног команданта? Јел тако? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Неформалног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте рекли. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Неформалног, како сад неформалног, већ 
неформалног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте рекли приликом претходног саслушања, да ли 
то сад значи да Ви то негирате, да ове своје тврдње негирате? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па ми смо се организовали, ја сам рекао, ми 
смо као тај крај, као народ и онда логично је било да дође на место неко ко 
има искуство, ко има неко и они су одредили мене. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Па добро то неформално, шта Вам то значи 
неформално, значи Ви кажете? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Неформално зато што то није значи државна 
институција није званично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није званично, у том смислу? 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: То Вас питам? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нешто неформално значи тај део, крај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Никакво писмено наређење? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно, није никад писмено, писано или нешто. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Након тога сте кажете између ТО села изабрани за 
команданта ТО? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јужне оперативне групе. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Јужне оперативне групе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да у Оролику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Али нисте били на састанку кажете? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нисам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже да није. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мени су тако само пренели, каже Јакшићу тебе 
су изабрали, ја нисам био. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Ко Вам је то пренео? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ко је пренео, мислим «Чичак» баш заменик и 
ко је био  још и не знам. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: А он је изабран за заменика тада исто кад сте Ви? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Молим? 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Кад сте Ви изабрани за команданта ТО? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је и «Чичак» изабран за заменика? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, не, «Чичак» је био заменик одреда, а 
заменика ТО-а. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Идемо полако, ако је правило значи  «Чичак» ни у 
каквој функцији није био «Чичак»? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: «Чичак» је био мој заменик. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Па то Вас питам, тада када сте Ви постављени? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он постављен за Вашег заменика? Тада 
истовремено? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, Узелац је постављен ТО-а.  Мислите 
одреда? 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Не, не одреда, питам Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јакшићу тада кад сте Ви за нешто 
изабрани. Слушајте мене. Тада када сте Ви за нешто изабрани, да ли је за 
Вашег заменика изабран «Чичак», то Вас питамо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: На Петровој гори, да. 
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АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Али пре, пита Вас судија пре тога, кад сте били та 
такозвана ТО? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада у Оролику? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Оролик, је то било касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је касније, добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То је било већ у октобру, ово је било малтене 
годину дана пре борбених дејстава смо се организовали и већ припремали се 
да не би дошло до изненађења јер смо имали искуства `71. и све остало. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Добро, кажите онда. Идемо даље. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То је било далеко пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро, добро, сад ја нисам тако схватио. Само 
моменат колега Залкан.  
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Значи тада још у миру је било то сте Ви? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега Заклан, само моменат. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ово је још док је ХДЗ  док је већ преузео власт 
и то, то је тад било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још `90.? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па да, још док ХДЗ док је преузео власт и све 
ми смо већ били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али Ви сте нам причали у лето `91., па смо ми Срби 
почели да се самоорганизујемо, сад ми није јасно, сад испада да сте се 
самоорганизовали `90.? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па чим су, па `90-91, `90. то су почели више то 
је било тајно, то није било нека организација. `91. кад су већ то ескалирало и 
кад се бојало онда смо већ формацијски организовали и све већ оружје 
прикупљали и тако, то је већ било, а чим је ХДЗ почео власт ми смо већ 
почели договоре, састанке, месне страже и све остало, али то је било оно још, 
то није било тако у тој тензији као кад је већ било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад су људи проценили да сте Ви једини који има 
одговарајућа војна знања па да командујете, `90. или `91.? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: `91. смо већ организовали онда, али `90. већ кад 
је ХДЗ ми смо већ почели организацију људи који су, то су биле мање ћелије, 
мањи договори, комшија, пријатеља који су знали, већ смо имали састанке и 
месне страже неке, али то нису биле званичне страже, то су биле фиктивне 
страже да не би дошло, али ово `91. то је већ било малтене ескалирало, то је 
већ почело организација озбиљна. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Он сад говори то је сад тај ТО Јужне оперативне 
групе, молим вас он сад нама прича, па ћу га питати то, кад је онда он постао 
командант овог одреда, одреда? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, рекао је, сад је рекао. Ево и сад је рекао. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То говоримо сада, цело време. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Добро, сад Ви кажете смењени, то Вас је 
Шљиванчанин сменио, с чега Вас је он сменио то? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Шљиванчанин ме је сменио и рекао Мирољубу 
ти ћеш бити командант. 
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АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Ма шта, кога, човече о чему ми причамо? Какав 
командант? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине браниоче, господине браниоче! 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Па не овде се прави забуна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине браниоче немојте на тај начин да се 
обраћате сведоку. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Па не, председниче, 3 године ми радимо ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте на тај начин да се обраћате свдоку «па 
човече». 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Нећу, нећу, али нека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, бранилац Вас пита ово пошто сте Ви били 
командант ТО Јужне оперативне групе, командант ТО одреда Петрова гора, 
сад Вас пита бранилац са чега, са које од те две командне функције Вас је 
Шљиванчанин сменио? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Шљиванчанин је рекао Мирољубу ти ћеш бити 
командант сада. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Ево видите Ви сада. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Командант значи, кад је преузео већ командант 
ТО-а, после је дошао овај одреда Петрове горе. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: А одреда Петрове горе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Кад је дошао на састанак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче, браниоче, пустите сведока да заврши. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Кад је дошао, онда је рекао ја сам командант 
ТО-а Вуковар и значи одмах је преузео функцију и ТО-а, овамо је преузео 
одреда, овамо преузео и то. Пошто сам ја био Јужне оперативне групе, 
логично је било да он буде значи једна штаб градски, ови буду сеоски, не, не, 
он је сад. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Јел Ви то разумете председниче? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумем, да. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Разумете, онда добро, онда ћу га ја пустити.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумем. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Значи, Вас је, рекао је Мирољубу да је командант 
одреда, а Вас је сменио с чега? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Шљиванчанин? 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Да? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па ја сам рекао Шљиванчанин је у команди 
рекао да ће он бити командант. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Ја Вас поново десети пут питам па нећу да будем 
безобразан, ево пред већем, с чега је Вас сменио Шљиванчанин, с које 
функције? То ми одговорите. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: И једне и друге, и одреда и ТО-а. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Кажите и одреда и ТО-а? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: И ТО-а, тачно. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Тако кажете? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јесте задовољни сада? 
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АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Па ја Вас питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ако је сменио значи прво одреда, после одма` 
након дан, два је дошао, он је сад и штаба, једноставно сменио, значи по 
наређењу Шљиванчаниновом. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Којег ТО, којег ТО Вас је сменио? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је браниоче, па рекао је сад с обадве функције. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Која функција, пазите председниче, овде се говори о 
ТО Вуковара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па с обе функције га је сменио. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Јел` с ТО Јужне оперативне групе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мирољуб није био свестан, ја сам на састанку 
рекао Мирољубе ако си ти Вуковара, онда сам ја још увек овде, не, не, ја сам 
командант Вуковара, он је рачунао да је Вуковара и ја сам се мирно повукао. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Па јел постојао уопште ТО Вуковар? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нисам хтео једноставно да се свађамо. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Јел постојао уопште ТО Вуковар јел то била Ваша 
функција, јесте Ви имали неку другу функцију? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио нам је, браниоче објаснио нам је чиме је 
командовао и шта је то. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Објаснио ми је да Мирољубу није јасно, да је 
Мирољуб хтео да буде командант ТО Вуковара, тако ми је ракао. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тако је Мирољуб испало и он каже, он је с тим 
схватио да је он командант Јужне, он није схватио да је ТО Вуковара 
комплетно све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да је после тога Мирољуб пред људима рекао 
ја сам командант ТО Вуковара, а он рекао добро. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН:  Па ја сад питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми то схватамо овако, као да је рекао ја сам командант 
ТО СФРЈ, а он рекао добро, разумете. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Не разумем председниче, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо разумели. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Одлично ако сте разумели. Сада говорите да је та 
смена била када је пало Милово брдо, причали сте да је то? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Пред Милово брдо је то било. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Пар дана пре ослобођења Вуковара или је то било на 
сам дан ослобођења Вуковара? Кад је било? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Чим је Милово брдо пало то је и Вуковар пао. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Па јел то 18. онда тако од прилике да је то било? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Милово брдо чим, ја сам био, био је са мном је 
баш био и овај Јовица Кресовић, Милово брдо када је падало ушли смо поред 
наше цркве тамо сам још, замолио ме свештеник још у Ердуту па смо ишли 
код Баџе да имамо изузетно скупо јеванђеље, у нашој цркви православној, да 
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ако икако се може да се сачувају оне вредности и спустио сам се доле, 
нормално без обавезе командовања и видео, снимио стање и отишао и онда 
сам нашао из Петрове горе комисијски људе да заузму комплетно значи, да 
узму то јеванђење, међутим већ је било оскрнављено, већ су биле неке ознаке 
скинуте, комисијски да се преузме комплет онај црквена имовина, инвентар, 
да се пренесе у Негославце јер је црква била минирана, а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, разумео сам. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Пренешене су биле ствари, колико их је пренео 
био, спасио. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Добро с обзиром на све ово, Ви кажете да сте 
изгубили функцију? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Значи изгубили сте све функције?  
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Које сте имали до тада, јел тако? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно је. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Шта ћете Ви онда на седници владе тамо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја кажем да нисам био на седници владе. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Па казали сте да сте били. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам био 5-10 минута, ја нисам имао обавезу 
да присуствујем. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Били сте кажете код Мркшића? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јесам био. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Шта ћете Ви код Мршића? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Али ме је замолио Војновић Милош. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Пошто знамо, познамо се добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јакшићу, господине Јакшићу говорите само 
кад Вам ја то дозволим. У реду. Замениче? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја сам пажљиво слушао шта је сведок изјавио данас, 
рекао је да он није био на седници владе, већ да је због ранијег познанства и 
проходности код Мркшића упућен од стране Војновића који је био судија да 
оде тамо и да га пита везано за то шта и како даље са тим лицима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је рекао. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Добро, зашто није ишао Мирољуб ако је Мирољуб 
био командант тада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако смо га схватили.  Шта је питање? 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Па по функцији би требао да иде Мирољуб тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је због његовог познанства са Мркшићем и 
проходности. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па Мркшић је био командант Јужне оперативне 
групе, значи целе територије, он је био. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Добро, то је објашњење, нема проблема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако, то је његово објашњење. 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Неће влада са командантом батаљона, кад има 
малтене пар бригада. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Добро рекли сте још, више нема кад је престало 
ратно стање, кад је ослобођен Вуковар 18. да се, нешто сте почели да причате 
о томе да се расформира Територијална одбрана такозвана, шта то значи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то рекао? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Није уопште то речено. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Чини ми се.  
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, господин је питао само да ли су имали 
дејства касније. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Е па то. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па каква су дејства када је рат престао, дејства 
су само. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Па јел било цивилне власти, питали сте га 
председниче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питао сам. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Рекао сам да није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питао сам, није било цивилне власти. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Јел било цивилне власти? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није било. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Па јел био ТО-а? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па требала се формирати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Војна управа.  
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тад је то било све у формирању. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Па јел било ТО-а ако није било цивилне власти? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па била је војна власт, ко је био. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: А војна власт је била, значи ТО није постојао у том 
вакуму? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, `ајмо овако да скратимо, да скратимо. Господине 
Јакшићу пуно причате, одговарајте само кратко молим Вас и то кад Вам ја 
дозволим. Да ли је престанком борби у Вуковару расформирана ТО одред 
Петрова гора, ТО Јужна оперативна група, да ли су те јединице расформиране, 
људи пуштени `ајте кућама? Да или не? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја колико знам, после тек евакуације цивила, 
свега, тек је Гардијска бригада се повукла, тек је значи, док је цивила, 
евакуација цивила била, санација Вуковара, још је постојала Гардијска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не питам Вас то, господине Јакшићу, питам Вас за? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: За ослобођење није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас за ТО одред Петрова гора како Ви назвасте, 
који има чету Мирољуба Вујовића, чету Станка Вујановића, па после 
Мирољуб постао командат, та формација војна, ти људи ко их је у моменту 
доласка Гардијске бригаде 344, а на дан 18.11. колико их има пошто имате 
евиденције, да ли знате колико их има? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Далеко мање. Мирољуб је имао око 110 и тада. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него одред Петрова гора кажете имао је 344 човека 
у моменту доласка Гардијске бригаде? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нисам гледао то, било ме интересовало за 
Мркшића кад сам ишао у Хаг онда сам гледао за његово наредбе и 
командовање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште се не разумемо. Добро. Ти људи колико год да 
их је у одреду Петрова гора на дан 18.11. јесу ли отишли кућама, да ли се то 
расформирало, да ли је то престало да постоји? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па откуда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? То Вас питам. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Шта је било? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да или не? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па откуда мене питате, нисам ја био командант 
тамо. 
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Нема више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта значи откуда, откуда знам? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па ако је Гардијска бригада била значи још 
тамо, ако је Гардијска бригада након, пет-шест, недељу дана се повукла, значи 
били су под њеном командом, били су у њеном саставу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нису ако су расформирани, како ће бити. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па ко је расформирао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ја Вас питам да ли је расформирана, а Ви кажете 
откуда, па сад то откуда не знам шта значи, да ли значи отуда ја то знам или 
откуда то да се расформирало? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нису, нису. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нису расформирани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису расформирани. Да ли знате да ли је то уопште 
расформирано? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Расформирано је касније, биле су касније. То је 
сад откад је повучена Гардијска бригада, онда се формирале сасвим нове 
јединице ТО-а по структури, онда се вуковарски батаљон од сасвим друге 
јединице и комуникације. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле у том смислу неки континуитет? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Сасвим континуитет, континуитет али друге 
једице, друге формације, друго све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље питања молим.  Оптужени? Вујовић? Можете 
овде господине Вујовићу, код свог браниоца, најбоље. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја се извињавам само да се наместим, незгодно 
ми је. Прво би поставио питање пошто је на страни 86, ред 43-48 сведок каже 
да је Станко имао 15 људи, како то сада мења изјаву и каже 110 људи? 86, 43-
48 ред. Значи почиње «добро, одговорите само да или не, колико је било 
мештана из Вуковара у чети Бојковског Саше»? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Објаснићу,  није проблем. 
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ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Тако почиње, «сад тачно цифру не знам, па 
отприлике да ли можете да знате, отприлике твоја група негде 15-так», Станко 
му ту поставља. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Може, може, знам у чему је проблем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је нешто на питање Станка Вујановића? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није уписано бројем него словима, па не могу да 
пронађем баш то. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па можда укуцајте: «па отприлике». 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Знам о чему се ради, могу да објасним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите, кажите? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ово што сам рекао то је било евиденција одреда 
кад је Гардијска бригада дошла, значи 02.10. и тада је Станко имао 3 вода, 
покојног Миленка Окановића, он и Мишчевић, у ствари он је четом и једним 
водом. Окановић када је погинуо доста је имао губитака, испало је само да 
има Мишчевић један вод и он да је водио као чету, овај вод и чету ову, остатак 
чете. Тако је било Мирољубе, а он је овог вода имао око 14 можда бораца 
остало још.  
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја мислим да је сведок данас изјавио по доласку 
Гардијске бригаде да смо распоређени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е ту је сад проблем, Мирољуб је у праву у том смислу. 
Пита Вас Вујановић: «добро одговорите само са да или не, колико је било 
мештана из Вуковара у чети Бојковског»? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Бојковскога? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Сад тачну цифру не знам», Вујановић: «па отприлике 
да ли можете да знате»? «Отприлике твоја гурпа негде 15-так ако се не варам, 
отприлике цирка сад не могу баш да се сетим». Дакле, ако је реч о Бојковском, 
реч је и о Гардијској бригади, то су ти људи и сад је питање како то? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Много је још, много је цивила добровољно 
отишло у активну јединицу, Гардијску бригаду, активирало се уместо ТО-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви говорите господине Јакшићу, Ви говорите о 
