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НАСТАВЉЕНО 26.05.2005. ГОДИНЕ 

 
 Са почетком у 9,35 сати 

 
 
 

 Констатује се да је веће у неизмењеном саставу, а да су присутни: 
заменик Тужиоца за ратне злочине Кнежевић, пуномоћници оштећених, 
адвокати Даниловић, Томић, Баровић и Тодоровић, те Наташа Кандић, као и 
браниоци оптужених, адвокати Петрушић, Продановић, Вукотић, Станић, 
Штрбац, Дозет, Јелушић, Ђурђевић, и Бељански, а одсутни су браниоци, 
адвокати Заклан, Јеврић Зоран. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите колега Јелушићу. 
АДВ.РАЈКО ЈЕЛУШИЋ: Председниче, данас ћу ја замењивати колегу Јеврића, уз 
сагласност, наравно оптуженог Перића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По договору са колегом Јеврићем? 
АДВ.РАЈКО ЈЕЛУШИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цео дан? 
АДВ.РАЈКО ЈЕЛУШИЋ: Да, да, цео дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перићу? Сагласни сте? 
 
 Оптужени Перић је сагласан да га, због недоласка његовог браниоца, 
адвоката Јеврића,  на данашњем претресу брани бранилац, адвокат Јелушић. 
 
 Надаље, одсутни су браниоци, адвокати Вујин, Пилиповић и Мијатовић, 
те Перковић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, кажите колега Вукотићу. 
АДВ. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Ја ћу уз Вашу сагласност, наравно, уз допуштење 
заправо и сагласност окривљеног, замењивати колегу Бојкова, све време претреса. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Бојкова? 
АДВ. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Да, све време претреса, по договору са њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, претпостављам да је оптужени Катић сагласан са 
овим? 
АДВ. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Па, да, он је сагласан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите, господине Катићу, кажите? Не чујем Вас, реците, 
само климните главом или? Не, ово не могу да схватим, као потврду, разумемо, е 
сада смо схватили. Шта је са колегом Перковићем? 
АДВ.ВЛАДИМИР ЂУРЂЕВИЋ:  Ја чекам ред, председниче, адвокат Ђурђевић ће 
бранити уз Ваше допуштење и сагласност његовог брањеника колегу Перковића до 
његовог доласка. Он ће доћи данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он ће доћи? Госпођо Калаба? Господине Вујановићу? 
Сагласни? 
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 Оптужени Вујановић Станко и Калаба Нада су сагласни да их до доласка 
њиховог браниоца, адвоката Перковића, на данашњем главном претресу брани 
адвокат Ђурђевић. 
 
 Надаље, одсутан је бранилац, адвокат Перески. 
 
АДВ.ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ:  Председниче, адвокат Бељански ће га мењати 
данас до краја главног претреса, пошто је колега Перески био спречен да дође. 
 
 Кога ће на данашњем главном претресу, уз сагласност оптуженог 
Маџарца. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Маџарац, сагласни сте? 
 
 Замењивати бранилац, адвокат Бељански. 
 
 Одсутни су и браниоци, адвокати Калањ и Станојловић, те Илија 
Радуловић и Слободан Сташевић. 
 
АДВ. МИЛАН СТАНИЋ: : Уз Ваше допуштење и сагласност окривљеног, ја ћу 
данас колегу Радуловића мењати цео дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Мугоша? Сагласан? 
 
 Оптужени Мугоша је сагласан да га на данашњем главном претресу 
услед недоласка његових бранилаца, брани адвокат Станић. 
 
 Оптужени Катић је, пак, сагласан да га због недоласка његовог браниоца, 
адвоката Бојкова, брани бранилац, адвокат Вукотић. 
 
 Одсутни су, надаље и браниоци, адвокати Апро и Левајац. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви оптужени су ту? 
 
 Присутни су и сви оптужени. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведоци Радак Саша и Дујаковић Илија? 
 
