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НАСТАВЉЕНО 20.06.2007. ГОДИНЕ 
 

СА ПОЧЕТКОМ У 15,00 САТИ 
 
 
 

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

• Заменик тужиоца за ратне злочине Виторовић, пуномоћници 
оштећених адвокати Томић, Тодоровић, Баровић и Дошен-Мајкић, 
те 

• Браниоци оптужених адвокати: Заклан, Јеврић, Продановић, 
Вукотић, Перески, Калањ, Дозет, Ковачевић, Јелушић, Ђурђевић, 
Бојков и Машић.  

 
Одсутни су браниоци адвокати: Вујин, Пилиповић и Мијатовић, те 

браниоци оптужених Вујановић Станка и Калаба Наде, Перковић 
Мирослав и Травица Бранислав. 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јеврић? Господине Вујановићу, госпођо Калаба 
сагласни, нисте сагласни да вас уместо бранилаца који нису дошли брани 
Јеврић? Неће оптужени. Кажите?  
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Господине председниче, мој адвокат мени није 
био два месеца, мислим да није у реду да на овакав начин да ме не брани, да 
ме откачи, значи на овакав начин ја себи стварно нећу дозволити, али ајте због 
данашњег дана пустићу још данас да ме заступа Јеврић, али ако сутра не дође 
ја нећу то пристати. Мислим не знам шта се дешава с адвокатом, не знам 
ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште нисте контактирали задња два месеца? 
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видећемо по рачунима која нам испоставља да ли је 
фактурисано и тако што – обилазак у притвор итд., припрема за главни 
претрес. Добро, дакле сагласни сте данас да радимо, да Ваше браниоце 
замењује адвокат Јеврић? Госпођо Калаба, такође?  
 
 Оптужени Вујановић и Калаба су сагласни да их на данашњем 
главном претресу брани бранилац адв. Јеврић.  
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Нису присутни ни браниоци адвокати Станић, Штрбац, Мамула, 
Батрићевић и Рајић, те Станојловић Бојан као и браниоци оптуженог 
Мугоша Горана адвокати Илија Радуловић и Слободан Сташевић.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се неко јавља за Илију Радуловића и Слободана 
Сташевића? Господо браниоци? Нико?  
АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Судија, нисам најбоље чуо ја се јављам уместо колеге 
Илије Радуловића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, знам да сте и раније. 
АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Мугоша? 
 
 Оптужени Мугоша је сагласан да га на данашњег главном претресу 
уместо недошавших бранилаца брани адвокат Калањ.  
 
 Бељански? 
 
АДВ. СЛАВКО ПЕРЕСКИ: Ја ћу га судија мењати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Шошићу? Сагласан?  
 
 Оптужени Шошић је сагласан да га на данашњем главном претресу 
уместо недошавшег браниоца адв. Бељанског брани бранилац адв. 
Перески, а нису присутни ни браниоци адвокати Апро, Левајац и 
Перовић. 
 
 Сведок Трифуновић је ту. 
 
 Требали смо да данас саслушамо и сведока, позвали смо га на 
одговарајући начин, јел тако, преко органа Републике Хрватске. Позвали смо 
сведока Љубишић  Мирка, међутим, према извештају Одјела за подршку 
жртвама и сведоцима из Хрватске Љубишић је у Америци, то су и Ваша 
сазнања, тако да је за сада његово саслушање неизвесно. 
АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Ја користим прилику кад је у питању овај сведок да 
видимо и да ми знамо браниоци ко предлаже сведоке и на које околности да 
би ми могли да се изјашњавамо да ли смо сагласни или нисмо сагласни, ако је 
то тужилац, ако је то неко од колега да знамо ко је од колега и на које 
околности ће тај сведок да се саслушава, има ли сврхе или нема сврхе, јер 
очигледно саслушања појединих сведока трају бесконачно дуго, а не видимо 
суштину. Мислим да је општи став колега браниоца који овде поступају у 
овом предмету и да ће овај поступак, ја поново апелујем на своје брањенике, 
трајати бесконачно дуго ако будемо понављали исказе који се понављају 
свакодневно док слушамо ове сведоке. Не само за сведоке, дакле, све доказе. 
Ми смо, одбрана Милојевић Предрага, Ланчужанин Милана и Драговић 
Предрага је доставила писмено предлоге које доказе хоћемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то сте урадили Ви и то је урадио колега Заклан. 
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АДВ. ЂОРЂЕ КАЛАЊ: Ја желим да се ти наши предлози јавно саопште овде 
пред тужилаштвом и пред колегама и да се изјашњавају појединци, 
пуномоћници оштећених да ли су сагласни или нису сагласни као што би ми 
желели да чујемо и предлоге других колега на које околности и шта се хоће 
утврдити тим извођењем поновног понављања сведока и других доказа. 
Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ево ово ће колеге браниоци и остали схватити 
као један апел, добронамеран, ради убрзања поступка. Потпуно сам сагласан 
са тим. Став суда је, став овог већа и мене као председника већа, не мислим да 
је неопходно позивати и саслушавати све оне сведоке које смо већ у оном 
претходном поступку саслушали и ја сам вас замолио да ви у том смислу 
после укидајуће пресуде да ви у том смислу определите за које сведоке 
сматрате да их је неопходно поново саслушати а које не морамо поново 
саслушавати него да њихове исказе из претходног дела поступка прочитамо. 
Ово сада радимо, усвојили смо, не усвојили има и неких нових доказних 
предлога па смо њих усвојили. Колега Вујин је везано за одбрану оптуженог 
Војновића предложио ове сведоке које ми смо саслушали већ, сутра ћемо 
саслушати ова два сведока из тог предлога који смо усвојили а ови сведоци су, 
мислим да и Љубишића за данас и све ово што радимо ових дана у принципу 
то су предлози браниоца адв. Заклана.  
 
 Добро. Ту је сведок Трифуновић нека приступи. 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

ДА СЕ НАСТАВИ ГЛАВНИ ПРЕТРЕС 
 
 

ДА СЕ НАСТАВИ ДОКАЗНИ ПОСТУПАК 
 
 

САСЛУШАЊЕМ СВЕДОКА ТРИФУНОВИЋ НОВИЦЕ 
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Сведок НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Трифуновићу. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има промена у Вашим личним подацима у 
односу на стање од 29.10.2004. године када смо Вас саслушали у овој истој 
судници као сведока? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И адреса остала иста? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нас занима? Добро. 
 