његовој гурпи, Станковој групи као о огрупи од 15-так код Бојковског? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сад нам кажете да у моменту доласка Бојковског, 
Станко има три вода па набрајате командире водова и то је? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно је, имао је Окановића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Око 100, рекосте? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: 110. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 110, како сад, откуд те разлике 15 и 110? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тада сам, нисам уопште нотес, кад нисам био 
припремљен, нисам једноставно, ја сам видео из сећања  кад дођем код њега 
колико има бораца собом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро, то је објашњење. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мишчевић је посебно био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумели смо. 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он је значи био командир чете и тога вода, 
командовао је уједно са њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Одмах да поставим кратко питање, пошто смо 
ми давали извештаје, рекао је сведок, како одједном њему треба нотес а он је 
тамо на ратишту и све зна? Како објашњава то да је био тамо савестан, добар 
војник, официр и све то и сад одједном ничег се тога не сећа већ му треба 
свеска на којој пише 110, из свеске се сећа а са терена се не сећа, већ каже 15 
људи? Како то објашњава? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро господине Вујовићу то прихватите или не 
прихватите. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро, ништа  идемо даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Човек је дао објашњење. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ:  У реду. Да ли сведок остаје при својој изјави да 
је ТО Вуковар постојао пре рата али да за време рата ТО Вуковар није 
постојао и да је се ТО Вуковар формирао после ослобођења града? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно, а ти си рекао да си командант ТО-а 
Вуковара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако смо га и схватили. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па си онда мислио, ниси разумео разлику 
између Јужне оперативне групе и Вуковара. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Значи да не дужимо само, да ли је ТО Вуковар 
за време рата постојао? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па није постојао зато што је све функције. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Довољно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Одред Петрова гора све врши и штаб ТО-а 
Јужне оперативне групе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумели смо. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Све функције вршио тада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумели смо. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја се извињавам само ћу кратко поновити три 
елемента, то је у вези значи до 14. да поставим питање само, поновићу се али 
кратко само. Значи на страни 58, у ствари сад је говорио, значи до 14.09. до 
сремско-митровачко, доласка сремско-митровачке бригаде, значи да ли су 
људи са Петрове горе се самоорганизовали или је формација била? То ћу се 
поновити само у три елемента, да одговори сведок? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам ти рекао да се самоорганизовали 
формацијски по војном принципу, то сам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим да је јасно. Јесте самоорганизовање, али по 
овом принципу, по овом војном принципу. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: На страни 56, добро сад је исто објашњавао, али 
ћу се позивати на стране, на страни 56 ред 22-37 каже овако само мало, пардон 
то је поновио све, њихова самоорганизација, извињавам се. Нека објасни своје 
значи казивање на страни 58, ред 22-42, где каже да је само, да су формације 
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настале после 14.09. значи страна 58, ред 22 почиње: «три чете су биле», па 
онда касније у елементима ћу само откада, које је то време, септембар, 
октобар, новембар, па то је било 02. октобра кад је дошла Гардијска, а сада 
говори да је пре сремско-митровачке бригаде. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нисам добро разумео. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Значи почиње са три чете су биле, онда Ви му 
постављате питање не него ради прецизности кренули сте па сте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не видим ја овде разлике у казивању господине 
Вујовићу. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Он је рекао до 14., значи до деблокаде касарне. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Гардијска је 02.10. није 14. дошла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, али не видим ја ту разлике у казивању. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: А ми смо већ имали ослобођени територије, већ 
смо имали прилив у јединицу мобилисаних. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У чему је ту разлика у казивању? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Он је рекао, значи 14.09. то је дошла сремско-
митровачка бригада, 14.09. а он овде каже да се формација направила и да је 
одред настао после, доласком сремско-митровачке бригаде у овоме се види. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не. Ја сам рекао ова је  формација била 02.10. 
кад је дошла гардијска бригада, а сремско-митровачка је 14.09. тад смо имали 
180 бораца свега и онда како смо ослободили до касарне онај део људе смо 
који су се ослободили прикупили и мобилисали још из Шида и послали овамо, 
проширили се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам сведока схватио сад ево Ви исправите ме ако 
сам ја то погрешно схватио. Ја сам схватио да сте Ви имали у моменту напада 
на касарну у Вуковару, а то је отприлике половина септембра. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То је било 14.09. са митровачком бригадом, 
ослобађање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте Ви тада имали ову формацију, али неких 180 
људи? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада у том тренутку? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А потом по доласку Гардијске бригаде 02.10. имали 
сте исто ову формацију али сада 344 човека? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: 344 човека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи чете су биле мање, укупно 180 људи, сад су чете 
нешто веће? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Прво није било, биле су ударне групе, 40 
бораца и ови су били обезбеђење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је, исправите ме, је ли ово моје схватање у реду 
или не? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Онда ћу се позвати само значи, морам се 
вратити на страну 57, 56 прво, идемо из почетка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Овако каже «видели смо да неће бити добро и 
ми смо се самоорганизовали на неки начин тада, узели смо оно што смо имали 
и тако даље», само мало то није то, само мало. Не, идемо даље овако «шта сте 
били формацијски та ваша јединица», каже то је страна 57 ред 35, «шта сте 
били формацијски та ваша јединица, па ми смо били  група нисмо ми били 
нека формација, ми смо само група грђана, народа тог краја, само смо били 
тако»? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: По доласку ХДЗ-а. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: «Колико вас је било», «па било нас је 180, значи 
ми смо били група, ми смо били формација», да ли сте пронашли то? Почиње 
«шта сте били формацијски та ваша јединица» и онда каже: «и тако смо 
кренули на ослобођење касарне» у наставку па каже онда: «тад је било 
отприлике величина чете и како се ослобађало цивили су пристизали тако да 
је формација прерасла у одред». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је код мене страна 58, зато. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Страна 57. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Колико вас је било, па било нас је 180 и онда кад смо 
кренули, кад смо». 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Пре тога, пре тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Кад нисмо могли ићи, извршили смо», «шта сте ви 
били формацијски», да скроз при дну доле, да. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Тако је, «шта сте били формацијски»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Та ваша јединица, па ми смо били група нисмо ми 
били нека формација, ми смо само група грађана тог краја, само смо били 
тако». 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: И онда говори значи 180 и на крају следећег 
пасуса значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Па било нас је 180». 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Е на крају каже: «и тако смо кренули на 
ослобађање касарне». Значи, као група не као формација, а овде говори сад о 
формацији. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ударну групу су формарала 42 борца. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја би молио сведока, ја би молио сведока да не 
одговара питања док не разјаснимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Значи почиње «шта сте били формацијски та 
ваша јединица», одговара сведок: «па ми смо били група, нисмо ми били нека 
формација, ми смо само група грађана народа тог краја», а сада прави 
формације, «само смо били тако», значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: И онда каже тако смо кренули на крају овде 
каже: «тако смо кренули у ослобађање касарне», не као формација он је овде 
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направио формацију, јер каже постојала је формација која је имала своје 
водове. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То онда није уписано добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: И тако даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, одреди, формација, батаљони, већ само што 
је самостално тако да се назвала одред Петрова гора. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: То говори касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви сте били командант ТО, да. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: То говори касније, али говоримо о почетку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Јесте ли имали неку функцију, били сте капетан у 
резерви», «ја сам имао функцију међу тих 180 људи, па тако између себе људи 
су одредили да будем командант»  и тако даље и «Ви сте били командант, 
командант ТО, командант тог одреда Петрове горе» и он све ово говори, не 
видим у чему је проблем? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Проблем је у томе што он каже да није била 
формација, онда је рекао није била формација и понавља стриктно каже ми 
смо били група. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али он говори, ево говори и тада говори господине 
Вујовићу. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Доћу ја до тих улица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тада говори по средини стране он говори о четама, 
ево. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Погледајте ако сте Ви схватили, онда сте 
схватили да он о ничему не говори. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Твоја чета, Станкова и Фотова, три чете, разумете и 
тада говори о четама, што подразумева формације. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Не, погледајте он, то је после значи, не 
говоримо, деблокада касарне креће 40 људи он каже, нема чета, он говори у 
каснијем периоду су направљене чете, да ли сам у праву, ево питам сведока да 
ли су касније направљене чете или су чете направљене? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је сад. Ја бих волио господине Вујовићу да Ви 
њему кажете оно што тврдите у својој одбрани, да му кажете да нема чета, да 
Ви нисте никакав командант ничега, да ја Вас суочим овде, ја бих то волио. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Хоћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да се не бавимо тиме да ли је до 02.10. било 
формација или није било формација. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Погледајте ја се надам да ћете нас суочити само 
да завршим са овим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел разумете? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Само да завршим са овим питањима јел да 
видимо шта он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не видим ту никакав посебан проблем да сад на томе 
инсистирамо. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро идемо даље, добро идемо даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате? 
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ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Значи да ли је истина, само ћу укратко, по 
доласку сремско-митровачке бригаде да ли смо били потчињени сремско-
митровачкој бригади? Кратко, да, не? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гласније. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: У одласку сремско-митровачке  бригаде, 
доласком Гардијске бригаде, да ли смо били потчињени Гардијској бригади? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: По доласку Гардијске бригаде на колико 
праваца је отишло нас 40-так, не рачунајући погинуле и рањене, онај први дан 
кад смо кренули у деблокаду касарне? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Гардијске или митровачке? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: По доласку Гардијске бригаде? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Којих 40-так? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: 40-так нас, први дан кад смо кренули у 
деблокаду касарне? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па први дан смо кренули, то је била 
митровачка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У деблокаду касарне? Па касарна је била деблокирана. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Који нису борбено способни, старији људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је деблокирана касарна? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: 14-ог. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Касарна је деблокирана одмах, у ствари 14.09. 
смо кренули у напад на ослобађање касарне и ту ноћ нас је спречио само 
вагон да нисмо могли проћи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, кад је деблокирана касарна? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: 14, 15, 16.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи после два дана? Па Гардијска бригада долази 
другог, како онда? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Нисам ја добро поставио питање, извињавам се. 
Ја сам мислио нас 40 издвојио сам, он је формирао јединице. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: После два дана, била би одмах тај дан само је 
нас вагон спречио. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Извињавам се, он је формирао ту неке јединице 
па онда погрешно сам поставио питање, извињавам се. Ког отприлике датума, 
како и на који начин, с ким, на ком месту и приближно ког датума су 
формиране како он каже три чете одреда ТО Петрова гора које су опет како, 
односно 4 сад каже, пардон, које су опет како он каже и колико зна постојале 
само док је он био командант? Добро сад је опет променио. Кад су формиране, 
значи како, на који начин, са ким, на ком месту и приближно ког датума су 
формиране? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то можете одговорити? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Четри чете? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па ја сам рекао прво било је задатак да имамо 
обезбеђење Петрове горе, чувамо значи. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја се извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ:  Молио би сведока да ми директно одговори на 
ове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вујовићу. Полако. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Самим ослобађањем Вуковара, ослобађањем 
касарне већ је значи дупло, дупло већи териториј смо ослободили него што 
смо држали, већ све те људе који смо из подрума који су извучени, одмах смо 
их мобилисали и давали командирима формирали значи, мобилисали и 
ширили јединице. Даље из Шида наредбом Горана Хаџића мобилизација 
општа ја била, слато је код нас на Петрову гору људи, нормално да су из 
командира група прерасли у командире водова, из командира водова у 
командире чета, то је нормално тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли у том смислу нешто датумски можете да 
кажете? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли у том смислу нешто можете да кажете датумски, 
е тада и тада смо формирали, ти водови су прерасли у чете, да ли то можете да 
кажете? То Вас пита Вујовић. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не могу зато што је то ишло сукцесивно, из 
дана у дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас пита Вујовић. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Из дана у дан се придодало њему 5 људи, 10 
није било тад још штаба да може извршити мобилизацију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је расло, увећавало се. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да може, могу картоне проводити и то, 
нормално није, то је било све у терену, у игри, то је било све на «ad hoc». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Колико, по 5 људи је тако дневно? Па 5 пута 20 
је 100 људи, како онда 344 се створило. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Колико ти је отишло? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, немојте, немојте одговорити на ово 
питање. Ово је Ваше закључивање господине Вујовићу, Ваша рачуница. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Сад ме збунио, сад је четврту чету, нисам 
поставио, али добро сад ћемо. Онда су биле три чете, разумете сад се појавила 
четврта, како се сад појавила, како се сведок сетио четврте чете? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је четврта чета? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Био је Пејић, онда је било само Фот и Пејић, 
мали Мирослав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, рекао је, рекао је то. То је говорио. У реду, у 
реду, рекли сте то. 
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ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Како се сведок сетио четврте чете кад је у 
прошлој изјави нон-стоп говорио три чете и зна тачно, зна каже располагали 
смо са три чете? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Ви том приликом заиста нисте говорили о чети 
овога Пејића? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: «Бимбо» је врло, то је пред Гардијску бригаду, 
две чете смо дали на први јуришни одред, две на други јуришни одред, пошто 
је «Бимбо» убрзо и погинуо, Фот и «Бимбо». Те чете једноставано сам изгубио 
из сећања да је био командир чете, мислио сам да је командир вода можда 
био. Једноставно, тек кад сам нотес узео, видио правце и  све онда сам знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро чули смо, 58 страна господине Вујовићу. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: То је 58? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да се вратим на ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Чета је била, прво смо имали ударну групу само, у 
ствари то је било нас 42 који су ишли на ослобађање Вуковара, на касарну, а 
после број се повећавао ја мислим да је било чак можда и свеукупно пар 
стотина, а можда и хиљаду, а чета је било прво три а после и четврта је 
формирана». И тада говори о 4 чете само што нам није рекао ко је командовао 
четвртом. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Која је то страна? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас је рекао да је то био овај Пејић, добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро, небитно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 58, ето по средини. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Небитно, сад да не тражим. Па добро да одмах 
се вратим на ово питање пошто је сведок сад ту споменуо да су на састанке 
долазили код њега, не зна ко је мој заменик био, па каже да смо долазили на 
састанке прво, где смо то долазили код мајора Тешића или где, командири 
чета? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Где сте долазили? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Код Тешића  или код мене? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да, код кога смо долазили? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па код кога, јесмо били у истој. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па ја питам сведока да не коментарише, код 
кога смо долазили?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бојим се да ћемо ми ово схватити како одговор 
сведока, али заиста господине Јакшићу, одговорите прецизно, код кога? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Они су долазили код мене лично и знаш да сам 
се супротставио био са Мишчевићем. 
ОПТ МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли су долазили сва четири командира?   
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где вам је било командно место? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Са Мишчевићем сам се супроставио кад је 
долазио на састанак да он не може присуствовати састанку, није командир 
чете, да има командира чете који ће му пренети. 
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ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: То се где одригравало? У команди? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У команди, команда је била заједничка Тешића  
и моја, иста кућа. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ:: Да ли су значи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само посебне просторије? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Посебне просторије, малтене просторија уз 
просторију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ово тачно господине Вујовићу? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Није тачно. Колико временски су долазили 
командири тамо? Колико дана отприлике? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Колико дана? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да, ти командири чета, ми? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Док није Шљиво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Док није смењен, ја сам га то питао. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Када је Фот Синиша погинуо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Док није смењен, он док није смењен. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро. Када је Фот Синиша погинуо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Синиша је погинуо одмах првог дана Гардијске, 
02.10. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је и то. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па ако је првог дана погинио како је Синиша 
Фот могао долазити на састанке? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вујовићу. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Свашта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То питате? То питате? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па питам њега. Он каже да смо сви долазили на 
састанке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командири чета долазе код мене док сам командант, 
док нисам смењен. Командири чета, који, небитно, командири чета. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Он је рекао Фот Синиша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није више овај Фот јер је погинуо, него је неки други. 
Командири чета код њега долазе док није смењен. Не видим ту проблем. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Пошто сам ја рањен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви сад питате? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Пошто сам ја рањен, остао је само један 
командир чете, Станко по његовом. Ко је онда други који долази на састанак 
пошто сам ја рањен, нека ми то сведок одговори? Требао би запамтит другог 
човека, он каже нон-стоп долазе на састанке? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је ту остао резервисан, ја сам питао, то Ви сте то 
добро приметили, он је ту остао резервисан прво је изразио несигурност у 