 Приступили су и сведоци Радак Саша и Дујаковић Илија. 
 
 Није приступио сведок Вучковић Радојка, која замолницом преко 
Министарства правде Републике Србије и Републике Хрватске је позвана, али 
је суд обавештен да органи МУП-а Републике Хрватске на основу података који 
су им достављени везано за овог сведока, тог сведока, нису могли 
идентификовати без додатних личних података, те тако позив овом сведоку до 
данас није ни могао бити уручен. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позовите молим Вас сведоке Дујаковића и Радака. Радак је 
ту у посебном? Разумем. Доведите и Радака, молим Вас. Сачекајте мало, господине 
Вујовићу, само мало. Господине Радак, приђите молим Вас за овај пулт, потребна 
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нам је нека претходна информација од Вас, да бисмо одлучили кога ћемо прво од 
сведока да саслушамо. Господине Радак, против Вас је поднета оптужница за ово 
исто кривично дело, против Вас је, дакле, подигнута оптужница, стала је на правну 
снагу и заказан је главни претрес. Позив у том смислу сте добили, за 01. и 03. јун. 
Ми смо Вас, дакле у овом поступку, данас позвали у својству сведока, па бих ја 
жалео прво да Вас питам, да ли уопште желите да сведочите, имајући у виду то да 
Вама предстоји тек изношење одбране у Вашем поступку и тако даље, да ли уопште 
желите да сведочите данас у овом поступку или не? 
СВЕДОК САША РАДАК: Господине председавајући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Претпостављам да сте се у том смислу, консултовали са 
Вашим браниоцем ових претходних дана? 
СВЕДОК САША РАДАК: Да. Господине судија, пошто сам ја у овом предмету и 
окривљени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не у овом, него у оном, али суштински, то је један те исти 
догађај. 
СВЕДОК САША РАДАК: Добио сам у притвору огроман материјал, који нисам 
успео да прочитам до краја, евидентно је да неко своју кривицу или кривицу неког 
другог, покушава мене да товари за ово тешко кривично дело, тако да бих Вас ја 
молио да ако може, да ја изнесем своју одбрану, да изнесем када буде процес против 
мене, када будем као окривљени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле да Ви не бисте данас желели да сведочите? 
СВЕДОК САША РАДАК: Далеко од тога да ја не желим да сведочим, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али бисте желели да прво изнесете Вашу одбрану тамо? Зато 
сам Вас, ми то разумемо, знате, ми то разумемо, Ваша улога процесно је специфична 
и ово ћу схватити на овај начин на који сте нам рекли. Хвала лепо. Ви можете ићи, а 
01, дакле 01. јуна ћемо се видети у Вашем предмету. Хвала лепо. 
СВЕДОК САША РАДАК: Хвала, пријатно. 
 
 Упитан од стране председника већа, с обзиром на специфичну процесну 
улогу овог сведока, сведок Радак Саша исказује, да у овом поступку не жели да 
сведочи док, у предмету који се води против њега, не изнесе своју одбрану. 
 
 Па, потом, председник већа отпусти сведока. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Дујаковићу, само два минута сачекајте у ходнику 
суда, желео је да нам се обрати оптужени Вујовић.  
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добар дан. Ја сам Вас у понедељак замолио за оно, то 
је минут посла. Значи, опет ћу дочекати ово суђење крај, ја опет нећу имати, значи, 
нећу моћи да копирам делове текста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису били људи из технике код Вас, у уторак ујутру? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Неће ништа од тога бити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, питам само ово: да ли су у уторак ујутру, пре 
претреса, били код Вас људи из технике? 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Не, нису ни једном били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У реду. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја Вас молим под паузом, минут посла има само, под 
паузом, никаквих проблема нема, ево ту, ја сам понео лап-топ са собом.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, пробаћемо да организујемо. Ја сам имао обећање и 
договор да ће у уторак ујутру, пре почетка претреса, да ће Вас посетити, 
информатичари у том смислу да ће Вам помоћи.  
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ви сте добили информацију да се они боје доћи код 
мене. Мислим, то нема ни у цртаним филмовима. И само још једно да Вас замолим, 
пошто адвокати имају из истраге на ЦД-у, значи, зашто ја то не бих могао имати? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добићете и то. Мислим да Ви то имате све. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Нисам добио. Мени је ова кутија, то је обична кутија 
једна која ничему не служи, ако ја немам материјале, знате и сами. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, на ЦД-у имате комплетно све. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Добио сам, али не могу делове текста да копирам, то 
сам рекао, значи ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објасниће Вам људи информатичари како се то ради, ако 
може уопште да се ради. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Може се радити, сви могу адвокати. Јел може под 
паузом онда, минут само? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пробаћемо да то организујемо. 
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја бих Вас замолио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пробаћемо да организујемо. 
 