 Сведок Новица Трифуновић, са подацима као са записника од 
29.10.2004. године, упозорен, опоменут уз подсећање председника већа на 
заклетву за сведока исказује: 
 
 Господине Трифуновићу и данас ћемо Вас саслушати као сведока. 
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 и знатној материјалној штети или пак кривичном гоњењу. У 
овом смислу Ви сте положили заклетву за сведока и ја Вас само подсећам на 
ту заклетву. 
 
 Господине Трифуновићу, саслушани сте у овом предмету у два наврата, 
то је било први пут у поступку истраге 17.09.2003. године, сећате се тога и 
кажем други пут пред овим истим већем у овој истој судници 29. октобра 
2004. године. Сећате се тога, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад би моје следеће питање – да ли остајете при 
овим својим ранијим казивањима? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: При којим, оном из истраге или оно са главног 
претреса? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Са главног претреса. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са главног претреса? Реците нам укратко само 
поновите због свих ових људи овде јесен '91. године Ви сте у 80. 
моторизованој бригади из Крагујевца, јел тако, резервиста? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Да, резервиста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Резервиста? У којој сте чети, ко Вам је непосредно 
претпостављени старешина, какве су Вам обавезе и шта се дешава тих 
неколико дана одмах након завршетка борби у Вуковару, то нас занима и Ваш 
боравак на Овчари? Само укратко. 
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СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Значи, налазио сам се у чети војне 
полиције, командир чете је био Везмаровић, чини ми се Драган, мислим да је 
Драган. Иначе, били смо за време борбених дејстава, био сам стациониран у 
селу Негославце неких десетак, не знам тачно колико километара од самог 
Вуковара, а везано за дешавања на Овчари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте били на Овчари? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта је то, то су они хангари, пољопривредно 
добро. У колико наврата? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Два пута. Први пут смо цела чета, 
обезбеђивали смо хрватске заробљенике, и ја мислим дан-два после тога, не 
могу тачно да се сетим били смо кад су се десили неки догађаји који су 
предмет овог суда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви то датумски не можете лоцирати? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Не, не датум. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је то у односу на дан када су престале борбе у 
Вуковару? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Не могу да се изјасним, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ти хрватски заробљеници, то први пут кад сте 
били кажете Ви сте их обезбеђивали и Ви лично сте били у обезбеђењу? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било тих заробљеника? Колико су боравили 
на Овчари? Шта се са њима дешавало? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја не знам ко их је довео, ја лично сам и 
део значи ове чете војне полиције ми смо их обезбеђивали. Знам да је било 
преко целе ноћи смо на смену смо их обезбеђивали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су били смештени? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: У хангару на пољопривредном добру 
«Овчара» на истом месту где се дан-два после тога су се иначе ови 
заробљеници, ови други налазили. То је тамо, то је то. Хоћете први догађај 
или други? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Питам Вас да ли хоћете први или други 
догађај? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Други. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Тог критичног дана командир чете 
Везмаровић, војни полицајац Шапић Предраг, возач и још један старешина 
били смо у једном селу по задатку изван Негославаца. Када смо се вратили у 
Негославце никог нисмо затекли од војних полицајаца. На питање где су нам 
другови из јединице, не знам ко нам је рекао да се налазе на Овчари. Будући 
да смо знали где се Овчара налази због овог претходног догађаја, одмах смо се 
упутили на  лице места. Кад смо дошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што сте се упутили на лице места? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Па да видимо где су наши људи, шта је с 
њима. Мислим, извините овако што спонтано. Нисмо знали, нисмо 
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дефинитивно знали шта раде тамо и којим поводом су тамо. Кад смо дошли до 
хангара, они су испред хангара, ту сам ја лично видео већи број, видели смо 
припаднике војне полиције а и других униформисаних људи којих до тада 
раније нисам видео и био је већи број цивила у самом хангару. Било је 
релативно хаотично стање, није се знало по мени ко је ту, ко ту командује. Ја 
конкретно нисам знао ти цивили ко су, а том приликом је капетан Везмаровић, 
иначе као командир чете, издао наређење да сви који нису из 80. бригаде,  
конкретно из војне полиције, да напусте хангар, а ти људи су уз донекле  мало 
негодовање они су изашли из хангара. Не знам сад колико је то временски 
трајало, тај захват, трајао да ли десет, петнаест минута, то не могу да се сетим, 
а Шапић Предраг и ја ми смо стајали на улазу у хангар спречавајући да оне 
људе који су изашли из хангара да им онемогућимо да поново уђу у тај исти 
хангар. Након тога добили смо наређење да се повучемо у базу, не знам 
колико временски после тога и ми смо се вратили у Негославце. По повратку 
у Негославце, командир чете Везмаровић издао је, наредио је Шапић 
Предрагу и мени да се вратимо до истуреног, у близини се налазило командно 
место у саставу 80. бригаде, не знам сад формацијски шта је то било, али на 
неких 200-300 метара од овог хангара и ми смо се вратили тамо са циљем, са 
задатком да обезбеђујемо то командно место, и ту смо Шапић и ја провели 
целу ноћ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, даље? Ишта необично да ли се дешава? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја лично нисам видео да испред самог 
хангара да су, има доста, помера се осветљење, нешто се дешава и ја сам из 
знатижеље отишао да видим шта је, мислим шта се тамо ради. Ушао сам, 
испред су били људи у униформи, наоружани и био сам ја наоружан, ушао сам 
унутра у хангар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко су ти људи? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко су ти људи? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ту су људи који нису из моје бригаде, 
значи, то су они људи, претпостављам они које смо ми раније извели из тог 
истог хангара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су обучени? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Имали су униформу али 
нестандардизоване. Значи, нису сви имали идентичну униформу, мешавина 
више неких, те панталоне доле, униформе, јакна и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које су животне доби, у том смислу, да ли је? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Па сад то не могу да се изјасним, 
стварно не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Старији, млађи? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Имало је и млађих и старијих. Ја 
конкретно тад сам имао 21 годину тако да неко од 30 година пре био ми је 
стар. Кад сам ушао, ушао сам унутра, значи унутра у  сам хангар на неких 5-6 
метара, не могу тачно да се сетим, то ми је остало упамћено. Један од 
униформисаних ту војника обратио се жени са којом је био, да ли је био син, 
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унук, не могу да се изјасним шта је, и позвао је по имену и рекао да је из те 
групе где се она тренутно налазила да се помери, да приђе другој групи која се 
налазила, почела је да се формира код улаза у хангар с леве стране и била је 
уплашена и питала зашто. Он је одговорио па као треба да те пребацимо на 
безбедно место. Одмах након тога, значи ја сам се можда унутра задржао 
максимално минут-два, сад не могу тачно да се сетим колико временски, ја 
сам изашао из хангара и кад сам изашао испред сам видео трактор и 
тракторску приколицу који су стајали паркирани испред и док сам се ја 