смислу да Ви уопште нисте били тако тешко рањени да сте напустали борбени 
положај, да сте били у болници, него да сте као упоран човек издржали те 
ране и то време провели на борбеним линијама. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја се извињавам ја морам питати суд  да ли ви 
имате моје отпусне листе и документацију са ВМА? Не знам да ли имате? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам предочио сведоку Ваше тврдње господине 
Вујовићу. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Не, не, да ли ви имате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Управо ове датумског типа? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Не, да ли сам ја Вама предао, Врховном суду 
сам предао, сад не знам да ли код Вас има? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим да има, проверићемо. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро, добро, у реду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Проверићемо. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ко је формирао ту чету, односно ко је трећу 
чету пардон, ко је направио формацију и распоредио људство које је дошло са 
Фот Дарком по водовима и одредио командире водова, да ли Јакшић, да ли 
браћа Синиша и Дарко Фот или неко трећи? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам Дарка из Борова Села довео, њега и 
његову формацију и додао онда Синиши и формирао чету пошто смо требали 
целу линију да заузмемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него у смислу, у овом смислу ко је одредио ко ће 
бити, колико ће та чета имати водова? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам одредио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико ће људи бити у појединим водовима, ко ће 
командовати? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам Фота лично Дарка брата довео из Борова 
Села, његову формацију и још добровољце које су прикупили и придодао и 
формирао чету Фота Синише. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: На страни 72 ред 41-41 сведок каже да је Миле 
Узелац био командант ТО Јужне оперативне групе, а на страни 81 ред 21-28 
каже за себе да је он био командант ТО Јужне оперативне групе. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он је био заменик. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Данас објашњава да је он командант, а Узелац 
заменик па ја поново питам шта је од тога свега тачно? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Миле је био пре рата командант штаба. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: 72 ред 34-41. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Страна 71? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: 72. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 72, да? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Значи, ево само мало да видимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то негде по средини? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: «Пошто су за команданта одредили заменика, 
бившег начелника команданта Милета Узелца», тако почиње. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Значи ту каже, није ту ништа спорно, него само 
да видим како сведок се понаша. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Шта је у питању, објасни шта је било? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: На крају нек сведок још једном погоди зашто 
различито казује стално. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, шта је ту проблем? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Значи шта је проблем, говори да је Узелац био 
командант, па онда каже. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он је био пре рата, ја сам рекао, не сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Пошто су за команданта одредили заменика, бившег 
начелника команданта Милета Узелца, Мршић је», не видим шта је ту 
проблем, па рекао је да је Узелац заменик. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: На страни 59, ред 35-44. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која страна? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Страна 59. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па Ви само, не идете редом, него, добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да не би читао, значи више пута, а могу и 
прочитати, у Оролику су ме изабрали за команданта, скраћено читам, за 
команданта ТО Јужне, то је иначе и сад поновио, команданта ТО Јужне 
оперативне групе, само један састанак је био у Товарнику, пошто су имали као 
проблеме у успостављању цивилне власти и функционисању. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: И у Ловасу је био састанак исто. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја би молио сведока само да не прича док ја. 
Каже само један састанак је био у Товарнику пошто су имали каже проблеме у 
успостављању цивилне власти и функционисања власти и снабдевања 
цивлилног становништва, међутим Мркшић није дао, то је политичка 
фукнција, тако је више, тако да ја више на те састанке нисам ишао ТО Јужне 
оперативне групе, то је и данас поновио значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ОПТ.МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Више пута је поновио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што читате то онда? 
ОПТ.МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па не знам ни ја, мислио сам да неће то 
поновити, извињавам се. Значи данас је рекао да је то штаб да то није војна 
формација, значи прескаче, само мало. Са ким је та ТО Јужна оперативна 
група сарађивала пошто нису, како је рекао, формација пошто је то штаб? С 
ким је сарађивала пошто није са Оперативном групом Југ јер Мркшић је рекао 
да је то политичка функција да га то не интересује, забранио је? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете одговорити на ово питање. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја мислим, господине судија, прво Вујовић 
опште формацијски није ни компетентан нити. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја би молио сведока да ми одговори да ми не 
филозофира овде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он прво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вујовићу, небитно. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он је био командант штаба, не зна да командир 
одељења буде командант, него командат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Небитно, питам Вас само да ли можете одговорити на 
ово Вујовићево питање? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, за? 
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ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Са ким је та команда ТО Јужна оперативна 
група сарађивала пошто нису са оперативном групом Југ, јер Мркшић то није 
дозволио? Са ким  је сарађивала ТО Јужна оперативна група? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Није тачно са ким је сарађивала, него није дао 
да иде на састанке док се воде оперативне операције и борбе, кад је затишје, 
кад нема значи, примирје, ја сам ишао на састанке, кад треба водити борбу, 
кад треба командовати он није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок је рекао да је сарађивао са њим, а командант од 
тога, само нећеш ти мени ићи по састанцима тамо него ћеш бити овамо. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако смо схватили. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја се сад морам вратити. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Имао сам заменика, могао је он отићи. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Сведок сада каже да је више пута био, овде је 
рекао само једном да је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ево сад ћу Вам прочитати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где да је био више пута? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Сад је рекао да је више пута био на састанцима 
ТО Јужне оперативне групе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Небитно, то је небитно колико је пута био. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам рекао да је било у Ловасу, био сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што је то важно да ли је био једном, два пута, пет 
пута, небитно потпуно. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: С којим пословима се бавила та ТО Јужна 
оперативна група? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С којим пословима? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: С којим пословима се бавила? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
ОПТ.МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: ТО Јужна оперативна група, пошто је рекао да 
нема формације да је то као штаб? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не ТО, штаб ТО, сад ти не разумеш, види, не 
разумеш шта је штаб шта је команда. Шта је команда ТО-а, шта је штаб ТО-а. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја питам сведока да ми одговори с чим се штаб 
ТО Јужна оперативне? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Штаб ТО-а и команда ТО-а су сасвим две 
различите формације и сасвим другачије имају функције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, пита Вас Вујовић којим пословима се за то време 
бавила? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Штаб ТО-а? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бавио штаб ТО Јужне оперативне групе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Штаб ТО-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако знате? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Прво је првенствено био значи да попуни 
вакум. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате, да ли знате? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Како не би знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како кад нисте ишли тамо. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Имао је задатак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нисте ишли тамо, нисте држали састанке са њима, 
Ви сте били овамо. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Како нисам. Прво је било да се мобилише 
комплетно становништво са села околних, да се и додаје Вуковару за 
ослобођење Вуковара, значи мобилизација људства, формација да се 
формирају и то су исто били као и ми у почетку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Урађено, то је урађено, даље.  
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Цивилне структуре значи функционисање 
власти, живота на терену, снабдевање хране, огрева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви то знате, како? Јел Ви то све знате како је то за 
то све време октобар, новембар како је ту функционисало, и ту имате 
сазнања? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То је функционисало, ја сам за штаба негде 
половином октобра, и то значи месец и по дана сам свега био на тој функцији, 
месец и по дана, значи треба од мог, значи формирати штаб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Оперативне органе, треба да у функцију стави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад кад бисмо тако ишли, кад бисмо на тај начин 
ишли, али нећемо ми на тај начин ићи, сад би следеће питање требало да буде 
како је то функционисало снабдевање огревом у Ловасу, што нас не занима, је 
ли. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Мислите да ћу  ја тако нешто поставити. Нећу ја 
то питати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас нећу питати, а нећу ни Вама дозволити 
господине Вујовићу. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Не, не, нећу, нећу питати, нисам ни мислио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е па добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Само сам тражио објашњење. Ко је дао назив 
тај ТО Јужна оперативна група и зашто се то није звало Цивилна заштита или 
неки војни одсек с обзиром како је сведок објаснио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вујовићу  како то питате. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ко је дао тај назив и ко је дозволио то? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како то питате ко је, зашто није названо нешто овако 
него је названо онако. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ко је одредио то, ко је наредио да се тако зове? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате ко је дао тај назив ТО Јужна 
оперативна гурпа? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ко је дао назив? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате или не знате? Знате или не знате? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да – не само? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господина Вујовића занима то, знате – не знате, само 
реците? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Имали смо састанак више, значи били смо и у 
Шиду пар пута, значи били су чак органи, војни органи, били су из Владе, 
представници Владе САО Крајине, били су органи безбедности. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја молим да ми одговори само ко је наредио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вујовићу немојте да узимате реч док Вам 
не дозволим. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Извињавам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пажљиво слушам сведока у нади да ће одговорити на 
крају на питање које смо му поставили. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: И на крају крајева команданти свих села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто је јако важно ко је то рекао. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: И команданти свих села Јужне оперативне 
групе су тражили да се обједини рад, структура, значи да се формира један 
штаб да не буде јер ми смо имали села која нису припадала општини Вуковар 
који су били рецимо под Винковицима, који су имали тамо ТО сасвим друге 
структуре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко сад рече  зваћете се ТО Јужна оперативна група? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Зато Јужна опертивна група што је Јужна 
оперативна група била војна формација. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма ко је то одредио пита Вас Вујовић, њему је важно и 
ја упорно покушавам да добијем од Вас тај важан одговор. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Од Владе, представници Владе су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па Владе представник. На састанку у Шиду смо 
имали састанак ту су били представници  Владе, био је и Боро Богуновић, био 
је и Горан Хаџић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вујовићу, боље да нисте питали. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па боље, сад је у Шиду, те у Оролику, идемо 
даље, добро нећу више. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Пре Оролика. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: На крају ћу доћ до Београда и опет до 
Милошевића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: На страни 60, ред 15-21 на питање ко је Антић, 
сведок је одговорио: «њега сам био поставио када се већ формирао одред», па 
онда каже за помоћника команданта за позадину то је све поновио, «и све је то 
било функционисало тако као да је то једна формација права јединица». 
Пошто је сведок изјавио да је постојао одред ТО Петрова гора и да је 
постојала ТО Јужна оперативна група, зашто је сведок рекао то је било 
функционисало тако као да је једна формација права јединица, значи он сад 
овде формацију каже и ТО Јужна оперативна група, зашто је сад сад 
формација, онда била формација, а сад је штаб? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад је уопште не разумем шта Ви питате? 
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ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли то да оставим за завршну реч, за чега је 
то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја стварно не знам шта Ви. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па не знам више кад све различито, 
контрадикторан је сам својим изјавама, тако да не. Па морам ово, да објасни 
то своје казивање, на страни 65 ред 20-39 на питање шта је радио Марко 
Цревар, сведок је одговорио Марко Цревар је био као орган безбедности, тако 
рецимо а у први мах је био тако даље и тако даље, значи зашто сведок је рекао 
био је као орган безбедности, да ли је он формацијски орган безбедности или 
није орган безбедности, он је направио формацију па да видимо позваћемо 
сведоке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Марко Цревар, да, па јесте имали неки орган 
безбедности у ТО одреду Петрова гора? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Само орган безбедности је Шљиво преузео под 
своју ингеренцију и није се могло ништа без њега радити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, него да ли сте Ви у одреду, то није лоше 
питање, да ли сте Ви у одреду ТО Петрова гора имали орган безбедности? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Пошто је био полицајац, био је задужен за као, 
био је орган безбедности, јесте формацијски био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је дакле у одреду ТО Петрова гора он је био неки 
орган безбедности? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Орган безбедности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то значи био је и члан тог штаба, шта? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Команде, штаба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У команди, у штабу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али под Шљиванчанином? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Под Шљиванчанином смо били сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је Вама полагао рачуне што би рекли, 
подносио неки извештаје? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Како да не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оперативне процене, безбедносне процене? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Како да не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вама, као команданту тог одреда? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јесте, јесте само Шљиво је стварно преузео док 
је дошао на терен он је преузео ингеренције свима. Он се поставио као 
командант, као орган безбедности, као власт, као све, без њега се није могло 
ништа, једноставно је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у први мах је кажете био координатор за везу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он је био први напад ја сам рекао кад смо 
кренули 14. координирао је везу са, јер нисмо имали исту фреквенцију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да то сте објашњавали. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Први напад 14.09. кад смо ишли на касарну био 
је са Лукићем капетаном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тенкови РУП-1, РУП-12. 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да би посредовали са тенковима и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ко је Жигића овластио да издаје пропуснице у 
«Велепромету»? Да ли сведок зна Жигића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то знате? Не, говорили сте да је Жигић издавао 
неке пропуснице тамо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Жигић је почео радити још пре него што сам ја 
постао командант. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли сведок зна ко га је овластио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него да ли знате по чијем овлашћењу он то ради? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па ко је, значи ја тако, нисам ја тада био, 
Жигић је почео још пре мог именовања радити у «Велепромету». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па под чијом контролом је он то тамо поступао, 
издавао пропуснице? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Шљиванчанина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Од Шљиванчанина, Гадријског, пре него што је 
штаб формиран.  
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли је Жигић мештанин или је дошао из 
Београда? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Одакле дошао? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли је Жигић мештанин града Вуковара? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Жигић је радио у СУП-у Вуковар. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли је мештанин, становник Вуковара? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бивши полицајац? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Из Товарника, има кућу у Товарнику, а радио у 
Вуковару. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Шта он као мештанин ради у формацији 
Гардијске ако је он формацијски мештанин? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога питате то? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто њега питате, па питајте Мркшића, 
Шљиванчанина. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Какву је имао функцију тада Јовица Кресовић?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: То сте рекли начелник, пардон. Зашто је онда 
сведок на страни 61 ред 21-26  изјавио били смо другари, Јовица је био 
командант негословачког батаљона једно време, сад не знам да ли је тада коју 
функцију имао? Зашто онда није знао коју је функцију има, а сада зна коју 
функцију има? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јовица је кад смо кренули 14.09. под  
митровачком бригадом је био командант на почетку само напада на касарну, 
командант негословачког батаљона. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте да пронађем ја то да видим контекст те 
приче. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Значи какву је имао, тако почиње, какву је имао 
функцију тада Јовиц? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вујовићу. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Значи ту не спомиње уопште начелника. Да ли 
сте пронашли, страна 61? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, нашао сам него читам.  
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Значи чак каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Ви сте нам данас рекли да је Јовица Кресовић  
најпре био командант? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Био је негословачког батаљона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Негословачког батаљона, а после је био? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Кад смо нападали, ослобађали касарну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А после, молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тада кад смо касарну ослобађали 14.09. под 
митровачком бригадом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да а после био начелник за везу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Формирањем штаба ТО Јужна, онда је 
именован за начелника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Овде кад говорите о  овоме кад сте смењени, па 
са Кресовићем идете тамо и тако даље, «ишли смо заједно». 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «То може Јовица да потврди, ја немам више обавезу да 
командујем јединицама». И онда Вас питамо како, ја Вас питам: «какву је тада 
он функцију имао», Ви кажете: «не знам, не знам да ли је тада коју функцију 
имао». 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ко, Јовица? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? Тада у моменту када сте Ви смењени, тада кад сте 
са њим ишли оно у цркву по она јеванђеља, то је ваљда на то се односи, јер 
ево кажете кад сте ослобађали доле и већ кад се црква православна 
ослобађала, већ сам био без функције и  онда са Кресовићем идете. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам без функције, команда без функције 
команданта одреда сам био, значи нисам командовао јединицама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а Кресовић, а Кресовић? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ:  Али сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Кресовић? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Кресовић, по формацији сам био у штабу, само 
што Мирољубу то није било јасно никада он је мислио ако је командант 
одреда и штаба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не питамо за Вас него за Кресовића, за Јовицу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Кресовић је био члан штаба ТО. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па знам, али сте нам прошли пут рекли да не знате 
коју је функцију имао, ја сам Вас питао коју је он тада функцију имао, Ви 