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
 
 Приступи сведок Дујаковић Илија. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Дујаковићу, име Вашег оца је? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Тодор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По занимању сте? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Ја сам аутомеханичар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Аутомеханичар? Живите у? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: У Ћуприји. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Улица и број? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Сада сам променио, сада је Крушевачка, а била је 
Милице Ценића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Била је Царице Милице? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Царице Милице, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сада сте, кажете? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: У Крушевачкој бб, у већи стан, из мањег у већи сам 
ишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођени сте у Книну, када? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: 1973. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1973. године? 
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 Дакле, сведок Дујаковић Илија, са подацима као са записника од 22.03.2005. 
године, упозорен, опоменут, па и на заклетву за сведока, исказује: 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Дујаковићу, поново ћемо Вас саслушати као 
сведока. Биће то кратко. Дужни сте казивати истину. За давање лажног исказа се 
кривично одговара. Нисте у обавези да одговорите на питање, чијим одговором би 
себе изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или, пак, кривичном 
гоњењу. Све ове поуке, сва ова упозорења чули сте тада, тог. 22. марта ове године, 
када сте били у овој судници. Подсећам Вас да сте у том смислу и у том правцу, 
положили и заклетву за сведока. Што смо Вас понов позвали, господине 
Дујаковићу? Остало нам је нешто нејасно. Имате ли Ви брата рођеног? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Јесте, рођеног имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се зове Ваш брат? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Горан Дујаковић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Горан? Које је он годиште? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Он је 1971. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је 1971. годиште? Да ли је Ваш брат Горан, ако знате, 
служио војску тада и где? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: У гарди. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Такође у гарди? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Он је после мене, он је старији по годинама, једну 
годину, али после мене је дошао на Дедиње, гардиста је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После Вас, шта то значи? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Након шест месеци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: После мене шест месеци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шест месеци након Вас је дошао? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Јесте. Ја сам значи био војник шест месеци сам 
имао војног рока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То би дакле, значило да сте Ви једно време, практично, 
истовремено били у војсци? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И обојица у гардијској бригади? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питамо, господине Дујаковићу, зато, управо зато што 
смо тражили, тражили смо од Војнобезбедносне агенције да се провери по 
одговарајућим архивама, када сте Ви служили војску? Значи, јер смо имали ту, од 
Вас доста несигурне податке, да сте са служењем војног рока завршили у децембру, 
18, 19. децембар, те 1991. године, је ли тако било? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ:  Ја мислим да је у децембру крај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неколико дана пред Нову годину, отприлике тако? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Тако некако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неколико дана пред Нову годину? Па смо желели да тачно 
проверимо када сте почели са одслужењем војног рока и када сте престали и онда су 
нас људи из Министарства одбране, овог Војнобезбедносног сектора обавестили да 
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уопште нема података о томе, да сте уопште Ви служили војни рок у гардијској 
бригади, него да је служио Ваш брат Горан? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Јесте. Овако ћу да Вам кажем. Ја имам овде војну 
књижицу, могу да Вам покажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Значи, ја сам читаво време господине судија, на 
Топчидеру био, значи где је Милошев конак, где је Дом гарде, ту сам давао стражу, 
значи, од првог до задњег дана сам био. А брат је био једно вријеме на Дедињу, и 