удаљавао, док сам се враћао ка објекту који сам иначе требао да обезбеђујем, 
мислим да сам видео да су цивили уведени у ту тракторску приколицу. Нисам 
сачекао, у ствари нисам ни видео тачан број колико људи је уведено у 
приколицу, али ја сам продужио, вратио се у базу где сам био, и коју сам 
иначе требао да обезбеђујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које је то доба дана или ноћи, шта је већ у питању? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја мислим да је ноћ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ово кад сте били први пут?  
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Први пут дошли смо за време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са Везмаровићем? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Са Везмаровићем. Било је дневно 
светло, сад да ли је касно по подне, то не могу да се сетим.Али мислим да је 
дневно светло било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад Вас малопре питах што сте отишли са командног 
места у Негословцима, што сте отишли на Овчару, Ви рекосте: «Па да видимо 
шта је са нашим војницима.» Међутим, у поступку истраге сте одговорили, на 
овом претходном претресу говорили сте да се ту затекли, добили неке 
информације везано за те ваше саборце из чете, неке информације, типа да их 
неко побије, горе на Овчари. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Па, могуће да сам то рекао. Сад стварно, 
истрага је била пре, колико се сећам, пре 3-4 године, не знам ни ја.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад ћу ја да вам прочитам шта сте Ви тада рекли, 
па Ви то коментаришите: «Видео сам да је командант бригаде видно уплашен, 
узнемирен и не сећам се тачно ко је рекао, али сам чуо нешто у смислу, убише 
наше, а као да се сећам да је неко рекао и четници убише наше.» 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ево коментар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви због тога одлазите на Овчару? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Да, да, сећам се да смо били уплашени, 
ја више сам био уплашен тамо, а могуће да сам то рекао у истрази, могуће да 
је то истина.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него говорите за команданта бригаде. Ко је био 
командант бригаде? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Војновић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Војновић? Ви овде говорите за команданта бригаде да 
је он био уплашен, узнемирен и тако даље? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Па господине председиче, уколико сам 
тад то рекао пре три године, то је ближе од времена извршења, вероватно је то 
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истина што сам рекао. Ја сад после овог не могу сад да се изјасним да ли је 
истина то или нешто друго. Колико се сад сећам, отишли смо на Овчару да 
видимо о чему се ради, да видимо шта је са нашима, где су.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад сте говорили, том приликом сте говорили, после 
на претресу сте исказали као и данас овде везано за тај трактор и кад сте 
видели трактор. Па само да Вас подсетим да сте тада рекли да сте трактор 
видели док сте још горе на Овчари, да је тамо и Везмаровић, и Шапић и Драги 
Вукосављевић и тако даље и да је након тога, након што је тај први трактор 
отишао Ви из тог правца чули пуцњеве, из тог правца тамо у коме је отишао, 
па описујете то, нешто више лево у односу на правац одласка трактора да је 
онда Везмаровић организовао па су људи удаљени из хангара и тако даље. Па 
сад опет да чујемо коментар због чега ове разлике? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Јасно, јасно. Ја сам дефинитивно 
сигуран да сам видео трактор и тракторску приколицу, то је неспорно. Ја 
прошли пут кад сам долазио на главни претрес долазио сам три пута, три дана 
заредом, јер не знам да ли сте Ви били председник већа због обимности посла. 
Да сам ја први дан сведочио, ја бих рекао то што сте Ви прочитали сад што 
сам ја изјавио у истрази и други дан. Међутим, трећег дана, ја у повратку за 
Крагујевац разговарам са Шапићем, који је, иначе, био сведок, а иначе, он и ја 
нон-стоп смо заједно, значи, заједно одлазимо на задатак, заједно се враћамо у 
Негославце, заједно идемо на Овчару, враћамо се у Негославце и 
обезбеђујемо, значи, не раздвајамо се. Ја га сад, мало је незахвално, ја га 
заклињем у своје све најмилије да ми каже да ли је он видео приколицу или 
не. Уз то му кажем, уколико си видео, ја се извињавам што овако кажем, ја 
сам му се заклео да ја њега нећу да инкриминишем са мојом неком изјавом да 
је он то мени рекао. Он ми се заклео да он тракторску приколицу није видео, 
тако да сам ја здравим разумом дошао до закључка да сам ја видео приколицу 
само онда када ја нисам био са њим. Разумете? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да је то тек касније у овој ситуацији? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Тек касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је разлог због чега померате то време? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Дабоме. Иначе, кажем, председниче да 
сам на главном претресу први, други или трећи дан сведочио, ја бих сигурно 
потврдио ону прву причу. И ништа друго није утицало на мењање тог 
времена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте овом приликом рекли да сте тада кад сте дошли 
још први пут, дан или два пре овога о чему нам говорите да сте ту с преке 
стране хангара видели неку рупу, јаму, као за укопавање неког артиљеријског 
оруђа. Па сте нам говорили и да сте сутрадан отишли поново до хангара. Па 
нам причајте о томе? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Рупа је постојала сигурно. Значи, рупа је 
постојала сигурно. Зашто то знам, првог дана кад су обезбеђивани хватски 
заробљеници ја сам конкретно, чини ми се, био у заклону у тој рупи са 
задатком да одатле спречим евентуални долазак заинтересованих војника до 
хангара. Разумете. Због тога је мени остало урезано постојање те рупе. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то Вам је на неки начин било стражарско место? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Значи рупа је постојала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте сутрадан ујутру са овог командног места 
које сте обезбеђивали у току те ноћи одлазили поново до хангара? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Рекао сам да сам одлазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта сте тамо видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Не знам конкретно нашта се односи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за ову рупу. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: А за рупу? Па мислим да је рупа била 
затрпана, мислим да није била онако, јер то је, не знам чини ми се можда 
неких 3-4 метра дужине рупе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На прошлом претресу сте рекли да је била засута тазе 
земљом? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Уколико сам рекао онда стојим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тазе, што би значило свеже. Па сте нам говорили о 
томе да сте, у поступку истраге би се дало закључити да сте видели булдожер, 
а на прошлом претресу сте рекли да сте чули рад да ли булдожера или неке 
грађевинске машине ту у близини хангара?  
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Па, знате шта, ја сам после истраге имао 
довољно времена да потанко анализирам сам догађај. Сигурно јесам чуо 
булдожер, али не могу да будем изричит да сам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорили сте о некој чизми у тој земљи тамо. Нога, 
чизма?  
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Сад не могу да се сетим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У тој земљи тамо, та рупа где је загрнута са том тазе 
земљом.  
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Верујте не могу свега да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ћу вам прочитати то из истраге, у истрази је овако 
то евидентирано: «Када је већ свануло, Шапић и ја смо отишли да видимо шта 
се дешава у хангару. Нисмо тамо никога затекли од људи, ни испред, ни 
унутра у хангару. Само сам видео да је свеже набацана земља на ону рупу, 