К.В. 4/2006 

ВРЗ 01
74



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 19.06.2007. год.                                                    Страна 52/101 
 
 

 

кажете не знам коју је тада функцију имао, то кад сте вас двојица заједно 
ишли и кад сте Ви били без функције, ето то жели Вујовић да Вам предочимо. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам мислио командне функције, јер он није 
више командовао, него он је прешао у штаб, Бибић ја мислим да је преузео 
батаљон, исто резервни старешина, он је прешао у штаб и зато сам мислио 
функцију нисмо имали војно, овај командне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Вероватно је то било питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо паузу.  
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да Вам ја укратко дам коментар у вези тога 
пошто сведок овако може вртити у недоглед. Значи, мештани су ишли 
самоиницијативно код овога и код онога, код војске и нудили су своју помоћ, 
тако је и Јовица Кресовић сам отишао и тамо понудио своју помоћ, што сам 
има у својој изјави, а то Вам могу касније кроз неке аналзе дати, пошто је он 
касније био директор, значи поште, човек је способан зна то и понудио се и он 
је био главни тај за везу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То, то нам је причао да. Причао нам је то. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ:  Ево ја могу Вам прочити и изјаву? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, па нема потребе. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: У Вуковару сам био, значи прво је рекао. Добро 
нећемо, био је као, добро, ништа, ништа, то ћемо оставити. Значи није била 
формација него људи су сами себи наденули имена тако, а никакве формације  
што је он потврдио прошли пут. Где се налазио Миле Узелац за време 
борбених дејстава? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где се налазио? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Миле Узелац, за време борбених дејстава, да ли 
зна, кад је његов заменик? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Био је у «Велепромету». 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Где? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На «Велепромету». Он је рекао да је штаб био на 
«Велепромету». 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ишао је на састанке и све остало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Где се налазио Слободан Граховац за време 
борбених дејстава? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У Шиду. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли је Миле Узелац био на Петровој гори до 
деблокаде касарне? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: До деблокаде касарне, до 14.09.? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што је то важно? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Због каснијих анализа око формација и свега. 
Све како је он изјављивао кад је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите да ли је био или није био? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Миле Узелац је дошао у Негославце кад смо 
већ припремили  са митровачком бригадом ослобађање касарне, задњи дан да 
узме средства везе, опреме још за људство што сам требао и договор већ је 
био извршен. Онда је слетио хелихоптером Слободан Граховац који су 
формирали штаб у Шиду ТО-а за Вуковар, који је био формиран који ми 
нисмо ни знали и онда је дошао да се формира штаб и да они пруже помоћ. 
Тад сам Милета Узелца пред рат први пут видео и после смо сарађивали. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја само да одговори да-не, да-не, да идемо даље 
овако можемо до прексутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вујовићу, господине Вујовићу Ви себи 
узимате за право да сведоку поставите једно јако опширно питање са пуно 
цитата и онда очекујете да Вам сведок одговори са да и не, немојте тако. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Не, погледајте ја сам само поставио питање да 
ли је Миле Узелац био на Петровој гори до 14.09., само то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок је одговорио. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок је одговорио. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли је Слободан Граховац био на Петровој 
гори до деблокаде касарне,  до 14.09.? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет исто моје питање што је то важно? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Исто због касније анализе где он говори око 
формирања штаба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, ја сад кажем да сам и пре 14. у  
Негославцима срео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули смо, не. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро нема везе, извињавам се мало. На страни 
58 ред 38 до реда 42 сведок каже три чете су, добро сад је рекао четри чете су 
званично биле, они су били, каже: «ово су били водови, рецимо прикрајци 
који су још самостални, добровољачки и тако», па је питање шта му то значи 
цитирам: «водови, рецимо прикрајци који су још самостални, добровољачки и 
тако» и да ли је икада у бившој ЈНА, војсци Југославије, војсци СЦГ па и у 
садашњој војсци Србије постојала таква формација и назив водови, прикрајци 
који могу бити чак самостални и добровољачки и тако даље? Значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која је то код Вас страна? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Страна 58 ред 35, почиње били су ове и овакве 
формације и Ви сте били то, то сте Ви поставили питање, па он одговара «па 
мислио сам због Дарка Фота» као да три чете и тако даље, онда три чете су. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Какви прикрајци? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Каже званично су биле три чете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро немојте, немојте. Да сведок каже овако на моје 
питање «биле су ове и овакве формације, Ви сте били ако добро схватам 
надређени командирима чета а касније је формирана четврта», сведок: «па 
мислио сам због Фот Дарка, три чете су формацијске биле, после су оне како 
је прилив људства стизао, то се ширило и добровољци ишло је тако да је цела 
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линија фронта се  проширивала, али три чете су званично биле, ово су били 
водови, рецимо прикрајци који су још самостални добровољачки и тако». 
Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако сам ја пажљиво слушао, а слушао сам сведока, 
он је рекао да оно што се разликује у односу на његов преходни исказ и оно у 
односу на ово што данас говори, резултат је тога што је у међувремену 
погледао ту своју бележницу и сведочио је тамо у Хагу где је сведочио, а 
припремајући се за то он је погледао у бележницу и онда је видео да је то 
цифра не знам у односу на једну јединицу колико је изнео, у односу на другу, 
у односу на трећу да је то три чете, односно четри чете, ја мислим да је то све 
објашњење везано за та питања. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Не није то питање уопште. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро моје мишљење, јесте. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Пејића ја нисам познавао пре рата, значи до 
формирања чете коју је момак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово су Ваше рече господине Јакшићу, ово сад што сам 
прочитао то су Ваше речи, само нам их објасните. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Знам да су биле четри чете али ја Пејића нисам 
познавао добро и за кратко време тек формирана чета, он је погинуо. Ја сам 
њега изгубио из вида. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тек кад сам погледао бележницу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па није проблем у томе да ли је три или четири, 
проблем је само у томе што Ви говорите о неким водовима, рецимо 
прикрајцима, што је заиста неки термин који ево сад ни ја не схватам уопште. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Који су били самостални и добровољачки. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су још самостални, који су још самостални 
добровољачки и тако, шта сте мислили под тим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То смо рекли ТО, то смо мислили под 
Територијалном одбраном, шта се сматрала Територијална одбрана питали сте 
ме колико сам ја разумео, питали сте шта значи Територијална одбрана, шта је 
био у саставу, значи били су Територијална одбрана значи одред Петрова 
гора, добровољци који су долазили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Моје питање је било ово, опет ја сад понављам, ајмо 
пажљиво да ја сад то прочитам, моје питање је било ово: «биле су ове и овакве 
формације и Ви сте били ако добро схватам надређени командирима чета, а 
касније је формирана четврта» па Ви одговарате: «па мислио сам због Фот 
Дарка, три чете су формацијске биле, после су оне како је прилив људства 
стизао то се ширило и добровољци, ишло је тако да је цела линија фронта се 
проширивала, али три чете су званично биле, ово су били водови, рецимо 
прикрајци који су још самостални, добровољачки и тако», е сад шта то значи? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Е то је значило, значи били су добровољци, 
доброваљачки који су формирали групе, вод који нису били у мом саставу, 
они су били у саставу Гардијске али су били са њима у конатакту стално на 
линији су били, то сам мислио, нису били у саставу одреда Територијалне 
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одбране, али је било вододова који су дошли добровољци од Краљева, од 
Ваљева, од Шида, који су дошли самоиницијативно су се пријавили на линију, 
дошли, нису мени под мојом ингеренцијом били али су били значи на линији, 
на ратишту, били су као под ТО-ом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нису могли бити у формацији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево то је неко разјашњење господине Вујовићу. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јер су они имали своју војну формацију, 
активна јединица која је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро.  
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: После погибије Фота Синише, шта је сведок 
рекао ко је био његов, у ствари ко је његов заменик да, ко га је заменио, Фота 
Синишу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јесам рекао да су те две чете расформирао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је припојио те, те људе је припојио. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Припојио. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: А  због чега су онда постојале званично три 
чете ако, пардон четири а постојале су две, због чега званично је постојало 
тако а на терену није било, због чега? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Како није било на терену. Зато што је Мркшић 
тражио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па постојале су, господине Вујовићу он тврди да су 
постојале такве какве су, рече и бројчано колике су, како сад зашто су 
постојале. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Пред целу Гардијску бригаду ТО постави као 
преходница. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Командир, само мало, командир прве, не прве, 
него Фотове чете и командир каже «Бимбине» чете, пардон Фот и «Бимбо» су 
погинули, тако каже, његове јединице су се распале и каже прешли су тамо 
шта је већ испричао ди је ко шта прешао, каже званично постоје три чете, а 
данас каже четири, зашто постоје званично четири кад су распаднуте? Е па 
онда је одлично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: `Ајмо овако. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро ево сад ћемо ићи на питање јавног 
тужиоца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: `Ајмо овако, у моменту кад Ви престајете да вршите 
функцију команданта ТО одреда Петрова гора колико има чета?  
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Само две. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само две? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јер рекао сам две, биле су четири значи, али су 
две расформиране потчињене другој. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прво је ова Фотова 02.10. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Бајићу мајору Бајићу да штите десни бок 
касарне од Митнице да немају нападе. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Људство се тамо распоредило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Које? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: И онда смо прешли на, и онда смо одлучили, 
тад смо донели одлуку да нећемо нападати тим правцем, него првога бочно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро немојте толико широко објашњавати. 
Немојте толико широко. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Која чета, Бимбина значи покојног Пејића, која 
је чета његова била прва, друга, трећа или четврта? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли у том смислу сте имали? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Трећа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Трећа чета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Мирољубова? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Прва. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Станкова? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Друга и онда Фотова задња је била, четврта. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: На ком правцу, тј. улици је била та «Бимбина» 
чета? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: «Бимбина» чета, «Бимбина» чета била је између 
Станка и Фота, значи овамо била је од Сајмишта према Дубровачкој, као 
Дубровачка и овај део између Фота, а Фот је пошто су млади људи, он је имао 
Далматинска бочно скроз део према водоторњу. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Значи на крају које? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Имам у нотесу све уписано тачно улице и све, 
не могу сад тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Правце, дејство, командири који су којим 
групама, улицама и све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: А зашто су онда Станко, зашто су онда он и 
Станко у Зеленој, Зеленој улици Августа Цесарца и зашто неко од њих 
двојице није у Светозара Марковића или Прерадовићевој улици? Зашто су у 
ствари те две чете на истом правцу у једној улици? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која, које две чете? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па «Бимбина» и Станкова у Зеленој? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Зато што се ту спајају. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: У Зеленој улици налази се значи «Бимбина» 
чета и налази се Станкова чета, значи по томе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Једна на десну страну улице, а друга лево. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Само мало да вам објасним, о томе говорим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто је то важно господине Вујовићу? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Зато што Станко и «Бимбо» су били заједно, а 
не чете неке и о томе говори Станко значи и говоре и други, каже када са 
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Стаматовићем разговарам, значи то је 20.06.2005. године, каже ја ћу Вас 
подсетити господине Стаматовићу ко Вас је увео у борбу, ја и покојни 
«Бимбо», Стаматовић је командир вода, значи он и «Бимбо», две чете значи по 
његовом воде га у борбу. «Бимбо» је ишао са десне стране што говори да сам 
ја имао само, пардон, «Бимбо» је ишао са десне стране што говори да сам ја 
ишао са мојом групом и Ви сте дошли на сред Зелене улице, значи говори се 
да је «Бимбо» и Станко и да су били заједно у истој улици, ако су то две чете 
од 200 и кусур људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је, кад је припојена, кад је престала да постоји 
«Бимбова» чета, тј.Пејићева? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: «Бимбова» чета, кад је «Бимбо» погинуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је то било, да ли то знате? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он  је погинуо ја мислим да ли имам тамо, ја 
мислим да је негде од Гардијске 02. је напад, да ли је он 05-ог, једно четри, пет 
дана касније погинуо. Фот је погинуо тај дан одмах, а «Бимбо» је 4, 5 дана 
касније. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Колико је «Бимбина» чета имала људи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тада је и престала да постоји његова? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: 72. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Колико је Станкова чета имала људи? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: 110. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли то значи да су свих 180 људи били у 
Зеленој улици са Стаматовићем. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мирољубе која ти је то логика, о чему ти 
причаш уопште? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па цели одред је ишао од Леве Суподерице до 
Далматинске, километар и по  су имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро значи после неког 10. октобра, две чете до 
краја, две чете Мирољубова и Станкова? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Потчинио сам ове две и онда сам прешао у 
команду код Тешића.  
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Станко објашњава, Пејић Милорад је око 160 
цм висок, плав и он је погинуо у Зеленој улици, значи говоримо читаво време 
да су Станко и «Бимбо» у истој улици, сведок каже свака чета је имала свој 
правац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма шта је сад овде проблем господине Вујовићу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја могу донети нотес па да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вујовићу видите колико је људи у овој 
судници ја не знам колико њих зна, схвата о чему Ви причате. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ево сад ћу вам рећи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што је то сад важно? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Није постојала «Бимбина» чета. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Није постојала «Бимбина» чета, говори се да је 
била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да није уопште постојала «Бимбина»? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Уопште није постојала, о томе вам ја причам. 
«Бимбо» и Станко су заједно на истом правцу са Стаматовићем и то говори 
Станко и Стаматовић потврђује да су они заједно били у Зеленој улици. 
«Бимбо» је погинуо у Зеленој улици кад је, пред Станком је погинуо или 
поред њега, то ће вам Станко боље објаснити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате кад је погинуо «Бимбо»? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја знам да је погинуо, али не знам сад који 
месец, заборавио сам. Знам да је погинуо. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: На који начин је погинуо? Они су сарађивали 
нормално и ишли један код другог да садејствују, ако је Зелена улица, ја 
морам да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, нећемо, нећемо то. Ма нећемо то, пустите то. 
Реците само чујете шта тврди овај Вујовић, каква «Бимбова» чета, има само 
«Бимбо» и Станко? Имају само «Бимбо» и Станко? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Господине судија, ја могу да Вам лепо дам у 
мом нотесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве чете, то он каже? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно чета, командири, којим је правцом 
дејства улица по дубини, по ширини, све имам, садејство, до које улице имам 
све, све имам уписано у нотесу. Да имамо карту па ћемо тачно дати 
одреднице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма није нам битна карта. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Најмањи проблем. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Још једном питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви имате у том Вашем нотесу уписано не само 
бројчано да не знам, Станкова чета има 108, Мирољубова 118, да ли имате 
именом и презименом уписано Пера, Мика, Жика и тако даље? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Имам уписано тачно по четама правац, водови, 
значи командир вода који је задужен, правац улица та, прелази раскршће на 
следећу улицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли имате пописано то по именима ко је све у 
том воду, ко је у том одељењу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Е па то ја имам уписано људства по 
одељењима, а господина Вујовића питајте колико сам пута тражио извештај 
од њега као командира чете што му је дужност била да ми реферише сваки 
дан,  и колико ми је реферата донео и шта је знао. Значи, он је само као борац 
се истакао, а што се  тиче војног знања и ово, он једноставно није имао 
појима. Појима није имао, једноставно дођемо на линију и сад се он прави, он 
мени у 7 сати требамо да кренемо у напад 8, он до 10 сати скупи људе, који је 
то командир. Командир који не може да држи јединицу нон-стоп на окупу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма није господине. 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Дође му 110 људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јакшићу, господине Јакшићу, Вујовић 
својим питањима покушава да доведе у сумњу Ваше тврдње како сад у 
Вуковару постоји нека организована бројна, људством бројна војна формација 
састављена из чета, водова, одељења и наравно да тиме доведе у сумњу Ваше 
тврдње типа казивања о његовим командним ингеренцијама над тим људима. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па докле смо дошли, докле смо освојили 
Вуковар кад нисмо имали формацију, ево само прво, формацију кад смо 
кренули у први напад 14.09. шта смо урадили, имали смо Петрову гору. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Сремско митровачка је бригада. Ја би молио 
сведока да не прича свашта. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: 14. до 16. освојили смо дупло већи териториј,  
ослободили касарну, значи оно што сам имао људства за Петрову гору ја сам 
морао сад још дупло већу линију држати, ја нисам чак имао људи за 
обезбеђење Петрове горе. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ко је ослободио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате још питања? 
ОПТ.МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ко је деблокирао касарну, сад је рекао, јесмо ми 
деблокирали касарну, са Петрове горе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ми, негославчани, митровачка бригада заједно, 
јел било митровчани, шиђани, сви су били. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па митровачка бригада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, имате још питања господине Вујовићу? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да. У чијој сам чети ја био? У чијој сам, ево 
кратка три питања, мислим имам ја још ихихи, али ово само да сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не, ако имате колико Ви процењуте да имате 
питања, али немојте господине Вујовићу, врло стрпљиво, био сам врло 
стрпљив са Вашим питањима која су знате да не кажемо каква су. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па ја не знам како, ово да вам ја што он прича, 
ја не знам шта да вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато ћу да Вас замолим да Ваша питања ограничите 
само на суштину ове приче, на суштину ове приче и приче овог сведока. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро. У реду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико процењујете да можете? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да то може да потраје? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па можда ћу прескочити, не знам сад, нисам 
гледао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, направићемо паузу јер нећемо да се 
исцрпљујемо овде до бесвести, ја сам мислио да завршимо са сведоком, па. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Не, па не могу стварно ово је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Међутим пошто је то тако направићемо паузу. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ево само да питам да не заборавим пошто 
нисам уписао. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, немојте, имате времена, искористите паузу да 
припремите  питања, да их припремите на начин како сам Вас замолио, знате 
да на бисмо дошли у ситуацију да одбијамо. 
 
 

Председник већа у 17,15 издаје  
 
 

Н А Р Е Д Б У 
 
 

Претрес се прекида на 20 минута ради одмора. 
 
 
Настављено у 17,45 часова. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, примећујем да нема колеге Бељанског, па ће га. 
АДВ. СЛАВКО ПЕРЕСКИ: Ја ћу га мењати из Вашу сагасност и сагласност 
окр. Шошића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Шошићу? Сагласан? 
 

Кога ће до краја данашњег главног претреса замењивати бранилац 
адв. Перески уз сагласност опт. Шошића. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро ту није колега Ђанковић, али ће њега у односу 
на, Јелушић у односу на опт. Ђанковића. 
АДВ. ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ: Да, замењиваће да до данашњег претреса 
адв. Ђурђевић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђанковићу, сагласан? 
 
 

Па ће опт. Ђанковића до краја данашњег главног претреса бранити 
бранилац адв. Ђурђевић уз сагласност оптуженог. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остали смо сви ту. Добро. 
 
 
 