после пред сам одлазак за Вуковар, пребачен је у Раковицу, исто гардијска бригада, 
али је био редариста, везиста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Можете ту слободно да погледате, задњи пут је 
нисам понео, пошто нисам рачунао да је потребно. Ту можете да видите, када сам 
дошао, када сам отишао, али по СФРЈ, по команди војној, било је продужетак када 
смо се ми вратили два месеца, али ја имам 26 дана, пошто сам, синоћ сам нешто 
прегледао, па се присећам. Имам 26 дана, 17 нисам користио редовно, 5 дана 
наградно и 4 дана крви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, према овоме. 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Можете слободно сада да погледате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према овој војној књижици, бр.205245 која је издата 
21.12.1989. године, ту је печат Социјалистичке Републике Хрватске, опћина Книн, 
произилази овамо на страни 7, где се уносе подаци о служењу војног рока, да сте Ви 
били у Војној пошти 4795/5-4 Београд? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од 19.12.1990. до 22.11.1991. године? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Те да сте, овамо са стране 12, пишу војне вежбе, уписана је 
само једна војна вежба, на војној вежби провео 60 дана, од 23.11.1991. до 
21.01.1992.? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: 1992. године и тих 26 дана, скроз можете окренути 
на задњу страну, што је капетан Радић у војсци, скроз на задњу страну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, продужио војни рок два месеца, по наредби 
Председништва СФРЈ, отпуштен сам раније из ЈНА због 17 дана редовног одсуства, 
5 дана наградног одсуства, 4 дана за крв, командир чете, капетан прве класе Радић 
Мирослав у потпису. 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Значи, господине судија, то значи 26 дана имам 
раније од та два месеца, зато сам ја рекао, нисам знао да Вам кажем датум, зато сам 
ја рекао од 19. децембра 1991, тако ту неки дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У војној евиденцији у Книну. Господине Дујаковићу, 
захваљујемо се. Претпостављам да питања нема? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Имам и неке фотографије, господине судија из 
касарне, где је и Петковић Спасоје на сликама, где је Видачек Драган, можете да 
погледате слободно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо дати свима да погледају. Не знам који период је, 
господине судија, али је из касарне и једну слику имам 1991, Нова година, када сам 
стигао и ово из касарне, из собе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сада ћемо на документ камеру. Ја бих молио режију 
да укључи документ камеру, па ћете нам онда Ви давати нека објашњења тих 
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фотографија које сте донели. Чекамо режију. Видим ову фотографију, господине 
Дујаковићу, где сте ту Ви? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Ја сам, скроз сам на патосу, скроз први, у првом 
реду на патосу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, са подигнутим рукама? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте Ви? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Као нула још. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро? Ко је ту још од, где је ту Видачек? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Само мало. Само мало, нема овде Видачека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ту Петковић? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Јесте, ево га овамо, скроз до зида је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приђите овамо до документ камере, па покажите. 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Овде је до зида. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, стоји горе, трећи с лева? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У реду? Дајте следећу фотографију. Немојте Снежо тако, 
макните ту претходну, то је у истој некој, сличној прилици у спаваони? Где сте Ви 
ту? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Ја сам ево овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лежи са подигнутом ногом? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Јесте, јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кога још ту има, Дујаковићу? Видачек? Петковић? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Само мало, само мало. Ево Петковића овде, 
Спасоје, ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, дакле, горе крајње десно? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испод овога, невисочијег? Добро. Када су настале ове 
фотографије?  
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Мислим, имам једну следећу, 1991.,  док, то је још 
пред Вуковар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Док сте били овамо у Београду? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: На Топчидеру, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Ово је «сретна Нова година» значи 1991., види се 