коју сам помињао да сам запазио кад смо први пут обезбеђивали ратне 
заробљенике, а за коју сам претпоставио да је та рупа била предвиђена за 
укопавање праге. Сада је та рупа била затрпана свежом земљом и видео сам да 
вири једна нога у чизми, браон боје од преврнуте коже, а такве су чизме 
носили припадници ЗНГ. Закључујем да је то била нога мушкарца јер је та 
нога била повећа и у чизми, а чизма, односно нога вирила је десетак 
центиметара из земље. После тога смо се вратили назад, а касније и до 
команде». 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Схватио сам. Слажем се са овим првим 
делом, међутим овај други део са чизмом, не могу сада да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите?  
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Не.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О томе сте нам причали на прошлом претресу, да  ли 
сте чули у току те ноћи пуцњаву какву? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Па у том простору увек је било 
шенлчучења, увек је било пуцњаве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из ког је то правца долазило по Вама? Ево Ви сте на 
командном месту, па сад командно место, хангар, из ког правца то долази, ако 
можете? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Па не могу сада да се изјасним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево страна десет транскрипата о саслушању вашем у 
овој судници: «Значи када је свануло онда смо отишли Шапић Предраг и ја до 
хангара, опет самоиницијативно да видимо шта је, да ли има кога. У хангару 
никог није било, нити од територијалаца, ниједно лице није било тамо, нити 
од цивила, нити било шта, с тим да сам на том делу где сам чуо тај булдожер 
видео сам тазе насуту земљу из које је вирила нога у жутој чизми по величини 
бих рекао да је био мушкарац.» То су Ваше речи евидентиране тим истим 
микрофоном којим евидентирају и ово данас што нам причате.  
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Господине председниче, ја не оспоравам 
да сам ја то рекао, али ја данас не могу, ја се не сећам сад тих детаља. Ја сам 
вам малопре рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него ја сад кад Вам ја ово прочитам да је Ваша 
изјава, да сте рекли, да ли Вас то сад, кажете да Вас то сад уопште не сећа на 
те догађаје. Ово је сад све у циљу тога да Вас подсети на Ваше речи и да Вам 
врати Ваша сећања, јер је и једно и друго резултат Ваших сећања. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Господине председниче, ја сам на 
почетку рекао, ја остајем доследан при претходној изјави. У међувремену је 
прошло још две, три године, не знам колико је прошло. На оном првом 
главном претресу био сам оптерећен тим дешавањима, односно размишљао 
сам у том правцу, јер сам прво разговарао са полицајцем из УБПОК-а, па код 
истражног судије, па на главном претресу, значи моја размишљања су ишла у 
том правцу зарад евоцирања свих детаља. Због тога и кажем да је велика 
вероватноћа што сам тад рекао је већа истина него сад што кажем. А ја 
објективно не могу да се сетим тих детаља сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада не можете тога да се сетите ни поред овог 
подсећања? Добро. Да ли је међу тим цивилима у хангару било још жена? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Јесте, сећам се једне жене на улазу у 
хангар, с десне стране, чини ми се да је била у другом стању. Ње се сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа посебно везано за њу изузев то што је жена? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Чини ми се да је неко споменуо да је то 
жена хрватског војника који је правио нека злодела над српским 
становништвом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ја сад тражим ово што сте Ви у том смислу рекли. 
Ви сте тада говорили да је била видно у другом стању. Да ли сте ме чули? Да 
ли ме чујете? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Чуо сам вас. Рекли сте да је била у 
видном другом стању. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то сте Ви рекли. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: И сад сам то исто поновио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја се извињавам нисам регистровао. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Извините Ви ако сам био, ако нисам 
добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел било неке приче још везане за њу и за ту групу где 
се она налази? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ручна обрада. Да ли вам то што говори? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер то су Ваше речи из поступка истраге. Ви сте 
изјавили да сте чули да је неко рекао да су они остављени за ручну обраду за 
крај?  
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: То је било у фази истраге, опростите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. То сте рекли у поступку истраге. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја сам рекао малопре да остајем при 
изјави коју сам дао на главном претресу прошлом. Не знам да ли сам ја то на 
главном претресу споменуо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Небитно сад. То сте рекли у поступку истраге, па сад. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Јасно, јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је исто валидна изјава у судском поступку дата и 
сад је само проблем да видимо јел Вас то подсећа на нешто, не подсећа, је ли 
то то било или није било? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја само хоћу да кажем једну ствар. 
Извињавам се што вам одузимам време. Три пута ја дајем изјаву, код 
полицајца из УБПОК-а, у истражном поступку, у кривичном поступку, 
временски ја мислим да траје годину, годину и по дана. Ја сам свакодневно 
размишљао у том правцу шта се десило. Разумете? Ја нисам ни очекивао, да 
будем искрен, да ћу сведочити поново на поновљеном главном претресу тако 
да ја можда сам свесно трудио се да та нека дешавања избацим из сећања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Како је то било кад сте се Ви повукли са 
Овчаре, дакле, јединица, Везмаровић и тако даље? Како је то било? Шта се ту 
дешавало? Ко је наредио повлачење? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја не смем да се закунем, али мислим, 
значи, ово узмите, молим вас, са резервом. Пошто смо Шапић и ја стајали 
испред хангара да је Везмар и Драги Вукосављевић, који је био старешина за 
безбедност, чини ми се, не знам која му је функција, мислим, опет не смем да 
будем апсолутно сигуран, нисам апсолутно сигуран да је њему Вукосављевић 
рекао да треба да се повуче чета војне полиције.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте познавали кога од официра из Гардијске 
бригаде? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никога? Ни Шљиванчнина ни Мркшића? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја сам видео, чини ми се да ми је у 
истрази било постављено питање, доста је упечатљиво то питање било да ли 
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сам видео неког од тих старешина. Ја мислим да сам видео човека који ми је 
личио на човека за кога сам касније схватио да се ради о Шљиванчанину 
преко медија, на телевизији се појављивао. А остало ми је упечатљиво то што 
је био крупан човек са брковима и конкретно, у оном првом случају, док смо 
обезбеђивали заробљене, односно предате хрватске војнике, кад сам ја био у 
оној рупи, са конкретним задатком да спречим долазак цивила, односно не 
цивила, до самог хангара, по дубини ми је лице у војној униформи прилазило 
хангару и ту се налазио тај брка, ако смем тако да кажем, који ме иначе 
подсећа на Шљиванчанина и издрао се на мене у смислу да радим несавесно, 
да треба да спречим долазак до хангара. Мислим да сам га видео, али 
напомињем то је док смо обезбеђивали хрватске војнике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад не разумем да ли сте га видели те вечери, ове 
друге вечери? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Не, друге, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде смо ми чули једног официра тадашње Гардијске 
бригаде који тврди да је он био тај који је уз помоћ једног од окривљених 
успоставио ред у хангару, утолико да су из хангара удаљени сви којима ту 