НАСТАВАК САСЛУШАЊА сведока ЈАКШИЋА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вујовићу као што сам Вам рекао, чуо сам 
Вас и то схватите као опомену. 
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ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја се извињавам није то ништа било 
злонамерно, али испало је тако како је испало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Без обзира. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро, јасно ми је све, извињавам се. Како су 
биле распоређене те четири чете што сведок спомиње, где су биле под чијом 
командом, којег командира чете првог јуришног одреда, где сам био ја, `ди су 
били остали? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јуришног одреда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, у смислу. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мирољуб је био на правцу господина Радића и 
на његовом правцу је био део баш Светозара Марковића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, не, не само по којим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Зиројевић, са Радићем је био у ствари, код 
Радића али је ту био и Зиројевић у том потезу. Станко је био код Бојковскога, 
капетана, на његовом правцу, а ове две чете су значи под другим јуришним 
одредом потчињене биле. То је било људство смањено за 50%. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: По којим јуришним одредима, на крају значи, 
Станко и ја смо били? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У првом јуришном одреду. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: А Фот и «Бимбо»? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Они су били у другом, под другим од 02.10. под 
Гардијском бригадом кад су били под мајором Бајићем. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли сведок зна да је Пејић Мирослав или 
Миодраг како се зове, «Бимбо» покојни, да ли зна где је погинуо, у којој 
улици? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно се не сећам, мислим да је код Нове. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Где, код? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Код Нове улице чини ми се. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Код Нове улице? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, овамо, не, не, пардон где је Нова овамо, 
мислим да је код Зелене улице ту. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: У Зеленој улици? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Код Зелене улице ту.  
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Чија је то зона одговорности и чији је то правац 
деловања? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја би само питао јели он у борбеним дејствима 
погинуо или ван борбених дејстава? 
ОПТ.МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја питам чија је то? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате Ви? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел Ви знате? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ишао је код Станка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? Ма не јел Ви знате је ли погинуо у борбеним 
дејствима? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Како не би знао, то је пошто су он и Станко 
били пре заједно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте ми толико широко, него само ми реците јели 
погинуо човек у борбеним дејствима или не? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па борбена дејства била чим га снајпер 
стрефио, значи борба је, на ратишту је погинуо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма не на ратишту, сад. Је ли учествовао у борбеним, 
јели он учествовао у борбеним дејствима па га погодио снајпер или је? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он је значи први окршај кад је био, најжешћи 
када је био 02.10. он није погинуо био је жив, тек касније једно 4-5 дана, тек је 
онда погинуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сте рекли, тако сте рекли, добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: А Фот је на првом овде окршају кад је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро  то сте Ви. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да закључимо где је погинуо «Бимбо» покојни? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а што је то сад толико важно? Што је то сад 
толико важно где је погинуо? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Зато што је сведок рекао да су они под 
командом другог јуришног одреда, «Бимбо» је погинуо у Зеленој улици, то је 
значи зона одговорности првог јуришног одреда командира Бојковског. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па како је онда «Бимбо» у другом јуришном 
одреду, а погинуо је у првом јуришном одреду? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па што, па како? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па могу је теби доћи у посету и код тебе 
погинути. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел не може човек погинути нигде друго, него тамо где 
му је зацртани правац дејства? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Говори се о акцији, говори се о акцији, он је у 
акцији погинуо.  Погинуо је у првом јуришном одреду, у чети капетана 
Бојковског. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он чак то и не зна, ја га питам је ли погинуо у акцији, 
он каже погинуо на ратишту, мислим. Још од снајпера. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ишао код Станка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Били су другари он и Станко и били су заједно 
у истоме, у истој чети Станковој док се није. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: На којим правцима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, станите, станите, сачекајте Вујовићу. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он и Станко су били добри док није и били су 
заједно саборци док се није формирала његова чета пред Гардијску бригаду и 
онда је они су били под другим јуришним одредом, уствари има и правац, 
господине судија ја не могу сада јер то је било свега два и по месеца, 15 
година једноставно ја нисам желио више да то знам и памтим. Имам нотес. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је Вама тај нотес? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У ауту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту у аутомобилу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У аутомобилу, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда ћу Вас замолити, можемо ли копирати, 
добити копију тога? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Може, што да не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Може, што да не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је нотес из тог времена? Да ли је то нотес? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То је нотес само овако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, реците ми ово, да ли је то? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То је нотес, Гардијска бригада кад је дошла, 
њену наредбу Мркшића, распоред чета, правац дејства и то, тог времена 02.10. 
кад је Гардијска бригада дошла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тај нотес настао тада, тих дана или сте га Ви 
касније правили по неком Вашем сећању? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тада, тада, касније сам писао у њему из 
корпуса, када сам радио у корпусу, из корпуса шта се дешавало и то. А то се 
дешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, по ово ме само занима, да ли те белешке које 
имате да ли су настале тада? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тада, тада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У то време? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно, у то време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можемо добити копију тога? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Можете добити после радно времана да вам дам 
да фотокопирате. Није проблем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Пошто је сведок рекао да сам ја био код 
капетана Радића, Станко је био код капетана Бојковског, код којих командира 
чета су се налазили Фот Синиша и покојни «Бимбо» у другом јуришном 
одреду? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то знате? Рекосте да су у другом јуришном? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам био ко Бајића, ја нисам ми смо у 
Гардијску бригаду у 3 сата ујутру увели у борбу, правце дејства су добили 
командири чета, имали смо средства везе, њихови исто тако јуришни, њихови 
командири чета су добили. Ја нисам те командире чете ни упознао чак јер Фот 
је одмах први дан погинуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Није прошло па да сам био са Бајићем да сам 
обишао са «Чичком», већ је погинуо «Бимбо». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Те две чете су се тада и расформирале? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Пуно рањених и погинулих, видео сам, 
одлучили смо да правац дејства више нећемо тим јер то је немогуће, тврдо, од 
водоторња прегледност не иде.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И припојено овамо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Идемо левим боком, ово сам оставио придодао  
другом јуришном одреду, две чете, остатак две чете, а онда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, разумели смо. Разумели смо. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: А онда су кренули левим крилом бока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумели смо. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли сведок зна ко је капетан Зиројевић? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Који? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је сад мало пре. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Где је његова команда била, пардон? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Зиројевића? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ:Светозара Марковића лева страна улице на врху 
код куле Месара. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Која је формацијска јединица тзв. одреда 
Територијалне одбране Петрова гора била распоређена код Зиројевића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је нека Ваша јединица била код Зиројевића? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам имао, ја мислим да они су имали 
Мирољуб мислим да, има тамо записано правац дејства, лева значи страна 
Светозара Марковића па до 8. марта, у ствари до крајња улица која дође тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јакшићу говорили смо и Ви сте говорили 
данас о садејству и говорили сте о претпочињавању? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: О садејству да, јер ми смо задатак добили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако је садејство, претпостављам да је једна варијанта, 
а да је претпочињавање нека друга. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ово кад говорите да је Вујовић био код Радића, 
да ли то значи да му је потчињен? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, они су садејствовали заједно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је икад за све време трајања операција у 
Вуковару да ли је Вујовић био потчињен Радићу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не знам, можда је потчињен био кад оде на 
састанак кад нема борбених дејстава, оде на сатанак да је можда Тешић пошто 
је он фактички, можда је онда био, онда није ни било дејстава. Кад сам ишао 
на састанке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тешић нам је причао нешто друго? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Шта је он рекао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тешић је рекао ово, у почетку садејство, у почетку је 
то било садејство, значи садејствују те јединице, а касније су ове ваше 
јединице претпочињене њему и његовим командантима, командирима чета. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Хоћете рећи потчињени? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Претпочињени, па претпочињавање значи управо то. 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Друга је ствар претпочињени, а друго 
потчињени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Друго је потчинити, а друго је претпочинити. У 
ком смислу, ако је потчињени, значи онда он се потчињава њему командно, 
ако је претпочињено значи имамо садејство али нема личну команду, може а 
не мора имати ако мислите претпочињен, ако је потчињен онда значи тотално 
се потчињава, активише, њих скидаш себи са своје одговорности и 
потчињаваш њему. Ако је потчињен, друго је претпочињено, а друго је 
потчињено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ко је командант? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је командант на том правцу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: На том, командант, први јуришни одред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командант првог јуришног одреда? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Првог јуришног одреда, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли му је Вујовић потчињен? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Претпотчињен рекли сте да је, да су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли потчињен или претпотчињен? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па испало је претпотчињен, ако сам ја 
командовао са њима и средствима везе са њима одржавао и командовао и на 
састаке имао, онда значи мени су били потчињени, али смо претпотчињени 
свакако гардијској бригади. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У смислу тако ми смо претпотчињени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли он њему командује? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па он би могао да њему чак командује, он би 
могао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Радић? Радић не командује њему? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па док сам ја био нисам чуо да му је он 
наређења издавао. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да се онда позовемо одмах овако, страна 59 ред 
18-28 где сведок каже, Мирољуб је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која страна? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која страна? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Страна 59 ред 18-28, где сведок каже пред крај 
значи ту негде 24 ред, Мирољуб је имао свога малтене претпостављеног 
командира, Станко свога који је био од њихове чете, тај је био одмах 
фактички ТО. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Се потчинио тој чети. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је. 
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ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Значи ја сам био под Радићем, овај под 
Бојковским, под Зиројевићем, они који су код Зиројевића били. Како 
коментарише то сведок сада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Мркшић је тражио пошто ми мештани да ми увек 
будемо на првој линији, да ми будемо пошто познајемо терен и да ми будемо 
на првој линији, тако да су и Мирољуб је имао свога малтене претпостављеног 
командира, Станко свога који је био од њихове чете, тај је био одмах 
фактички ТО се потчињава  и тој чети», ево то су Ваше речи ово што добро 
Вујовић примећује, а ево сад смо причали о томе. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па би из овог што мало пре рекосте произашло? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Али сам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема везе. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То је било и у Хагу питање су ми поставили. Ти 
знаш тачно, средства везе сам имао посебно, ми ТО, посебно они, ми јесмо 
координирали, сарађивали. Задатке сам примао ја за одред, Тешић је примао 
за јуришни одред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Сарађивали смо неке су можда ингеренције 
касније вероватно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро, и сад се долазио од Мркшића се долази на 
командно место код Тешића да се. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Командири чета свако свом команданту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командири чета. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Примају задатке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је и шта сад,  Радић и Вујовић тамо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно, Радић и Вујовић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или Радић са Вујовићем тамо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Заједно долазимо ја и Тешић, заједно и они 
долазе  са линије и заједно се враћају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је сад истина господине Јакшићу ко коме 
командује? Радић Вујовићу или не? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нека каже Вујовић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, реците нам Ви? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па ја кажем да сам ја командовао са њима док 
сам ја био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма добро то, него у овом смислу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Док сам командант био ја сам командовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако је Вујовић на правцу дејства Радићеве чете, да ли 
Радић командује Вујовићу и његовим људима или не? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ако му није потчињен не може да командује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема ако господине Јакшићу, нема ако. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па добро, потчињен је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прошли пут сте рекли, прошли пут сте рекли да 
командује а данас кажете не командује, па Вас питам ја сад шта је тачно? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Господине судија, ја само знам да сам наређења 
добијао од Мркшића, да сам формирао одред, да сам командовао цело време 
док Шљиванчанин није се уплео у целу игру и док није преузео ингеренцију. 
По мени фала Богу да је тако и дошао, ја му могу дигнути споменик. Сад ко је, 
овде уопште није на крају крајева битно у суду ко је коме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте Ви да нама одређујете шта је нама битно, а 
шта није битно. Немојте нам Ви то одређивати, него нам, ако Ви кажете. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја знам док сам ја командовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако Ви кажете први пут. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја знам док сам командовао да сам ја 
командовао са њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да сам ја лично, Мирољубе кад си акцију 
вршио с ким си у вези био, с ким си имао везу, са Тешићем или са Јакшићем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже са Радићем, он каже са Радићем. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ил са Радићем? С ким си имао везу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже са Радићем, Радић командује.  
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Реците сад, нека каже суду с ким је имао везу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао нам је, рекао нам је. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па можда кад га Шљиво повластио, можда је 
тако било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, зашто сте казивали, није сад то толико, није то 
толико важно, али је важно у смислу ако Ви кажете јуче бело, а данас кажете 
црно је, онда ми захтевамо од Вас објашњење, шта је тачно прво, шта је тачно 
и онда кад нам кажете тачно је то и то, онда Вас питамо е због чега сте онда 
рекли да је било тако и тако, а данас овако. Због чега казујете другачије кад 
један пут, прошли пут и овај пут сте у обавези да кажете истину. Ништа више.  
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја знам док смо операције водили да сам ја био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумете ме шта Вам. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно, разумем, али није искључено господине 
судија да је било случајно у мом одсуству да се Радић наметнуо или Тешић да 
су они командовали, није искључено. Ја знам док сам ја примао задатке, док 
сам њима преносио, реферисао да сам ја био командант, док сам био у 
оперативном штабу, док сам био у команди одреда, да су долазили по задатке 
да су водили борбе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи тачно је ово што тврдите данас, јел тако? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тачно је оно што тврдите данас, јел тако? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То тврдим, то остаје, то могу доказати на крају 
крајева и са снимцима командовања, имају записе фоно па нека виде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли сведок уопште зна ко је од мештана 
тзв.територијалаца био код капетана Зиројевића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је нека Ваша јединица била код Зиројевића? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја би морао видети нотес сад. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На том правцу, молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Код њега и ако је било то, то је било можда 
одељење неко, јер гро је било са Радићем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите сада јел? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, јер Зиројевић није држао велику територију. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Где су ти, то одељење где је то припадало, 
пошто сведок је рекао да је четри чете било? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мирољубе немој ме питати детаље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, рекао је да се не сећа. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли зна ко је Савић Лазар? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ко? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Савић Лазар? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли зна ко је Маћешић Миле? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли су Савић и Маћешић били на тзв. 
Петровој гори пре деблокаде касарне, односно пре 14.09.`91.? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што је то важно? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Због распореда исто и формација. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
ОПТ.МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Због формација, ево сад ћете одмах, идем редом 
питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због формација? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да, да. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Лазар је био у касарни. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро наставићемо. У касарни. Где је био 
Маћешић? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: И ослобађање касарне они су препустили нама 
људства 62 борца из касарне, они су отишли за Негославце, препустили 
Петровој гори, одреду 62 борца по ослобађању касарне. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ко је препустио? Извињавам се, Савић? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Имам чак и њихов списак. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Где је Маћешић био распоређен, Маћешић 
Миле? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Маћешић је био са овим  Мишчевићем Стевом.  
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли су они били територијалци, резервисти, 
добровољци или активна војна лица? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Територијалци, нису могли бити добровољци 
кад су били мештани ту. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли су они били у Територијалној одбрани 
Петрова гора? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: У чијој зони одговорности и под чијом 
командом се налазио Савић Лазар? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Савић Лазар? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Стварно сад, пуно је то људи ко је где. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако се сећате? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Савић Лазар мислим да је био са безбедњацима, 
чини ми се из Гардијске бригаде. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ти безбедњаци како се уклапају у 
Територијалну одбрану Петрове горе, пошто је сведок рекао да су 
територијалци? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли он има везе са Цреваром? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам рекао да се потчинило, пошто је он знао 
око касарне, живио је тамо уз касарну, знао је вероватно су га искористили за 
свој рад, не могу сад до детаља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он био у неком том вашем одељењу 
безбедности код Цревара? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, не, није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код Цревара? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он је био у касарни, он није био на Петровој 
гори, али има кућу преко пута касарне, кућу има преко пута касарне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мислим где је спавао и где је јео, него питам где је 
био функционално, формацијски? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Био је са Гардијском бригадом, овим 
безбедњацима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како је онда припадник ТО ако је у Гардијској 
бригади, разумете? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он је био ТО док је био у касарни, 
територијалац исто био, има списак њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда тако реците. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: 62 борца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда тако реците. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја сам питао да ли је био ТО Петрова гора? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Молим? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Савић Лазар, да ли је био у одреду ТО Петрова 
гора? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад је рекао до касарне је био. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Пре 15 година, шта знам. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: До касарне је био, како сведок објашњава да 
смо ми просторно били одвојени до деблокаде касарне, како је он у касарни 
значи био до 14.09. у касарни каже, као је он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не у касарни, него до касарне, у смислу временске 
одреднице? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Пардон. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: До ослобађања касарне. 
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ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Савић Лазар се налазио у касарни до деблокаде 
касарне, онда је тек могао изаћи из касарне, како Савић Лазар припада у одред 
ТО Петрова гора кад се он не налази тамо и рекао је сведок сад да није био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што нам је сад то важно господине Вујовићу, где је 
Савић Лазар био до 14., где је био после 14., што нам је то битно. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па да објасни то  како он улази у састав? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мени је у целој тој причи најбитније где је Савић 
Лазар био 19. или односно 20. разумете? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Говорим, овде се терети Територијална одбрана 
да је преузела заробљенике, ТО не постоји уопште, ја хоћу да докажем да ТО 
Петрова гора уопште није постојала, а камоли ТО Вуковара. ТО Петрова гора 
је био само термин који смо смо ми сви били поносни да кажемо 
територијалац је овај, па одакле си из Петрове горе или ово, оно, 
територијалац из Вуковара, али то су термини. Формације нису постојале и ја 
хоћу да то разјаснимо, да ли су формације постојале или нису, разумете? 
Значи, ја говорим сад о Савић Лазару, он је сад рекао да је у ТО Петрова гора, 
ја кажем да је Савић и он је потврдио да је био у касарни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јакшићу, ево питаћу поново, ја сам то 
питао Вас, не питао него сам Вам рекао Вујовићеве тврдње у смслу да нити 
постоји ТО, да нити је он са ТО командује нити са четом, нити са водом, прије 
сат времена сам Вам то рекао шта он тврди, ево он то понавља опет и ајте 
коментаришите то? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Није ми јасно онда ако није командовао четом, 
онда тих 110 људи, њихови командири водова чији су онда били, ко је 
командовао са њима ако није он? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ко је могао командовати, јел Радић можда? 
Јесам ја могао? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Сведок је рекао да је Маћешић Миле био код 
кога, нисам разумео, код Мишчевића? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па немој ме сад молим те појединачно. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Код кога је Мишчевић био у чети пошто 
Мишчевић нема чету? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је питање? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Маћешић Миле, рекао је да је био код 
Мишчевића, код кога је Мишчевић био у чети? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет моје питање, што је то битно? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мишчевић је био командир вода у Станковој 
чети. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Зато што, сад ћу вам одмах објаснити, зато што. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У Станковој чети. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: У Станковој чети? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Командир вода, Стево Мишчевић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јакшићу, немојте одговорити на питања 
ако Вас ја не гледам, ћутим и гледам Вас, онда одговорите, значи дозволио 
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сам га, али ако ја питам Вујовића што је то важно, то значи да још нисам 
дозволио то питање, па немојте унапред одговарати на нешто што још није ни 
дозвоњено, знате. Што је то важно, што је важно? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Важно је у томе да се види на којем је правцу и 
да уопште то што сведок прича није истина. Станко је био Зеленој улици, ја 
сам био у Новој улици, он измишља неке правце и људи су сасвим на другим 
правцима нити су код мене нити су код Станка, о томе се прича да смо били 
под командом јединица Гардијске бригаде, у њиховом саставу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: И само то хоћу да докажем, ја не могу другачије 
него кроз лица која су дала већ изјаву, али не могу се позивати на њих, 
разумете. Или ћемо их читати, али пошто не можемо због процедуре ја не 
могу да се позивам на њихове изјаве, ја сам рекао ово је моја база подака из 
које ја могу извлачити информације, али не могу се позивати на њих, док 
људи не изађу овде и не понове то или не прочитамо те њихове изјаве, 
разумете о чему се ради, на то само не могу друкчије, ако сте ме схватили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам баш схватио, али једини начин да Ви докажете  
да  ТО Вуковара одред Петрова гора нису постојали јесте да нам Јакшић каже 
да су 344 човека именом и презименом ти и ти, а ми позовемо тих 344 човека 
и они нам кажу не ми ту нисмо били. Ми нисмо били тамо, ми смо били кући, 
ми смо гледали телевизију, ми смо ја сам био тамо и тамо, јел разумете? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Разумем шта причате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумете шта Вам кажем? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Све разумем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А онда смо у проблему. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро, онда идемо овако, да ли је сведок био 
командант свим мештанима, тзв. територијалцима који су се налазили на 
Митници, у Дому здравља, који су се налазили у улици Сајмиште, на првим 
борбеним линијама и тако даље, да ли је свим територијалцима био? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Председниче ја се противим овом питању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок је рекао чиме је командовао и ко су ти људи 
којима је он командовао, сведок је то рекао. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли сведок зна ко је командант био тим 
мештанима, тзв.т ериторијалцима који су били на Митници, који су били у 
Дому здравља и тако даље, да ли то сведок зна, ако нису били под његовим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате, не знате? Реците, ево важно је. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Господине судије, најбоље онај нотес узети па 
ћете све видети, карту да изложимо и да се пре 15 година, шта је 16 било 
детаље појединачно, ја људе пре свега у Вуковару познавао сам из виђења, не 
именом и презименом и то не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какви су то територијалци на Митници кад је 
Митница са друге стране борбене линије? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Шта Митница има ми смо, Митница 
ослобођена. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Зона одговороности трећег јуришног одреда. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Трећег јуришног одреда, зона одговорности и 
правац деловања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, зона одговорности. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Кад је Митница пала после болнице. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ми говоримо о Вуковару, па Вуковар је био 
њихов, разумете, Митница је исто део Вуковара, значи кад говоримо о 
Вуковару нисмо у Вуковару, ми ослобађамо Вуковар. Митница се исто 
ослобађала са оне стране, то је део Вуковара нормално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са које стране? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Са наше, са ове стране Оперативне групе југ, 
иде први јуришни одред,  други јуришни одред, па трећи јуришни одред, то је 
Митница. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ако кажете територијалци на Митници, а ми ту 
знамо, бар ја имам неку представу да је Митница јако, јако касно. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ:  Предала се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се Митнички батаљон предао јако касно, онда ми 
није јасно какви су то тамо територијалци на Митници, где нам је то. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: На правцу деловања на Митницу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За мене је то са оне стране борбене линије. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Извињавам се онда, на правцу деловања 
Митнице, ко је командант тим територијалцима био, то је град Вуковар значи 
ушло се исто у део Вуковара? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам рекао да сам то потчинио другом 
јуришном одреду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А трећи јуришни одред? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Трећи јуришни одред на овоме делу није ни 
био, ако је био ја у ствари команданта трећег јуришног одреда нисам ни 
упознао, јер борбе су се водиле од касарне лево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, немојте ширити, немојте ширити. Дакле 
не знате уопште. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: А трећи одред је био само обезбеђење 
Митнице, он уопште борбе није ни водио тамо, колико ја знам, јер на 
Митницу није уопште се ушло него се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви на том просторном делу имали каквих 
ваших формација, одељење, вод? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, у трећем нисмо уопште имали ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нисмо, ни у самом почетку нисмо имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: А Дом здравља? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево то је одговор. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро, Дом здравља, други јуришни одред коме 
је он припадао, коме је Дом здравља, којој чети «Бимбо» или овај Фот? 
Директно, окр. Мугоша је једно време био на овоме. 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мирољубе немој ме сада тачно. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Говорим о окр. Мугоши, он је био једно време у 
Дому здравља. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Морам видјети, немој ме сада ја морам да 
видим нотес, карту па да видим тачно ко је. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли је Дом здравља био под његовом 
командом, то питам, у одреду ТО Петрова гора, да ли је то одред био Петрова 
гора? Да – не? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ:  Ја кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чији је то правац дејства? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ:  Други јуришни одред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам рекао да други јуришни одред да није 
Дом здравља ни ослобођен одмах, да се потчинио, ове две чете другом 
јуришном одреду до Дома здравља, е сад морам да видим карту тачно ко је 
којим правцом, улицом ишао, да знам који је вод где био. Ја једноставно сам 
нисам хтео више да памтим. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Зашто сведок говори вод, а говори и четама, где 
је који вод био, сад је рекао? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Фот је ишао Далматинском скроз десним 
боком, Фот Далматинском улицом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је расформирана Фотова чета? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Фотова чета чим је погинуо он, већ је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то је било? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па одмах било 02.10. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 02.10. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То је било масакр. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: «Бимбо» је тек након 3-4 дана и он 5 дана 
колико је било и он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је та чета расформирана? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Исто чим је он погинуо јер није било заменика. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О чему онда причамо господине Вујовићу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: И потчинили само другом јуришном одреду. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И о чему онда причамо? О Фотовој чети и «Бимбовој» 
чети које не постоје. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Којих нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок тврди да не постоје. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Значи онда не може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имају, остале су само две од 05, 06, 07, 10. октобра. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Фот погинуо као командир чете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остале су само две, тако каже он. Не знам о чему 
причамо о Дому здравља, «Бимбовој» чети, Фотовој чети. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Сад ћемо одмах. 