да је, ово је таман када смо дошли, јер смо дошли пред Нову годину. 19. децембра  
сам ја дошао и ушао на Дедиње и то је била Нова година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, када сте дошли на одслужење војног рока? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Јесте, јесте, јесте. Ево, ја се видим овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте Ви? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: То је једна соба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видачек? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Не могу ни овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петковић? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Само мало. Овде нема, нема Петковића. Пошто је 
чета велика била, па сва три вода су била заједно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Снежо, укључите тај микрофон. Добро, дакле на овој 
фотографији нема ни Петковића ни Видачека? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Нема. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А нема Видачека ни на ове две? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Нема, али није он у мом воду. Е, ово је мој вод био, 
ево ово, то је мој други вод био гардијске бригаде. И десетар је био, могу да покажем 
прстом? Десетар је био овај дечко, он је у околина, у Хрватској,  Мартин Миљенко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али, онда прошли пут нам рекосте, да не знате ко Вам је 
командир вода? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Није командир вода био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Вама био командир вода? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Мени командир вода је био, ни сада не знам име и 
презиме, али знате где је, пред сам Вуковар се скинуо и он ради сада у млекари 
«Куч» у Крагујевцу. Једном приликом сам наишао на њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Захваљујемо, господине Дујаковићу. Можете 
задржати Ваше фотографије. Замолићемо Вас само за кратко да сачекате у ходнику 
суда, јер бисмо желели да направимо фотокопију ове Ваше војничке књижице. 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Можете слободно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На ове ствари које смо читали. 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Слободно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите, госпођо Кандић? 
НАТАША КАНДИЋ: Молим Вас, питајте сведока, да ли му је неко рекао или 
саветовао да данас донесе фотографије и војну књижицу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро је што је понео војничку књижицу, заиста је добро. 
НАТАША КАНДИЋ: Али, зашто није прошли пут? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још сам размишљао, ја не знам да ли сми ми сведоку, 
евентуално, Снежо писали у том смислу? Нисмо? Добро. Да, прошли пут смо га 
питали да ли има војну књижицу, тако је, да ли има војну књижицу са собом, па је 
није имао? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Да, ја сам рекао, господине судија да имам и слике 
и књижицу, али да ми је код куће. Нисам рачунао, не знам шта је, како је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не налазим да је битно да било шта расветљавамо. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је његов брат био све време са њим у Вуковару? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Не. Мој брат је био код Негославаца. Мој брат је 
био код Негославаца, пошто је редариста, значи није пешадинац, није ништа био 
прва линија, скроз између Вуковара и Негославаца, значи, где је његова јединица 
била, где су везисти, жирафе оне тзв. у војсци. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли његов брат познаје Вују Златара? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Да, да, да, да. Познаје, пошто сам ја једанпут, 
двапут ишао сам са њим, ишао сам из Вуковара, могу да кажем?  Ми војска када је 
дошла, знао да је брат, пошто је гардиста, знао сам брат да ће да дође, али пошто сам 
ја пешадинац, знао сам да ћу да идем напред, а пошто је брат редариста, знао сам да 
ће да иде отпозади, значи да ће бити позади. И 21 дан када смо стигли, нисам знао за 
њега, тако да смо сви кренули, ја и он и тада сам га тражио повремено када сам био 
слободан, тражио сам га, тако да сам га доводио некада, једанпут, два пута овамо 
напред, тако да зна Златара, зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
НАТАША КАНДИЋ: Када је последњи пут заједно са братом видео Вују Златара? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заједно са братом? Ако знате то? 
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СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ:  Брат, није га видео, брат тада од Вуковара, није га 
никада видео. Никада. А ја сам 1993. или 1994. године када сам био на прослави, 
када сам био позван из Книна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте нам рекли. 
НАТАША КАНДИЋ: Када је његов брат последњи пут видео у Вуковару Вују 