није место, а не Везмаровић и ваши полицајци? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Опростите, нисам разумео ко је то 
изјавио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажем једног официра, тадашњег официра Гардијске 
бригаде у чину мајора, ми смо саслушали овде пре неки дан, у овој судници, и 
он каже да је он био тај који је из хангара удаљио све ове људе и успоставио 
ред, па чак и затворена врата хангара и тако даље. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја лично нисам видео никог из 
Гардијске бригаде тог дана што не искључује могућност да јесте био, јер било 
је доста света, али, лично ми смо добили наређење од командира чете, 
Везмаровића, јер знам да се издрао. Он је, овако, грлат и буквално се драо на 
припаднике војне полиције да се изврши задатак. Ко је њему дао задатак, ја то 
не знам, али ја сам стекао утисак да је то он самоиницијативно, видевши 
ситуацију у хангару, да је он сам то наредио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми то кад сте се повукли са Овчаре, је ли то 
ноћ или дан? Пробајте то проценити, имајући у виду кад сте дошли тамо, па 
отприлике колико сте се задржали? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Верујте, не могу да се изјасним стварно. 
Заборавио сам, не знам. Значи, не искључујем могућност ни да је био мрак ни 
да је било касно по подне. Знам сигурно, кад смо дошли да је била дневна 
светлост. Кад смо се повукли не могу да се изјасним, заборавио сам, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите, неспорно у новембру месецу, тих дана, друга 
половина новембра, мрак пада рано, рано пада мрак. Овде смо били у 
ситуацији да видимо неке белешке у ратном дневнику, односно тактичко- 
оперативном дневнику ваше бригаде где стоји да је командант Војновић, 
наредио у 16 и нешто да се појача обезбеђење заробљених на Овчари, значи 
непосредно пред мрак, а исто је констатовано да је повучено обезбеђење са 
Овчаре у 22:35. Тако је евидентирано у том дневнику.  
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СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја не могу да се изјасним, опет 
подвлачим, у које време смо се повукли, а верујте да ми није познато да 
постоји, да се водио тај дневник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, претпостављам да то Вама није познато, али ми 
Вам кажемо. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја сам у својству војника био тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је пет сати у питању према овом дневнику, од ове 
једне до друге белешке је пет сати разлике. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Не могу да се изјасним стварно. Не 
знам. Ја нити сам писао белешку нит ми је дата на увид, нити знам, а ја лично 
не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули смо овде сведока Марчека који је био командант 
на том командном месту које сте Ви обезбеђивали и он каже да је он тражио 
од Војновића да му се појача обезбеђење тог командног места па су дошла 
четири војника, па нам се сад намеће да сте то Ви, Шапић и још двојица да сте 
тамо дошли. Он каже да је то било око десет увече да су ти људи дошли на 
Овчару. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја сам положио, односно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не, то вам само предочавамо да пробате да се 
вратите у те дане, у то време. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Нас су довезли возилом и вратили. Ја 
тад нисам ни имао положени возачки испит. Значи, нисам могао да седим 
напред. Разумете шта хоћу да вам кажем? Сетио бих се да ли је упаљено 
светло, да ли сам ја упалио фарове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро ,значи, ништа Вам не помаже ово, не сећате се? 
У реду? Даље питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А од кога сте Ви то раздвајали ове војнике 
територијалце или већ како сте их звали? У више наврата сте различитим 
именима их назвали, у хангару. Од кога  раздвајали и од кога спасавали? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ми смо људе који су били у цивилу 
одвајали од ових других који су били у шароликој униформи а нису из наших 
јединица. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А који је повод био да их? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Оно што сам ја видео била је присутна 
вербална тортура, псовање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то значи, ово што сте поменули да је било 
хаотично стање, хаос? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Да, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Што више време пролази Ви некако то ублажавате, 
па опишите нам шта је то било, па сте Ви једно од других раздвајали или ако 
је већ била нека тортура, онда сте неког ваљда спашавали од некога. Нисте их 
раздвајали, нису они били исто или јесу били исто? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Кад смо дошли на Овчару, ова лица што 
сам ја навео, прошло је мало времена од издавања наређења капетана 
Везмаровића. Нисам ја временски провео неко дуже време да бих ја видео 
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конкретно ту тортуру у свом неком пуном облику у којем је било. Оно што 
сам ја видео било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ви сте о томе говорили раније, реците, 
поновите, то је питање у ствари заменика тужиоца каква је ситуација била у 
хангару, ста се дешавало, шта се ради? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Било је хаотично псовање, било је 
шакетања онога чега се ја сећам значи неко је некога ударио. У униформи 
људи су ударали цивиле.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви идете тамо да би то спречили, а после неког 
времена вас повлаче и ти људи у цивилу остају незаштићени. Јесам ли ја то 
добро разумео? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Остају са овим људима. Хоћете још 
једном, опростите молим вас, питање нисам схватио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заменик Вас пита, Ви сте нешто ту радили, 
предузимали сте неке мере, истерали сте људе из хангара и сад се повлачите, 
па Вас пита заменик коме Ви то даље ове људе остављате да их даље штити? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Верујте, ја не знам шта је требало да се 
ради са тим људима. Разумете? Ја сам само извршавао наређење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја то разумем, него какво је ваше схватање и виђење 
тога, те ситуације? То да Ви нисте евентуално знали шта је требало да се деси 
са тим људима. Да ли да се негде депортују и тако даље, то разумем? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Знам сигурно да  првог дана на Овчари 
да су људи депортовани и сами сте рекли, ови ратни заробљеници. Вероватно 
сам претпоставио да ће исти случај бити са овима, у овом другом случају. 
Опет подвлачим, мало звучи смешно, али ја сам тад био врло млад војник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико рекосте да сте тад имали година? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: 21 годину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 21 годину? Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када Вас је суд питао да ли сте чули пуцњаву Ви сте 
рекли да је било шенлучења,  правац, кажете, не можете данас да одредите, 
али ми имамо овде исказе сведока који кажу да је та пуцњава била команда за 
стрељање, па је то био стрељачки вод који испаљује плотун, да кажем. Па да 
ли Вам то нешто значи, да ли Вас то нешто подсећа? Али исто да Вам кажем 
да сте у истрази рекли да сте чули и крике уз ту пуцњаву коју сте тада 
помињали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из тог правца, мада је оставио резерву за врисак, али 
је то тачно. Говорили сте о томе у ком смислу, господине Трифуновићу. 
Тарктор је отишао на страну супротну од оне команде коју Ви обезбеђујете, 
отишао је тамо, то кажете и  онда након 5 до 10 минута сте чули из тог правца 
рафални пуцањ, дакле, рафал и учинило Вам се неки врисак. То сте рекли у 
поступку истраге?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Или ајде овако, ајде да помогнемо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не помаже Вам то подсећање на Ваше раније казивање 
у смислу да Вам обнови сећање?  