К.В. 4/2006 

ВРЗ 01
74



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 19.06.2007. год.                                                    Страна 74/101 
 
 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумете. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ево сад, од свих тих чета које сам сад набројао, 
тих не пардон чета, него тих објеката, праваца и тако даље мештана, зашто од 
свих тих мештана који су се налазили у јужном делу града није направљена 
трећа чета када је Фотова чета распала и када је «Бимбо» погинуо, а сведок и 
званично говори четири чете, зашто није три чете бар формирано од свих тих 
значи делова који су били, на Митници, свих тих мештана тзв.територијалаца, 
зашто сведок није? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже припојио их је, па чули сте шта каже сведок, 
припојио их је овим двема. Припојио Станковој чети, припојио Вашој чети, 
припојио. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро, коме је онда припала, којој чети мојој 
или Станковој чети припао Дом здравља? Људи из Дома здравља, једноставно 
тако питање пошто су мештани? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какви људи из Дома здравља, какви сад људи из Дома 
здравља? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: То је Дом здравља, то је друга  Сајмиште улица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какви људи из Дома здравља, о чему причате? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: То је прва борбена линија друге оперативне 
групе, значи прва борбена линија и ту су били смештени мештани наши, тзв. 
територијалци који су били под командом друге јуришно оперативне групе. 
Сведок нон-стоп формира Територијалну одбрану, па питам ти мештани, тзв. 
територијалци под чијом четом су били, да ли Станковом или мојом? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате да је тамо било неких мештана 
територијалаца у Дому здравља? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Сећам се да сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате или не знате? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Сећам се да сам вод из «Велепромета», пошто 
су негодовали тамо је био један вод као за обезбеђење имовине, да сам  
покупио и ангажовао на Дом здравља на обезбеђење, кад је већ било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то је вод из које чете? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То је, не, то је био вод само за обезбеђење, вод 
у «Велепромету». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вод у Велепромету, неки самосталан вод? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Значи за обезбеђење «Велепромета», «Тренда», 
објеката. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неки самосталан вод? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Самосталан као вод био за «Велепромет». Он је 
стациониран тамо, био је ту и онда сам га покупио и послао био на. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е па добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Пошто смо дошли до самосталног, колико на 
крају има тих самосталних водова, има две чете? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, има ли још који? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Колико још самосталних водова има? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли још који? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Морам да видим нотес, не могу се ја сетити сад 
тачно, нисам ни припремао се ни нисам хтео да памтим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Молим. Да, да изволите нисам приметио 
колега. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извињавам се што прекидам. Ја бих предложио да 
будемо конструктивнији мало, да не питамо сада за сваког појединачно 
територијалца под ким је био у којој јединици је био, на ком је правцу био јер 
је очигледно да сведок тврди једно, оптужени тврди друго. Ја предлажем да их 
суочимо на најбитније ствари и на тај начин приводимо крају ово сведочење у 
односу на њега, па онда следећи окривљени и тако даље, јер овако мислим да 
ћемо  у недоглед отићи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта хоћете колега да кажете да ускратимо опт. 
Вујовићу право да поставља питања сведоку за која сматра да битна ако ми 
успемо да проценимо је ли и колико је битно? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ничија ја права не желим да ускратим нити да их 
ограничим, него само педлажем да будемо конструктивнији у том правцу. 
Очигледно је да они говоре, један говори једно, други говори друго, суочимо 
их на оне најважније околности, оно што је најбитније, сконцентришемо се на 
време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја покушавам, ја сам рекао оптуженом Вујовићу шта 
бих од њега очекивао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи то је моја сугестија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта очекујем од њега, али ево не помаже, не вреди. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ево скратићу ја сад, у реду је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, то је моја сугестија. Само Ви као председник 
већа и веће руководите главним претресом па сами одлучите. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Који је уопштени назив, односно који се 
уопштени назив, односно термин користио за мештане који су били под 
оружјем и под командом ЈНА? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли сведок зна који је уопштени термин, 
назив? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су мештани који су били под оружјем у 
Вуковару  имали неки уопштен назив? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Сви мештани који су били под оружјем су били 
припадници ТО-а, опет који су били у формацији и који су имали. Имали су, 
били су код ТО-а, да ли су сад били, није била Цивилна заштита иако је било 
објеката чување, опет су били, ратно је стање било, ко је год био формацијски 
значи био је под ТО. Значи ко је био под оружем, формацијски задужење 
имао, био је територијалац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Сведок је рекао да је био у команди првог 
јуришног одреда са Тешићем, само нека каже чија је то кућа? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мирка Јагетића. 

К.В. 4/2006 

ВРЗ 01
74



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 19.06.2007. год.                                                    Страна 76/101 
 
 

 

ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Мирка Јагетића. Само молим сведока да 
понови, да ли је значи он био заједно са мајором Тешићем у истом објекту? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Јесте, добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Сведок је изјавио да је Стијаковић био заменик 
Тешића, да ли је сведок икада примио какву наредбу од Стијаковића. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, можда сугестије али наредбу, не. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли је сведок добио какву наредбу од мајора 
Тешића? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не. Од Мркшића. Лично сам од Мркшића 
добијао. Мого сам само да координирам нешто, да се усагласимо, али наредбу 
не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само од Мркшића? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Само од Мркшића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Под чијом командом се налазио како он каже 
одред Петрова гора, под чијом командом? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Одред Петрова гора? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како под чијом командом? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па чим каже добијао је наредбе, под чијом 
командом значи ЈНА, да ли је био уопште под командом ЈНА? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наредбе је добијао од Мркшића. О чему причате? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Значи, да ли сведок каже да није било првог 
јуришног, одред Петрова гора није био под командом првог јуришног одреда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То каже, то каже. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: То каже, да ли је то тачно? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Док сам ја био. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Извињавам се нисам то чуо. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Док сам ја био на. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Извињавам се нисам чуо, ово је нешто ново. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: После не знам шта је било. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ово је страшно.  Ко је сведоку као команданту 
ТО Јужне оперативне групе био непосредни старешина? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад је рекао од кога је примао наредбе. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Не, не, ТО Јужне оперативне групе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: ТО Јужне оперативне групе, он каже од 
Мркшића је ТО Петрове горе примао наредбе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то је фактички радио, то је фактички обављао то. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Како фактички, од неког, то је значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То, био је ту у Вуковару на терену и рекао нам је од 
Мркшића примао наредбе, шта. 
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ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Али Мркшић, рекао је да му Мркшић није 
дозволио то да је то политичка функција и да хоће да га види само у ТО 
Петровој гори. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је и од њега примао наредбу. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Тако је, да. А ко је био претпостављени значи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали неког претпостављеног као командант 
ТО Јужна оперативна група да ли сте имали неку претпостављену команду и 
команданта? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Штабови команде су одвојени једни од других. 
Друго су штабови друго су команде. Штабовима командује цивилна власт. 
Пошто је била и влада, састанке су имали са владом, имали смо састанке и са 
војском да координирамо, а лично по командној линији у одреду сам имао 
Мркшића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, дакле као командант ТО? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јужне оперативне групе, имали смо састанке 
своје, имали смо договоре са представницима владе, места, нисам имао себи 
хијерархијски, јел није било крајишког штаба ТО. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте имали никаквог, да ли је био штаб ТО САО 
Славонија, Барања, Западни Срем? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: На страни 84, ред 45-85, ред 18, на питање да ли 
је сведок предао неки списак учесника у рату после ослобођења Вуковара, то 
скраћено читам и да ли је тај исти списак био враћен зато што то није био 
формацијски списак већ само списак са именима и презименима лица, сведок 
је одговорио, тада ја нисам више у то био упућен не знам ја сам рекао да сам 
тада прешао на цивилно, прешао у саобраћај, ја више нисам о војним 
питањима уопште везе има, пошто је тај списак који је враћен, предан 
Гардијској бригади у Вуковару то јест до 24.11., питање је, када је то сведок 
прешао у саобраћај? Ако сте разумели питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У саобраћај? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да, каже да је прешао у саобраћај и да он везе с 
тим није имао, тај списак је предан Гардијској бригади. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема везе кад је прешао у саобраћај, не занима ме то 
уопште.  
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Говоримо значи, сведок говори неистину да је 
био у саобраћају, говоримо о томе, он каже напустио је Територијалну 
одбрану и отишао у саобраћај, па да видимо да није отишао у саобраћај и кад 
је отишао у саобраћај. Списак је предан Гардијској бригади значи. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Кад, у које време? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И што је сад важно од кад је он отишао у саобраћај? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Сад ћу Вам онда објаснити. Списак је предан 
24.11., он је рекао да је био директор саобраћаја, па ја питам, када је то сведок 
прешао у саобраћај да видимо јел то до 24., или после, значи што он измишља, 
хоћу да Вам докажем да то није истина што он прича. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви чули шта је сведок рекао? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро, идемо даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули шта је сведок рекао, био је после, до 
'94.године је био у органу безбедности корпуса. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Прво заменик команданта позадинске базе 
корпуса па онда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Не он је рекао да је био директор саобраћаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте прешли у «Чазматранс»? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У «Чазматранс», одмах су дошли по 
ослобођењу, сад који дан, дошли су ови Леваја и ови радници који су били 
возачи, да формирамо предузеће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а што је сад важно кад је он прешао тамо? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Битно је зато што је Савић Лазар био директор а 
не он, о томе се ради. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Лазар после мене, ја кад сам прешао у корпус. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вујовићу, потрошимо овде време тражећи спискове, 
мислим спискове војних обвезника везано за ове његове белешке и тако даље 
да ту нема неких проблема и да би на крају Ви прокоментарисали ово што 
коментаришете, немојте тако. Рекао сам ограничите се на питања која су 
важна. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Колико је отприлике бројчано лица било на 
састанку владе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада на састанку владе тог, о том састанку владе о 
коме сте причали кад је био Аркан, кад је, да ли знате евентуално? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Откуд знам, ко ће се то сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ли проценити? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ма откуда ми, није ме занимало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па били сте тамо, били сте у некој просторији где су 
неки људи, па Вас питамо колико их је по Вашој процени било? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па откуд, да лупим бројку не желим, 
једноставно ко се може сећат тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Како је дошло до тога да је сведок присуствовао 
том састанку? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Од кога је сведок чуо да се одржава састанак 
владе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Како сведок коментарише своја три различита 
казивања и шта је од тога тачно, значи то је, на страни 85, ред 1-2, и на страни 
60 ред 4-6, каже да се повукао пре, односно пред пад Миловог брда, онда на 
страни 60 ред 7, каже да га је Шљиванчанин именовано за команданта јер сам 
се показао као добар и имао сам успеха приликом заузимања Миловог брда, 
онда каже у истрази од 26.06.2003., на страни 2, ред 33-44, каже да је смењен 
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пар дана пре ослобођења или је то било на сам дан ослобођења Вуковара, на 
страни 85 ред 6-7 каже да се повукао по ослобођењу Вуковара, као и на страни 
81 ред 43-46? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где каже да се повукао по ослобођењу? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: По ослобођењу Вуковара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где то каже? 
ОПТ.МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ево само мало. То је на страни 85 ред 6-7. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не каже он ту да се повукао по ослобођењу. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: По ослобођењу, ја сам рекао, ја сам се повукао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, по ослобођењу ја сам рекао, ја сам се повукао и 
више нисам, али не у том контексту господине Вујовићу. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Онда се извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не у том контексту, ја сам реко пре Миловог брда, ја 
сам се повукао тотално списак сте ми морали достављати ви командири. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Онда идемо на страну, као и на страни 81, ред 
43-46 каже да је Шљиванчанин рекао цитирам «он је рекао ти си командант 
ТО пошто је Вуковар већ био ослобођен», значи страна 81, ред 43, «и сад 
Шљиванчанин вас смењује» Ви постављате питање «са овог места Вас 
Шљиванчанин смењује, са ког места команданта», команданта он је рекао ти 
си командант ТО у, ТО Вуковар пошто је Вуковар већ ослобођен тако је 
рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која страна кажете? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: 81, ред 43-46. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 43 реда на страни не могу бити, 43 реда на страни. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да, тако је код мене, овако иде, да ли можете 
укуцат, позват на реч, тачно овако пише, значи команданта он је рекао ти си 
командант ТО, укуцајте он је рекао ти си командант ТО, не знам како 
претражујете. Јел хоћете на почетку странице шта пише, страница почиње са, 
само мало, да пошто је Шљиванчанин рекао да си смењен као командант 
Територијалне одбране, то је почетак странице, ја говорим, 81 страна и то је 
значи на крају те странице има 49 редова по моме, да ли сте пронашли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Председник већа: «и сад Шљиванчанин Вас мења с ког 
места Вас Шљиванчанин смењује, са места команданта», Душан Јакшић: 
«команданта, он је рекао ти си командант у ТО Вуковар, пошто је Вуковар већ 
ослобођен, тако је рекао», господине Јакшићу, ево чули сте моје питање тада и 
Ваш одговор тада, па сад се то може тумачити на разне начине и питање је 
шта сте мислили под овим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па командант кад смо имали састанак у 
Петровој гори, значи после ослобођења Вуковара он је дошао као са папиром, 
он је сад командант  ТО, а у команди је као командант одреда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не кажете Ви то тада, Ви не кажете он је после дошао 
са папиром, него Ви, он је рекао ти си командант у ТО Вуковар, 
Шљиванчанин је рекао ти си командант. 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У команди је прво, док је био Шљиванчанин, 
бићеш командант, ти ћеш бити командант и готово. Tу су већ односи били 
затегнути. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто је Вуковар већ ослобођен, тако је рекао, човек 
прича у поступку истраге, на главном претресу тада, на главном претресу 
данас, три сата прича то је било, и стално то везује господине Вујовићу, 
стално то везује за неко Милово брдо, стално то везује или можда и на сам дан 
ослобођења Вуковара, никад после. Значи, ниједном приликом то није рекао. 
И јесте чињеница да је ово овако евидентирано, као жива његова реч, слажем 
се, и сад тражимо од сведока да објасни разлике у овим својим казивањима, 
сигуран сам да не зна ни сам шта је рекао том приликом. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да предочимо овако, овде је дневник од 14. 
новембра, иначе Врховном суду сам предао говори се да је 13. новембра 
ослобођено Милово брдо тај се налази на Врховном суду, кроз жалбу сам 
предао, значи чланак дневник, овде чланак од 14. новембра где је извештај од 
13. новембра који каже, «у самом Вуквоару до сада су ослобођени Милово 
брдо и Бошко Буха насеље»,  а тамо имам у Врховном суду да је 13-ог Милово 
брдо ослобођено. Даље, овде имамо, то је ратни дневник 80-те моторизоване 
бригаде, 14.11., где каже у 18 часова извештај, у току дана да ли је то први вод 
или прва  чета је премештен у рејон Миловог брда, 14.11., све то време ја се 
налазим на ВМА од 04-14.11., 10 дана. У том периоду уопште се не налазим у 
Вуковару. Надаље,  по отпусној листи не знам да ли имате, или немате, сад 
стварно не знам, Врховном суду сам дао, значи где има од 04.-14.11., да се 
налазим, како сведок коментарише то, да сам ја 10 дана на ВМА, а он говори о 
неким састанцима, говори о мом командовању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питао сам, ја сам то преочио сведоку, да Ви тврдите 
да 10 дана нисте тамо, па сам га чак и питао, ако је то тачно, а он је у једном 
моменту рекао могуће је, па сам га питао, па ко га замењују, ко Вас замењује 
ако сте Ви командир чете, ко Вас замењује и сведок је остао ту неодређен. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја ћу предочити ово пошто су супротна 
казивања, а Ви онда погледајте да ли ћете дозволити, да он коментарише то 
или не, слично овако, али каже на страни 60 ред 46-48 каже, сад је рекао да је 
састанак био касније, пре је говорио да састанак уопште није био по том 
питању, на страни 60 ред 46-48, «да ли је био састанак по том, штаба», Ви сте 
поставили питање, а он је рекао «по том питању, не» у вези смене. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Није био састанак са командантом прве јужно 
оперативне групе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте господине Јакшићу да видим шта то 62 
страна. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Не, 60 ред 46. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 60? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да, то је исто пред крај, значи тамо «да ли сте 
присуствовали каквом састанку по том, штаба», «по том не» каже, у вези 
смене и постављења, а сад говори да је то касније било, онда каже даље у 
истрази. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте, полако господине Вујовићу.  
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли сте пронашли? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, кажите? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па каже да састанка уопште није по том питању 
било, сад говори да је било касније, у каснијем периоду, значи супротно 
казивање, у истрази од 26.06. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он рекао групи људи, не састанак штаба, него каже 
тамо неким територијалцима да сте Ви рекли да сте Ви командант, у истрази 
је рекао да сте Ви сазвали, али онда каже неформални, можемо и то наћи, 
неформални састанак штаба, па је рекао. И шта је проблем ту? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па не онда опет каже на главном претресу 
прошлом, исто вече да сам сазвао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, каже исто вече, неки неформални састанак штаба и 
рекао ја сам сада командант ТО и тако. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па то су све различита казивања, па питам због 
чега су различита? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо то, нећемо сведоку предочавати као какве 
разлике у казивању, онда бисмо му тражили разјашњење, знате. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: На страни 61. Добро сад то нема везе, сведок 
говори о снимку, на страни 61 ред 30-33 сведок говори о снимку са 
«Велепромета» када је била седница владе где су честитали Хаџић и Аркан. 
Па је питање, у којој емисији је пуштан тај снимак, да ли сведок зна? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тај снимак сам видео у Хагу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то сте видели у Хагу, добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Сведок је на страни 61 ред 33-40 рекао да су 
хашки истражитељи били код њега па је питање када је то било и где су они 
то обављали разговор с њим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То је било питање за сведока код Докмановића,  
и онда су дошли, један представио се, визит карту оставио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које године је то било? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: После хапшења Докмановића одмах, после 
хапшења, а даље ћу ићи као сведок тамо и то. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Од кога је сведок чуо да је Докмановић у Хагу 
изјавио Јакшић јесте био командант, са ратним злочинима није био упућен, 
није крив за ништа? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Небитно, одбија се. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли сведок зна ко је Ђукић Драган? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ђукић Драган? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ђукић Драган? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да. Пошто га је помињао само, да ли сведок зна 
ко је то? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Како не бих знао, начелник СУП-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што је то важно, зашто је то важно? 
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ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли је Ђукић био на састанку на 
«Велепромету»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате то, је ли био на састанку у 
«Велепромету»? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Како сведок коментарише своју изјаву, то је 
страна 64 ред 26-34, «тад сам психички мало повукао се, што је тада кренула 
кампања против мене као команданта и онда ме је то страшно погодило». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немојте читати, шта је питање? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па питање је значи, пошто он говори да се 
жалио Ђукићу, како је против њега кренула кампања, то је и данас споменуо, 
и онда се каже на крају, каже ја сам се повукао мирно. Ђукић је био у Борову 
Селу то је и изјава Мугоше Горана, значи да је био у Борову Селу, и могао је 
доћи једино после ослобођења града, он каже да се њему жалио и све га је то 
погодило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што је могао доћи једино после ослобођења града? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па зато што, како, био је у Борову Селу, изјава 
Мугоша, с њим је Мугоша Горан пребегао у Борову Селу и он је био и по 
мојим сазнањима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма не, него што је могао доћи човек из Борова Села у 
Вуковар једино после ослобођења Вуковара? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па добро, сведока питам, да ли је био? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега је могао једино тада? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Сад ћу Вам рећи због чега. Пошто Ви кажете 
небитно, ја сам прескочио питање, и онда сам прескочио то питање кад га је 
видио први пут, а онда би он рекао лепо, и сад може да комбинује шта да 
каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вујовићу који су то закључци? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па није, него, ево сад, кад је сведок видео 
Драгана Ђукића. Када га је видео први пут од борбених дејстава? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не знаш ти, ти ниси ни упознат где сам био и 
шта сам радио и с ким се састајао, био сам и у Борову Селу и у Ердуту и у 
Ловасу и у Товарнику, и у Оролику све сам обилазио. Ти то ниси знао. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Нека сведок објасни кад је овако, како се онда 
налазио нон-стоп у штабу команданта? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је то сведок рекао? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кад је он то рекао да се налазио нон-стоп у штабу? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Мораћете ми дати, још једном само да Вам 
пронађем да Вам кажем где је то рекао, да је нон-стоп седео у штабу Тешића, 
ја Вам кажем то оно што је изјавио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Два месеца? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Молим? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Два месеца. Изјаву типа, два месеца седио нон-стоп у 
штабу Тешића, Ви тумачите на тај начин да нон-стоп подразумева из минута у 
минут. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: У реду. Пошто је сведок рекао да није 
сачињавао списак учесника у рату, како сведок коментарише своју изјаву на 
страни 86 ред 25: «тај списак нисам ни контролисао нити гледао после», како 
објашњава то, да он тај списак није гледао после, а каже ја тај списак не знам 
уопште ко је правио? Не разуме ме нико? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нисам ни контролисао после нешто што нисам 
саставио. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам рекао да он мене уопште није 
консултовао кад је правио списак.  
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Одлично и ово ћемо упоредити касније, ово је 
одлична изјава, нећемо више. Он је рекао да никакве везе с тим није имао и да 
не зна за никакав списак, зна да је неки списак прављен али он нема везе с 
тим, дорбо нећемо сад. Пошто је сведок изјавио да је присуствовао седници 
владе где њему честитају на ослобођењу града, где баш њега питају ко би 
мого да буде председник Извршног савета општине Вуковар где он и Милош 
Војиновић председник суда САО Славоније, Барање и Западног Срема иду 
код пуковника Мркшића, где он Хаџића и Докмановића води на Петрову гору 
да обиђе народ, да је на седници владе баш њему речено да се потруди да што 
пре војна управа пређе на цивилну, па је питање како сведок објашњава све те 
своје активности када је на страни 60 ред 2-6 изјавио да га је већ тада када се 
повукао ухватио вијетнамски синдром, да се почео повлачити у себе, и да му 
је теже било комуницирати, како објашњава своје активности а изјавио је 
ово?Да ли сте ме разумели? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ја сам разумео, али не знам шта је сврха овог 
питања? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Како објашњава да, каже да га је вијетнамски 
синдром ухватио да се почео повлачити у себе јер је слабо комуницирао а од 
једном те све активности  које сам набројао, како објашњава то? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, сад да утврђујемо његове здравствене 
способности, можда још и лекарску документацију да примимо па да га 
вештачимо. Но, не занима ме, објашњење у том смислу ме уопште не занима. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Пошто је сведок у једном од својих излагања на 
страни 60 ред 49 до стране 61 ред 20 рекао је да је био састанак у Петровој 
гори да ли је при томе мислио на улицу Петрова гора или на неку улицу на 
такозваној Петровој гори, значи говори се о сазивању, да ли се сећа да ли је то 
улица Петрова гора или нека од улица, да ли се сведок сећа? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Улица Петрова гора. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Улица Петрова гора. Да ли се сећа која је то 
кућа, објекат? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Где ти је сестра била тамо и зет. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Где је моја сестра била? Да ли је икад примио 
коју наредбу? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците гласније, само гласно реците господине. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Била позадина, где му сестра и зет становали 
после рата. Где је била кухиња. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли је икад примио коју наредбу Радована 
Стојичића-Баџе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Што да је примим кад смо ми били 
равноправни. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Равноправни били? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли је сведок икада видео Радована 
Стојичића-Баџу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што је то важно? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па сад долазимо до тога. Да ли га је видео? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што је то важно? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја сам предао предлог за сведока Јакшића да се 
позове, ево сад одмах долазимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што је важно да ли је он видео покојног Радована 
Стојичића-Баџу? Одбијам одговор на то питање, поставите следеће. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро, па погледајте, па ја сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте господине Вујовићу, ако нећете да дате 
објашњење зашто је нешто важно ја одбијам питање и Ви пређете на следеће. 
Добро? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: У реду, али само. Ја сам дао предлог за сведока 
у вези тога, ја сам мислио да знате, а сад са овим  што ћу ја одмах прећи 
директно, али нема везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па што је битно да ли је сведок некад видео Радована 
Стојичића-Баџу? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па зато што смо били заједно с њим, па зато 
питам, зато питам, разумете, ја сам Вам ту дао предлог за сведоке и то има. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је 28. 29 или 30. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Не, то је 22-ги, 23-ћи, када је Гардијска бригада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? Не Ви сте изјавили да Вас је Радован 
Стојичић, постављен 28-ог. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: 28-ог, али сам рекао да је Радован Стојичић-
Баџа био у Вуковару, 22-ог, 23-ег, где сам предложен ја за команданта, да је 
господин сведок био присутан, па кажем овако да ли се сведок сећа кад је то 
било, сад сам све испричао, да ли се сведок сећа таквог састанка у Вуковару 
где је био присутан Радован Стојичић-Баџа? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је и што је проблем да се то питање постави, што 
је проблем да се то питање тако постави, разумете господине Вујовићу, што је 
проблем? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па зато што је, сведок је толко рекао 
различитих изјава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је некада видео Радована Стојичића-Баџу 
стварно. Али јесте и схватили сад питање, јесте ли схватили питање? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Схватио сам питање, мислио је да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мислио је да је Баџа мени био командант, ако је 
њега поставио мислио је да је он мени био претпостављени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ми одговорили на питање, нисте одговорили на 
питање. Да ли сте присуствали 22. или 23. новембра неком састанку у 
Вуковару где је био присутан Радован Стојичић-Баџа и он тада предложио 
Мирољуба Вујовића за команданта ТО Вуковар? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: 18-ог је Вуковар ослобођен, то је већ било све 
решено, шта онда је имало, он је само мого да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте или нисте? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па откуда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па тако реците. Ево што је проблем, господине 
Вујовићу, да се то питање тако постави? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли сведок зна да је био неки састанак, да је 
био мали договор код Станка у кући? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дал знате, ево нисте били присутни, али да је био неки 
такав састанак? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Сад ја ћу Вам одмах одговорити, то ћу Вам 
предложити сведоке, ја се надам да ћете их позвати пошто је његов заменик 
Чичак био и пошто има јако, јако пуно лица, ја сам у међуврему сазнао још 
који су били још на састанку, где је био Јакшић, лично сам га ја позвао јер ми 
Филиповић Душко, Душан, како се зове, рекао да зовем њега, то сам све 
испричао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Филиповић? 
ОПТ.МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па предложио сам га као сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ко је Филиповић? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Што је био у штабу ТО у Шиду, ТО Вуковара у 
Шиду, то су паралелни штабови ТО Шид и ова два што је причано. Значи има 
низ сведока који ће посведочити да је господин, он каже није сигуран. А то 
сам ја предложио, значи опет сведока питам, доказаће се сигурно. Да ли је 
сведок био на неком краћем договору, састанку код Станка у кући када је био 
покојни Баџа? Било када у које време да ли је икада присуствовао неком 
састанку, кратком договору? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Код Станка у кући покојни Баџа кад је био? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Покојни Баџа у Вуковару док је био рат, само 
сам га довезао код Мркшића и вратили се у Борово Село, после, био је можда 
састанак после ослобођења Вуковара. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ли је сведок присуствовао икаквом таквом 
састанку? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Откуд знам Мирољубе шта је било после, није 
ме занимало уопште, мислим да нисам био, мислим да нисам био, не сећам се. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: А, ниси, сада мислиш. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли или нисте? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ма нисам био уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Нема шта да га питам кад ништа неће да 
одговори. Ја се извињавам само да видим да нисам. Ма немам шта да питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, на овај начин смо ми практично схватили како 
Ви коментаришете казивање овог сведока, ја сам Вам и овако у ходу а 
схватили сте и кроз питања Вујовићева, предочавао шта он тврди на ове битне 
околности везано за постојање ТО Вуковара, везано за постојање њеног 
команданта, других јединица, функције оптуженог Вујовића и тако даље, па 
ћу вас сада суочити на ове околности знате? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нема проблема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 

Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

Да СЕ СУОЧЕ сведок Јакшић Душан и оптужени Вујовић 
Мирољуб који окренути једна према другом лице у лице исказују: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јакшићу гледајте га у очи, господине 
Вујовићу гледајте га у очи, реците један другом оно што имате, на ове битне 
околности, не занима ме господине Вујовићу где је Фот Синиша био. Кажите? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нек ме само пита ја ћу му одговорити све што 
мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, реците Ви њему оно што сте нам тврдити, је ли 
постоји ТО Вуковара, постоје ли чете, шта ради Вујовић, то му реците, 
гледајте га у очи и реците му. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: ТО Вуковара постојао, имају спискови, доказ на 
крају крајева и списак плата како гласи. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Зашто си сад споменуо ТО Вуковар, зашто си 
ТО Вуковар споменуо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ма, ТО Вуковар, хоћу рећи ТО одред Петрова 
гора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам сугерисао. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Одред Петрова гора. ТО Вуковара је формиран, 
у ствари сви су мештани Вуковара били ТО Вуковар, Јужнооперативна група 
је била, само није био лично штаб као села што су имала штаб. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Шта си мислио с тим рећи сви су били, јесу ли 
то били територијалци неки као термин или шта? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Територијалци. 
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ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Јел то термин се користио уопште? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: За? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: За све мештане који су били под оружјем, јел 
уопштен био термин или неког су другчије звали, индијанци или 
територијалци, како су их звали? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: А како си мислио ти да. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Не, не, питам, јел ти знаш можда? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па територијалци, Територијална одбрана. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па тако је, добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не разјашњавајте ми то, то нас не занима. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: А како смо се скупили нас 40? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је Вујовић тада, реците му шта је он тада? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Где, када? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада, шта је он, за то време. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Кад сам ја постављен, ајде кад сам ја постављен, 
кад сам ја постављен, пусти приче, кад сам постављен за команданта? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Кад си постављен? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да, ајде. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Кад ти је рекао Шљиванчанин да си командант. 
Кад ти је рекао? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Мени је рекао? Чекај, јел мени рекао? Били смо 
заједно. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па и нама. Били смо заједно. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Јел тако, одлично, јел због заслуга на Миловом 
брду? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тад је рекао и зашто је рекао, ја сам хтео да се 
извучем да не петљам никога, и ја сам рекао, хтео рећи вијетнамски синдром, 
хтео сам да кажем да не увучем никога. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Чекај само да ти кажем, питам те ово, пусти да 
завршимо ово, нећемо сад одуговлачити. Ти кажеш да смо ја и Шљиванчанин 
били и ти, нас тројица заједно кад је Шљиванчанин то рекао да сам ја 
командант Територијалне одбране, то је било пре. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, он је реко ти ћеш бити командант ТО. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Мени је рекао, и то је било кад, пред Милово 
брдо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Пред пад Вуковара. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Пред пад Вуковара? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Пред пад Вуковара? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Пред пад Вуковара је било, па Милово брдо је 
падало. Милово брдо чим је пало пао је и Вуковар, јел тако? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па 13-ог је пало Милово брдо. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ма где пише, ма молим те новине, Станковић 
је. 
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ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Не новине, има и ратни дневник 80-та 
моторизована бригада своје јединице је сместила на Милово брдо, то је ратни 
дневник. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То је био задатак, да помогнете. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Сместила се, распоредила се, ја у болници 
гледао, 13-ог, ја гледао, 14-ог, ујутру ја гледао пад Бошко Бухе, ослобођење 
Бошко Буха насеље сам гледао и тражио да ме пусте, требао сам  још у 
болници, нисам извадио конце и тражио да ме пусте и капетан Радић се 
случајно нашао у обиласку 14-ог. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Кад си дошао из болнице? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: 14.11. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: 14? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ко је правио карту, шеме и шифре, ко је 
правио? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Које карте, шеме, какве карте? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Кад се нападало лево Милово брдо, кад је 
ишло. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па није, био сам у болници. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па чекај, ко ми је показивао пројект куће по 
шифрама? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Јесам ти ја показивао? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ко је показивао? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Јесам ти ја показивао? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па ти. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Одлично свака част, па моји су папири са ВМА 
ће ти показат све, па имао сам прострелну рану, ево овде прострелну рану. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Знам Мирољубе. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: И нисам био лакше рањен него теже рањен. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Теже си рањен био кад те онај. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па то је друго теже рањавање 04.11. и 04.12. сам 
теже рањен, овде сам имао прострел, а први прострел је овде, а то је 04.10. и ја 
сам десет дана на ВМА и постоји комплетна документација, да ли ти кажеш? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мирољубе јеси ли ти Милово брдо? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да ја нисам био на ВМА? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не знам. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Одлично. Шта сам ја Милово брдо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јеси ли ти ослобађао Милово брдо? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ма какви, био на ВМА. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: На ВМА? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: На ВМА био. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ко је правио карту, шему? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Шему дилему ко је правио? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, ко је правио? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па на ВМА сам човече, откуд ја. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какву шему господине Јакшићу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Правио је напад за одбрану. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Откуд ја да знам, ја сам на ВМА. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Добро, није битно сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим. Ма битно је господине Јакшићу, како није 
битно, видим смешкате се и говорите му. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ајде кажи? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Био је тачно, у команди, сећам се, напад на 
Милово брдо, кад си правио шему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад бранилац ми сугерише да не питам сведока 
оно што можда није добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Кад си рањен тачно, немој ме? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: 04.10. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Где си рањен? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ево овде, видиш. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па знам, али где си тачно? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: У VI пролетерске дивизије, Ђани поред мене 
био. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам на ову другу страну али знам да си 
правио напад и по твојој шеми напад је израђен. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: По тој шеми, каквој шеми? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ти и Станко. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: А какву смо шему то правили, Станко је био на 
сасвим десетом правцу. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Сасвим другом, пошто су снимали и имали 
везу, радио везу ватали. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја сам у VI пролетерске рањен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, кажите? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: И онда је, дошли су на идеју да праве по кућама 
бројеви, па рецимо лева страна бројева, десна, један с једне стране, други с 
друге, и сад, то је стварно, на идеју дошли су супер, и сад овај броји 13-205, 
15-103, овај триста и нешто, овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И направљена шема кућа, јел тако? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: И ту се сад кад дођу, коју кућу заузимају и ови 
се збуне, не могу сад. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па ти више знаш како се чисти, да ли си некад 
био у чишћењу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Како нисам био. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ајде с ким си био у чишћењу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули смо Вас. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добро, добро, пардон. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јеси ли чистио? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Чистио сам код куће, да. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јеси ли чистио. 
ОПТ.МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па то је то. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули смо Вас хвала лепо. 
 