ВРЗ 01
74



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 20.06.2007. год.                                         Страна 16/22 
 
 

 
К.В. 4/2006 

СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Опет подвлачим. Значи, ни у једном 
путу док сам давао изјаву, видим нашта се гађа, ниједног тренутка немам 
намеру да лажем. А истрагу сам дао кад сам био апсолутно преуморан, где 
сам из Крагујевца путовао, мислим сада Вас оптерећујем с тим, а могуће да 
сам се тада тога присетио. А ја сад, после овог времена, ја иначе сам се трудио 
максимално да не размишљам у том правцу. Не желим да не поштујем овај 
суд, али, верујте, три пута кад сам давао изјаву доживљавао сам максимално 
психичке проблеме и доста је болно за мене било размишљати на те 
околности. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како сам ја то добро разумео, да ли осим овог што 
сте причали за ову заклетву Вашег друга да ли оно што сте причали тада у 
истрази, оно што сте данас рекли да је то било ближе времену када се ова 
несрећа догодила, овај злочин догодио, да ли то значи да сте се тада боље 
сећали и да оно што сте тада испричали је истина? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је, уствари, малопре и рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, то је суштина.  
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја се извињавам опет. Ја сматрам што 
сам рекао на прошлом глагном претресу да је веродостојније, јер имао сам 
више времена, а свакодневно сам размишљао шта сам чуо, где сам видео и 
тако даље. Ја нисам месецима спавао присећајући се свих детаља из разлога 
јер нисам желео да нешто кажем што није. Хтео сам, и сад имам жељу само 
истину да кажем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знате шта није логично у томе? Да оно што је било 
ближе. Ја бих разумео да сте Ви на главном претресу се сетили нечега чега се 
нисте сетили раније па нам то објаснили тиме да сте размишљањем дошли до 
тог закључка, али ми није јасно да сте нешто причали што се није догодило, 
па после сте размислили па се сетили да је то било другачије. То ми није 
јасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, чињеница је, морам да приметим да господин 
Трифуновић како време пролази све мање и мање чињеница репродукује, све 
се мање и мање сећа и то је, на неки начин, објашњиво и разумњиво, протеком 
времена итд. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако је то објашњење, тужилаштво апсолутно то 
прихвата да је проток времена учинило да Ви неке ствари заборавите. То 
апсолутно прихватам ако је то тако.  
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја се извињавам тужиоцу уколико сам 
нешто, да је испало нешто.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Све је у реду, ако је то тако као што је сада речено, 
онда је све уреду. Хвама Вам, немам више питања. 
АДВ. СЛОБОДАН ТОМИЋ: Сведок је једног тренутка рекао да је видео једну 
жену у хангару коју је један од војника назвао по имену. Интересује ме само 
да ли се сећа имена? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Не, не сећам се имена, али тачно знам да 
је конкретним именом је назвао. По томе сам закључио да је лично познаје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако бих Вам ја рекао неко име. 
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СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Молим Вас немојте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не помаже? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ:  Било би сугестивно и ја стварно не бих 
хтео да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него ако бих ја рекао неко име, не би вам помогло 
ништа сад? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Немојте молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. СЛОБОДАН ТОМИЋ:  Само још једно питање. Да ли је пред овај 
претрес после добијања овог позива, да ли се евентуално консултовао са овим 
Шапићем, са неким од сабораца, да ли га је неко звао, да ли се разговарао са 
неким у вези овог догађаја? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Не. 
АДВ. СЛОБОДАН ТОМИЋ:  Нисте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље питања. 
АДВ. СНЕЖАНА КОВАЧЕВИЋ:  Ја бих молила да сведок схвати да ово што 
бих сада желела да поставим ово питање ни на један начин није управљено 
против њега, само бих волела да нам помогне ако може, да нам каже који је 
био његов надимак у то време, да ли му је познато да је било и других људи са 
истим надимком и колико? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли разумели питање? Јесте ли имали неки 
надимак у то време? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Јесам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Надимак ми је «Јапанац» или «Кинез».  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Јапанац» или «Кинез»? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли знате, пита Вас бранилац, да ли знате тада, из 
тих дана, из тог времена, ваше јединице, људи са којима сте се сретали, да ли 
је још било људи са таквим надимцима? Да ли знате да ли је било још људи са 
таквим надимцима? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Мислим да сам чуо да постоји још неко 
са сличним надимком. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим? «Јапанац» или «Кинез»? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја бих пре рекао «Кинез». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали прилику да упознате тог човека? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? Да ли ишта знате о њему? У смислу, ко је, шта 
је? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја не знам ни да ли тај човек постоји. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, само да постоји ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ:  Ја сам чуо да има неки «Кинез». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само то? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Да ли је он из гарде или из неке друге 