Констатује се да свако остаје при својим казивањима на начин 
како је то евидентирано аудио техником у суду. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још неко од оптужених да пита што? Има 
оптужени Вујановић, али он каже да ће кратко. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Здраво Јакшо. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Здраво. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли зна за предају митничке групе, кад се 
предала митничка? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Која? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Митничка група, горе на Митници, кад је била 
предана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према микрофону, па мало гласније. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: 18-ог ја мислим да је била, одмах тај дан. Пред 
пад Вуковара. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: До подне, по подне, кад? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па сад не знам. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Добро, углавном 18. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нисам ја био на преговорима с њима али знам 
из снимка и ово, да је било. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Добро, важи. Пошто си кратко био на седници  
тој  владе, да ли? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па нисам ни присуствовао састанку. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па добро, реко си пет минута, ајде није ни 
битно, минут, два, десет, није ни битно. Да ли си можда чуо касније шта се 
причало све на тој седници владе, о чему? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Од Горана сам извештај чуо шта је било. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Шта је? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Са снимка, кад сам био у Хагу, кад сам видео 
снимак онда сам чуо извештај и закључке које су биле на седници, нисам га 
ни питао то и није ми било интересантно и нисам ни. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Можда си чуо јел било тако говора о смени 
Мирољуба и то? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не знам. Нисам био, нисам присуствовао 
уопште. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Кад је заузета болница, тако да кажем, заузета, 
односно ослобођена? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па ја мислим када је ослобођена, да су онда, 
навече да је у болницу да. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: 18-ог, јел? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Добро, хвала. Да ли је од Мркшића добијао 
некакве заповести у писаном облику, значи? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Никад? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не. Све је усмено било и оно што сам 
забележио, све је било усмено. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Сад ми није јасно, ова твоја бележница, знам 
да сам те питао на оном првом суђењу, да ли је било некаквог писаног трага у 
вези бројног стања, не знам ни ја, а ти си реко «ајд Станко знаш за то није 
било времена», па сад ме мало чуди та твоја бележница, како се појавила? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да будем искрен, нисам се ни ја сетио, сасвим 
случајно пошто имам десетак које сам, не из то, што има из, и сасвим случајно 
сам нашао то кад је било Гардијска бригада заповест Мркшићу, правце 
дејства, кад смо Гардијску бригаду, и то сам имао и тачно, онда сам, ја сам 
претпоставио да ти само онај вод што си имао да ли си, међутим тамо ми 
пише тачно Окановић Миленко да ти је био командир вода, да ти је био 
Мишчевић и да си имао 110 људи. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јесте Јакшо, на то ћемо касније, само да ме не 
зезнеш, то је било касније, много касније је формирана та чета једна, али 
добро, није битно. Само да ти кажем да је «Бимбо» погинуо код мене и да 
«Бимбо» није имао чету. Јакшо, ја многе ствари не знам шта си ти радио, јер 
сам био стално у борби. «Бимбо» кад је погинуо, он је дошао с десне стране, 
тамо је био капетан Симић. Јел знаш ко је капетан Симић, командир војне 
полиције, једне чете? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Знам. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Е, он је био исто с десне стране и «Бимбо» је 
довео пар људи а одакле је тај «Бимбо» дошао, да ли по распаду Фота, да ли, у 
то време долази и Бора Крајишник, познати. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Има тачно правац дејства његове чете и. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ја не знам шта ти пишеш. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Има, тачно пише у нотесу. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Гледај, ја не знам шта ти пишеш али ја сад 
говорим шта се дешава на терену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, чули смо. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Значи он је долазио к теби. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он је долазио к теби? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Он лично, само он. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Долазио, да. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да, ето претрчо и  ту погинуо. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Лично само он дошао, значи чета му је остала 
тамо, он је дошо к теби сигурно на консултације. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Не, не, он је са пар људи већ био дошао у 
Зелену улицу, у Зелену улицу са пар људи, ту је био и Симић, жао ми је што 
сад, не знам можда га се Симић и не сећа се. 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Станко. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Тако да ја не знам да ли је «Бимбо» имао. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мене памћење није служило док нисам нотес 
узео, да будем искрен, то је записано тада. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Добро, ја том нотесу могу веровати и не 
морам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, жива реч, ајде даље питање, господине 
Вујановићу. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Правци, дејства, улице све живо има. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Заклане шта ти мени сугеришеш, па немој ми 
причат. Да ли сам добро чуо, после овог састанка, те такозване владе, да ли си 
отишао у касарну па си мене видео и Мирољуба или? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, ишо сам за Петрову гору. Па сам касно 
свратио успут кад, ти си био на КПС-у, тамо сам вас видео, да. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Значи то се дешава 19-ог, дан после? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па није он рекао кад се то дешава. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јесте, јесте рекао је 19-ог, 19-ог је састанак био 
владе, тако је рекао. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па не, кад сам ишао са «Велепромета» вас 
видим, ја сам ишо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, господине Јакшићу? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте се Ви изјашњавали датумски кад је био састанак 
владе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам, кад је влада била Војиновић је дошао. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Војиновић је дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него везано за датуме. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Кад је влада састајала се, кад је влада требала 
да има састанак онда сам ја отишо код Мркшића, не знам датум људи, ја сам 
рекао немојте ме везат за датум. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Не зна датум? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам датум. Он каже: не знам датум. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То увек говорим, немојте ме везат, догађаје 
знам али датуме, немојте ме питат то, не могу сад везати. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Добро, мислио сам да је данас рекао 19-ти, 
добро, није битно. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Догађаје знам да је тако било, а сад датуме, 
немојте ме питати за датуме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Значи углавном тај састанак се дешава кад 
долазиш у касарну и тамо сретнеш мене и Мирољуба? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Није, није у касарни, ја сам ишо у Петрову 
гору. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па добро, успут. 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, да, успут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је тако, рекао је тако господине Вујановићу, 
немојте понављати. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: И ту видиш и аутобусе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вујановићу, немојте понављати, нема потребе. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па није ми јасно, зато питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је тако. Питајте мене. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ево питаћу Вас. Да ли се тај сусрет с нама на 
капији КПС-а дешава тај дан кад је била влада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ето, хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок је одговорио, да. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Док си ти био у корпусу да ли је корпус или 
неко из корпуса водио неку истрагу у вези те Овчаре? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, колко знам, не. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Не, није. Ајде реци ми, ко нам је дао средства 
везе? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Средства везе? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да, ко нам је дао, да? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Прва средства је дала митровачка бригада, први 
онај пут кад смо ишли, после Гардијска бригада. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: После Гардијска. Ко нас је попуњавао са 
муницијом? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Попуњавао је исто Гардијска, јужно-оперативна 
група, Антић је ишао ту у Берак и тамо је вршио требовање, долази и. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Гардијски, да, добро. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Попуњавају. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да и је Боро Крајишник припадао 
Територијалној одбрани? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јао сад ме ти појединачно, немој ме. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: За њега је специфично зато што нас је ту 
утрпао, двадесет година робије. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ко ће се сетит њега. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Не знаш Бору Крајишника? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па знам њега, али откуд могу се сетит. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јел он био ТО, реко си, сви под оружјем су 
били ТО, па ајде баш питам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него да ли знате да ли је он био припадник неке од 
Ваших јединица, ево то? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Сад се не могу сетит тачно, дал су, петнаест 
година је, где је био припадник, немој ме молим те. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Нисам рекао где је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците онда, не сећам се. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Не знаш? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не знам тачно, да ме сад убијеш овде, где је био 
и ко је припадао. Чак мислим да је био прво време у Борову Селу, па да, чак 
мислим да сам тамо виђао Бору Крајишника. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јакша, ја ти сад поново говорим, никад нисам 
имао 110 људи у то време, само мало да завршим, у то време ту је реко јуче 
Тешић, да ником нисам командовао, него да је командовао мени Бојковски на 
правцу Зелене улице. Тамо је било максимално 10-12 људи, максимално. Са 
њима сам се договарао, ајде ако хоћеш и командовао није ни битно, ти си ме 
једном једини пут обишо ту, и никакве задатке Јакша ја од тебе нисам 
добивао, ама баш никад, никад. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јел ниси долазио на састанке, реферисати? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Само мало. Тешић је овде лепо говорио, само 
мало, ево сад ти одговарам, питао си ме. Тешић је овде говорио на самом 
почетку док Стаматовић није знао где се налазио, знаш и сам какав је 
изгубљен, ја сам долазио тамо код Тешића, а не код тебе Јакша, ти си био 
присутан тамо, ти, Тешић, Стијак, мој капетан Бојковски, не знам, Радић, јел 
се слажеш. И ту смо причали о ситуацији свако на свом правцу, пошто 
Бојковски, знаш и сам какав је човек био, где је био Бојковски, у п. материној, 
нисам га видео три пута у животу за време рата. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Знаш тачно. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ја сам причао шта се дешава у Зеленој улици. 
Стамат није знао где се налази од страха, чувао је своју војску и он је то рекао 
ту. Значи, ја сам тај што је био ту са 10-12 људи, набројаћу ти те људе. Стево 
Мишчевић је био код Зиркета, лево од мене. Кога си још споменуо да је био 
код мене сад ту, нисам имао везе са њима, а ти си мого Јакша тамо написати. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, нисам, 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Само мало, па само мало молим те, због 
објашњавања Тешићу или Мркшићу правце ти си мого рећи да је то та чета, 
па та чета Станко се истицао, ајде Станко ће бит командир чете, нема везе, 
нека си тако писао, али то на терену тако није било Јакша, то признај молим 
те, то није било тако. Ја нисам командовао са Стевом Микшевићем никад, 
никад, са Фотом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ако нема више питања, чули сте ове тврдње. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Са Фотом, оно кад је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прокоментаришите, да. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јел био Окановић командир вода тад? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Окановић је дошао на сам, пред почетак рата 
код мене кући пошто смо добри, Вукица, он, био код мене у кући и кад је 
почео рат, ја са негославачким батаљоном смо заузели Зелену улицу, јел тако. 
Окановић је једноставно нестао лево, до Вутекска улицу, како се зове не знам, 
једноставно је ту био, ко је са њим командовао. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Где је погинуо Окановић, знаш ли? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Баш у тој улици, лево од мене, у тој улици, 
знам да је погинуо. 

К.В. 4/2006 

ВРЗ 01
74



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 19.06.2007. год.                                                    Страна 95/101 
 
 

 

СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Поред складишта овога, у башти овога 
«Челарева». 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Тако је, да, ја то знам кад је он погинуо. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У нотесу пише да је у твојој формацији. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Немој, па можеш, ја ти кажем, ти можеш писат 
тамо шта хоћеш. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, није то што пише, то је што је писало тако 
је било, то што је он погинуо сигурно се расформирао његов вод и остао си ти, 
Мишчевић. Пошто је Мишчевић, знаш и сам, кад је долазио на састанке шта 
си му рекао. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Коме, коме? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Он је хтео да буде равноправан да дође у чин 
капетана, окачио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Мишчевић. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Е, да, реци, реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Каже, реко Мишчевићу овде су као командири 
чета, не можеш ти, па ја сам, кад си ти завршио едуцирање, где си завршио, 
каже у Билећи, која класа, е онда се зато, уопште није завршио едуцирање, 
носи капетански чин и сад је хтео да буде раван с вама. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: И Мишчевић је отпао, ја сам га одјебо, 
извињавам се на изразу. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ја сам реко ти не можеш да будеш присутан на 
састанку командира чете, имаш да слушаш њега и да ти он пренесе наређење, 
јел тако било? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Тако је, ја сам њега отерао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како тако господине Вујановићу, каже човек? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Био ти је потчињени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имаш командира чете, а Ви кажете тако је? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Не слушам га шта је причао, кад је, кад се. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Командира вода, не чете, вода. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Кад се трпао, кад се трпао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него рекли сте имаш командира чете, има да 
слушаш њега. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, ја сам њему реко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немате више питања, јел тако? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Имам, имам још само мало. Е Јакша, Јакша. Да 
ти си рекао да смо ми имали као ТО одељење минобацачко, ко је теби дао та? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ново, био је на минобацачима овај. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Не, не, ко ти  је дао оружје, шта је? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па јел смо били под војском. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па знаш зато те то питам. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Јел смо били потчињени војсци, јел смо добили 
оружје од њих и муницију и све остало. 
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ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па јел знаш зашто те то питам, зато што се 
овде сматра да смо ми имали све и нисмо зависили уопште од Гардијске 
бригаде, зато те питам, одакле теби сад МБ? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па ми нисмо могли, ми смо логистички морали 
се ослонит на њу, и од њих бисмо, они су професионални, то је сасвим 
нормално. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Добро, значи, они су вам дали МБ? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Логистички. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Они су вам дали минобацаче. Командовао је ко 
са минобацачима? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад смо стварно нешто ново сазнали. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ:  Ко? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Али има их, тамо има и овај у Петровој гори, 
муслиман. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Хаџић Елвир ко је? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Онај мали. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Е Хаџић Елвир? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Експерт био, да, 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Добро, значи нико из ТО. Ти си реко да си 
прихватио те цивиле који су излазили из Вуковара, значи ту се требао 
организоват превоз, место где ће се сместити, јел тако, храна? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јел ти дао неки задатак то неко или си сам то, 
самоиницијативно? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То смо код Мркшића на састанку пред 
ослобођење Вуковара било још, ево случајно шта да се деси, и онда пошто сам 
имао тамо и другу јединицу, сад није битно која је, из Србије, с њима сам био 
добар и онда смо исто, они њихову позадину, камионе и ово, и био је 
пуковник овај пилот, мислим да је он умро, што је жена му остала у граду, и 
био стално у комади и тражио њу, да видимо шта је с њом и тако. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Добро, углавно то си све ти организовао, то, 
тај? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, добро нисам само ја. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па добро не мислим лично ти, да ти и Јовица 
Кресојевић, реко си тако? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ми смо били тамо кад је ослобођало се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, није битно, није предмет овог поступка, 
смештај цивила. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Е, сад Јакша у то време, крај, Милово брдо, ту 
је Боро Крајишник рекао да сам био скроз до краја и да му нисам командовао, 
да није видео ком сам командовао, јел ти знаш шта ја радим у то време, шта 
сам ја? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: До Миловог брда? 
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ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Не, не, до, е да ти кажем за ово за цркву, 18-ог 
си ти могао бити у цркви, не 17-ог, зато што смо ја и Боро дошли до цркве, и 
онда се дошло у Вуковар. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: 17-ог, ја сам Горана, Горана кад сам водио у 
Петрову гору, кад су већ цивили били у касарну, а у цркви 18-ог, да кад је 
било. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да, тако да, е сад, све то време шта сам ја, 
командир ти каже чете? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, командир чете. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: И ништа више? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Како ништа више? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Значи само командир чете? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта је то само? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Шта то сад? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па зато што сам ја овде заменик Мирољубов. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Када? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па исто кад и Мирољуб. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Кад си постављен? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па каже исто ко и Мирољуб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па он то не тврди, он то није ни једном тврдио. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па нисмо га ни питали за Станка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Нисмо га ни питали за Станка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ама питао сам га, како га нисам питао, онда Ви не 
слушате. Јел извршавана само смена Вас, да, ништа по нижим линијама 
заменик, помоћници, не. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Е сад ми још само једном реци, кад си ти то 
мене било шта наредио, било шта, ајде реци? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Реци ти пред људима онда ако ћемо већ тако. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Рећи ћу. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не, не, пусти. Колко си напредовао? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Колко си напредовао? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Не разумем. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па добро кад си заузео позицију колко си 
напредовао, колко си територијално ушао? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: У Зеленој улици? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Одатле нас је сменио Зјајо Мурис,  то знаш, јел 
тако? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па није, требали сте координирати за оне, кад 
су требали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гласније мало причајте господине Јакшићу. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јел заменио мене Зјајо Мурис у Зеленој улици? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па Зјајо је био на игралишту. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ма ту нас сменио с нашег положаја шта ти је, 
и  онда смо отишли Светозару Марковићу и тамо се прикључили Каменом и 
Радићу. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То кад је већ било Милово брдо. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Тако је, тако је. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, да, али до тада си био тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате, господине Јакшићу, да ли се сећате и 
једне конкретне наредбе Станку Вујановићу као командиру те друге чете? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па Станко кад је дошла Гардијска сви су имали 
задатке, ево тачно пише и коме су правци, командири водова, улице, по 
дубини, све има уписано. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ко је то имао, ко је имао уписано? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Значи, само се то заборавило сигурно, 
заборавило, знало се значи, ти си имао правац тај, Мишчевић је имао тај, 
Окановић је имао тај, Мирољубу је ова улица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је та уствари наредба која важи све до краја? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Тачно, па добро није све до, увек се нешто 
мењало, увек је било неки додатни задаци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли се сећате нечега? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ето било шта, Станко иди уби онога, иди 
спаси онога, било шта? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: То никад није било. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Добро, примера ради сам реко, нисам реко уби. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па молим те, да ти будем искрен, да сам ја 
водио евиденцију, дневник то нисам ни хтео, ни смео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па јел имаш неку наредбу за мене или немаш? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, већ нам истиче радно време. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Господине председниче, само још ово да 
питам. Јеси ли после рата чуо да је Нада можда неког убила? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јел Станко неког убио, јеси ли чуо? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Не. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јел било ко од ових ту војника, осуђеника, јеси 
ли то чуо да је убио? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Нисам чуо ништа. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Хвала. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: После рата нисам чуо. 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли још неко да пита што сведока? Не.  
 

Даљих питања сведоку нема, сведок нема ништа више да изјави. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тражите ли трошкове што сте дошли данас у суд? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тражите неке трошкове што сте дошли у суд? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Да, да, дошо сам аутом, трошкове да, путне 
трошкове ако може и ово што има, већ је припремила госпођа тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 323 динара, плус до Ковиља. До Смедерева 323 динара 
у једном правцу, плус до Ковиља. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Плус до Ковиља, плус путарина и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Плус путарина и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1.500,00 динара јел довољно? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Колко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1.500,00 динара. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: 1.500,00 само гориво, плус путарина 400. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можемо ми да Вам признамо гориво, ми можемо да 
Вам платимо. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Плус одсуствовао са посла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Путне трошкове по цени јавног превоза. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Плус одсуство с посла, плус што нисам свој 
посао обавио господине. Ја сам већ био три пута, ни динара добио нисам и не 
желим више за никога да радим џабе. Ако сте ме могли да тражите и потежете 
онда платите моје трошкове поштено, не моје него свију, што је поштено 
заслужено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слажем се. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Прошли пут сте питали исто јел тражите 
трошкове, тражим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слажем али да би смо о Вашим трошковима одлучили 
господине Јакшићу, да би смо одлучили о Вашим трошковима морамо да 
знамо колики су. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ма немате проблема, поклонићу вама све, није 
мени стало, само видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није проблем, имамо цену јавног превоза до 
Смедерева 323 динара у једном правцу. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Није мени проблем ништа, ако нећете ништа 
само нећу ни да будем потцењен. Ако нема оно што заслужим законски не 
морате ми дат ништа, јел тако. У закону се зна колка је дневница, колко су 
путни трошкови, колко су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква дневница? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Радна, на радном месту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што сте одсуствовали, данас с посла да би сте дошли, 
а где радите? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У Клиничком центру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: У Клиничком центру Нови Сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли ће Вам то скинути са плате данашње? 
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СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па не знам, видећемо, можда неће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па можда неће, ал онда зашто да Вам платимо за 
можда неће. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Није проблем никакав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ако, онда имате право на рефундацију, а све Вам 
то говорим ми немамо појма колки су Вам трошкови. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Како не зна, зна се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па знам, преко 1.500,00. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Све се зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим шта је то преко 1.500,00 досуђује му се преко 
1.500,00 не разумем. 2.000,00 пишите му 2.000,00 макар их платио из свог 
џепа. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Ма 2.500,00. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо се ценкат. Нећемо се на тај начин ценкати 
господине Јакшићу, знате. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Па нећемо, хвала вам и оно све што је било до 
сада, и у Новом Саду два пут и овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако нисте задовољни поднесите захтев за 
рефундацију, пишите жалбу. 
 
 

Сведоку СЕ ДОСУЂУЈЕ на име трошкова доласка, износ од 
2.000,00 динара привремено на терет буџетских средстава суда. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Можете ићи. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: Живели, јесмо ли завршили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ДУШАН ЈАКШИЋ: И више неће бит позивања? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја не, надам се. Е да, господине Јакшићу ја се 
извињавам, остали сте нам дужни, ја ћу Вас замолити да нам из аутомобила 
донесете Вашу бележницу, да пођете са нашом сарадницом, да то ископирамо 
па ћемо да видимо шта је то и како и да доставимо странкама.  
 
 

Председник већа издаје: 
 
 

Н А Р Е Д Б У 
 

Претрес се прекида а наставиће се: 
 

-20.06.2007.године, са почетком у 15,00 часова. 
 
ЗАПИСНИЧАР                                            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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