формације, ја стварно не знам.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. СНЕЖАНА КОВАЧЕВИЋ: Захваљујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте говорили у поступку истраге, господине 
Трифуновићу, о једном припаднику ваше јединице, резервисти: «Који је био 
старији од мене, могао би отац да ми буде» и кажете како је он имао психичке 
проблеме због овог догађаја, «и знам да је отишао из јединице управо због тих 
психичких проблема, што ми је он потврдио пар година касније када смо се 
срели.» Да ли је тачан овај део Ваше изјаве? Да ли знате ко је то? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Не могу да се сетим имена, али знам да 
је човек изашао, напустио је пре краја ангажовања наше чете на том ратишту, 
вратио се кући, а ја конкретно њега нисам видео на пољопривредном добру 
«Овчара», вероватно је био, а он са мном није био. Уколико је био тамо он је 
био пре мог доласка јер нас четворо-петоро ми смо, нас четворо уствари, око 
петоро, не знам, ми смо накнадно дошли на пољопривредно добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли нам ишта о њему знате рећи јер ево из овога се 
да закључити да сте се ви и срели пар година касније, да вам је он то потврдио 
како је имао те психичке проблеме. Да ли нам ишта можете ближе рећи о 
њему где ради или где је тада радио? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Знам да је старији, знам да је старији 
човек, може отац да ми буде по годинама, просед. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел исто био припадник резервиста те чете војне 
полиције? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Да, да, то да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли бисте могли када бисте прочитали списак 
припадника Ваше јединице да ли бисте евентуално могли да определите ко је, 
о коме се ради? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ја господине председавајући, ја имам 
проблем, ја памтим фаце, али имена верујте не памтим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, не би помогло? Само фотографије? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Да, по фотографијама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље питања молим. Оптужени? Изволите? 
ОПТ. МИЛАН ЛАНЧУЖАНИН: Сведок је рекао да је видео приколицу на 
Овчари. Да ли је видео можда и трактор? Шта вуче ту приколицу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Примакните се микрофону господине Трифуновићу и 
окрените се нама. Нама се окрените. 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Мислим, чини ми се да сам видео и 
трактор испред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте рекли трактор и приколицу? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Да. 
ОПТ. МИЛАН ЛАНЧУЖАНИН: Какве је боје био трактор ако се сећате? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Тога не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имао кабину или није имао кабину? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Ни тога не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни тога не можете да се сетите? 
ОПТ. МИЛАН ЛАНЧУЖАНИН: Ништа више. Хвала.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неко? Атанасијевић? 
ОПТ. ИВАН АТАНАСИЈЕВИЋ: Предочите сведоку записник од 17.09.2003. 
године где је саслушан као сведок са стране пет, други пасус.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите господине Атанасијевићу, шта? 
ОПТ. ИВАН АТАНАСИЈЕВИЋ: Да му прочитам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто да предочимо? 
ОПТ. ИВАН АТАНАСИЈЕВИЋ: Па да му предочим то па да га онда питам 
нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
ОПТ. ИВАН АТАНАСИЈЕВИЋ: Да му прочитам ово, не цео пасус, ево до 
онога где пише трактор, где сте Ви сад мало говорили, малопре где сте 
говорили када је већ свануло, па Шапић, то ми не треба него пре тога. «Када је 
почело да свањава ја сам чуо поново звук грађевинске машине из правца 
хангара па сам тада и видео у близини хангара један булдожер. Не знам које је 
боје био и нешто је затрпавао. Тај булдожер је радио можда 5-10 минута и 
касније сам чуо звук тог булдожера који се удаљава у правцу у којем је 
претходне вечери отишао трактор». Па сад ја питам сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то тачно или не? 
ОПТ. ИВАН АТАНАСИЈЕВИЋ: Тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, ево говорио је он о том звуку, не каже да је 
булдожер, не може да тврди да га је видео, не сећа се. 
ОПТ. ИВАН АТАНАСИЈЕВИЋ: Па добро нека одговори на ово, пошто је он 
претходно кад сте Ви њему говорили из истог тог пасуса он је рекао да се 
слаже са овим првим горњим делом. Па само нека каже да ли се слаже с тим 
или не? То хоћу да одговори, само да или не? Исто сте под заклетвом 
господине Трифуновићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вас је ово што подсетило? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Извините, мало сам збуњен, нисам 
схватио шта ме господин пита. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вас је ово што је сад прочитао господин 
Атанасијевић, да ли Вас је што подсетило? Ви сте у поступку истраге, дакле, 
тврдили како сте видели то јутро поред хангара булдожер само што не можете 
да се сетите које је боје и то онако прилично дочарава ту слику и ситуацију. 
Данас кажете и прошли пут сте рекли да сте чули звук али не можете да 
тврдите да сте видели ту машину која је производила тај звук у близини 
хангара? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Остајем при овој другој изјави, значи да 
сам чуо а да не могу да се изјасним сигурно да сам видео булдожер. 
ОПТ. ИВАН АТАНАСИЈЕВИЋ: Небитно да ли сте видели, значи чули сте 
звук? А да ли је тај отишао као што сте рекли као претходне вечери где је 
отишао трактор, да ли је у том правцу отишао? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
ОПТ. ИВАН АТАНАСИЈЕВИЋ: Добро, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неко? 
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 Даљих питања сведоку нема. Сведок нема ништа више да изјави? 
 
 Јел тако? 
 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тражите трошкове што сте дошли данас у суд? 
СВЕДОК НОВИЦА ТРИФУНОВИЋ: Не, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 
 
 Сведок трошкове доласка не тражи. 
 
 Хвала господине Трифуновићу можете ићи. Надам се да Вас више 
нећемо звати, надам се. 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Претрес се прекида. 
 
 Наставиће се 21.06.2007. године са почетком у 15,00 сати. 
 
 Имамо три сведока сутра, то су ова два сведока која је предложио 
колега Вујин везано за Војновића и Петра Ћирића, а Перковића да ли има 
неко контакт телефон колеге Перковића? Колега Јеврићу, контактирајте га, 
пренесите му поздраве оптуженог Вујановића и Калабе, сасвим оправдане ако 
је тако. 
АДВ. ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ: Хтео сам да Вас питам уобичајено је бар до 
сада било да одређене процесне предлоге остављамо за тај последњи дан у 
недељи пре него што се разилазимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад имамо времена па? 
АДВ. ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ: Немам ништа против да то и овога пута буде 
тако само се бојим да ако сутра будемо у цајтноту са временом, ћемо бити у 
ситуацији да немамо можда могућности да их изложимо. Ако процењујете да 
ћете нам сутра омогућити да о томе и о томе говоримо немам ништа против да 
то оставимо за сутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја немам против ни данас да, али ево видим колеге. 
Добро, онда сутра. 
АДВ. ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ: Како Ви процените. Ја бих имао одређених 
предлога те врсте или данас или сутра кад веће процени да је тренутак за то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја немам ништа против да Вас чујемо данас, а колеге 
које желе то да ураде сутра имаће прилику. 
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АДВ. ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ: Захваљујем председниче онда на времену 
које сте ми данас дали. Говорим као бранилац Златар Вује у име обојице 
бранилаца овог оптуженог. Ми имамо један процесни предлог који се тиче 
нашег брањеника. Наиме, у овом поновљеном поступку се да кажем, ствари 
одвијају на један начин који ми процењујемо да је такав, не оцењујемо га ни 
позитивно ни негативно, једноставно оцењујемо да суд налази за потребно да 
он на овакав начин изводи доказе које изводи и сагласни смо да то тако буде 
ако веће процењује да то тако треба. Међутим, као браниоци Златар Вује 
процењујемо да он заиста потпуно непотребно седи на оптуженичкој клупи и 
у притвору и да пратимо извођење масе доказа који се апсолутно ни на који 
начин њега не дотиче и са њим нема везе. У читавом поступку од свих доказа 
који су изведени, тешко је то процентуално рећи, али можда 5-6 сведока има 
везе са нашим брањеником, то можда није ни 10% ни 5% материјала који је 
садржан у судском спису. У таквој ситуацији, с обзиром на оно што како 
процењујемо, а мислим да доста добро процењујемо шта је још потребно у 
поступку урадити а и очекујемо наравно доказне прелоге других колега још 
када се изведу ови који су изведени до сада, сматрамо да ће то нашег клијента 
заиста довести у ситуацију да проведе још један јако дуг период на 
оптуженичкој клупи и у притвору потпуно неоправдано јер се не расправља 
ни о чему што се њега лично у тој целој ствари тиче и у таквој ситуацији 
процењујемо да је целисходно и да има разлога да суд раздвоји поступак у 
односу на Златар Вују, да поступак у односу на њега оконча веома брзо и 
ефикасно. Колега Јелушић и ја процењујемо да поступак у односу на њега, с 
обзиром на наш став, а мислимо да ни колега тужилац ту ништа ново није 
имао прилике бар до сада да предложи, можемо да завршимо за недељу дана.  
Од понедељка до петка смо ми са Златар Вујом завршили. Имамо да 
саслушамо сведока сарадника и ништа више. Да читамо све остало. Ако је 
колега тужилац мислио да треба некога непосредно саслушати бићемо 
сагласни да га саслушамо и непосредно. Дакле, у односу на Златар Вују 
поступак може да се оконча за недељу дана, за једну радну недељу. Огласите 
кривим, ослободите, како већ веће сматра, након тако изведених доказа шта 
треба да уради то ће и тако морати да уради на крају, али ћемо човека који 
седи на оптуженичкој клупи да кажем довести у ситуацију да зна је ли крив 
или није крив. Он једноставно ће у оваквој ситуацији дане проводити на овој 
оптуженичкој клупи и у притвору и ми као његови браниоци у овој судници а 
да нас практично 95% доказног материјала уопште не интересује. У таквој 
ситуацији, јер се не тиче нашег брањеника, врло нам је, и колеги и мени, 
веома непријатно да не присуствујемо суђењима, да један одсуствује а да 
други буде ту, јер процењујемо да није битно, није коректно ако смо се 
прихватили одбране онда ћемо бити ту сваки дан када се суди због њега који 
је тамо где је иако никакве везе ни овај сведок који је данас саслушаван, ни 
највећи бој других нема везе са нашим брањеником нити колега и ја имамо 
потребе да на било који начин учествујемо у саслушању тих лица. И у том 
смислу ја молим да веће ово што сам сада рекао заиста размотри, процени и да 
учини ефикаснијим овај поступак тако што ће једног оптуженог са ове 
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оптуженичке клупе елиминисати, завршити га за седам дана и наставити рад 
тамо где има потребе да се сви ови докази изводе и да се то ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Претпостављам да колега заменик тужиоца 
неће се сада о томе изјашњавати? 
АДВ. ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ: Ја знам да о томе суд мора прибавити 
мишљење тужилаштва па ако колега тужилац то може сада, ако не ја бих 
молио да се колега тужилац у том правцу изјасни, па да веће донесе одлуку. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево ја ћу задржати то право да о томе се изјасним 
сутра, али мислим, ево да вам наговестим, да ћу се томе предлогу противити 
из разлога који су наведени у оптужници, из онога што му је стављено на 
терет.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Одлучићемо о овом предлогу накнадно. Дакле, 
настављамо сутра у 15 сати. 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                             ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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