Златара? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако Ви то знате уопште? Врло је дискутабилно овако 
питање, када је његов брат последњи пут нешто видео, урадио и тако даље. Пошто је 
сведок рекао да је то било са њим, онда ћу дозволити, па, одговорите ако можете? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: То је у самом почетку, након, значи 21 дан, значи у 
том периоду, када сам дошао ја и брат, када је гарда дошла, након 21 дан, толико се 
ја и брат нисмо видели у Вуковару и тада сам га нашао брата, можда га је једанпут, 
двапут видео тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Нема других питања сведоку? Само, угасите 
микрофон колега Вукотићу. 
АДВ. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Немам, немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Микрофон угасите колега. 
АДВ.ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ:  Председниче, ја бих имао једно питање. Да ли се 
сећа можда, ко је био курир код Радића у Вуковару? Ко из њихове јединице је 
обављао курирске послове? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Курир, па знате како, једно је време био Штрек 
Синиша, пошто ми када смо кренули, војска, војници хрватске националности из 
касарне нису тада ишли у Вуковар, а његов био је Штрек Синиша, он је хрватске 
националности и он је био једно време, па је био једно време Николић Ђорђе, значи, 
играч који је погинуо, рекао сам задњи пут, он је у «Раду» играо, док није погинуо и 
после је Петковић био, мислим да је био. 
АДВ.ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ:  Да ли је неко из Босне можда био курир код 
Радића? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Само мало, али не знам име и презиме, имам, 
вероватно имам фотографију, само мало, само мало. Могу да покажем? Не знам како 
се зове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На фотографији је, али не знате како се зове? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Муслиманске националности, из Босне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа не вреди, ако не знате како се зове. 
АДВ.ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ:  Ја ћу објаснити суду зашто мислим да је ово битно, 
али можда би било корисно да нам покаже, ако је могуће да се фотографије копирају 
и да остану део списа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фотографије су забележене овом аудио-видео техником и 
оне се могу скинути, па умножити. Оне ће бити, свакако, саставни део овог 
предмета, самом чињеницом што су на овој документ камери. 
АДВ.ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ: Добро. Ако је могуће да покаже ко је тај курир, 
назива га Муслиманом из Босне који је био једно време курир? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим режију да поново укључи документ камеру. 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Овај дечко овде. Овај дечко овамо десно што је, 
што чучи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумем. Видели сте, браниоче? 
АДВ.ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ:  Да ли се сећа бар надимка или неког податка из ког 
места је био или? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада, браниоче, што је битно, ако се он већ не сећа, што је 
битно? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Знам да је из Босне и муслиманске вероисповести. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. Ако се већ не сећа имена и презимена, ево ни 
надимка? 
АДВ.ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ: Зато што бисмо можда могли да утврдимо, о ком 
лицу се ради, а то лице је по мојим подацима, саслушано у Хашком трибуналу. у 
предмету против Славка Докмановића и осталих, 1996. године и износила 
непосредна сазнања о збивањима из тог периода, чак и спомиње сведока сарадника 
број 1. Међутим, то лице је тамо имало статус заштићеног сведока, то је шифровано 
и ја не бих сада да уђем у ситуацију да откривамо идентитет, мада смо, заправо, већ 
кренули у тако нешто, јер сам, једноставно, сада био принуђем да дам ово 
објашњење због чега то испитујем. До тог лица ми не можемо доћи преко шифре, 
али преко неког другог податка бисмо могли и у том случају бисмо га можда и 
предложили за сведока, због тога што се његови искази из тог предмета, разликују 
од исказа сведока сарадника који је дат у овом предмету. На тај начин бисмо могли 
да докажемо да сведок сарадник у неком делу свог исказа, или у целости, не говори 
истину и има још таквих сведока, чије транскрипте ја имам на енглеском, само то 
није преведено на српски језик и вероватно ћу покушати да дођем до неких података, 
који ће нас довести до таквих сведока и ми ћемо на тај начин покушати да 
дискредитујемо, наравно, и једног и другог сведока сарадника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала браниоче. Нема више питања сведоку, 
претпостављам? Тражите ли неке трошкове што сте дошли данас у суд, господине 
Дујаковићу? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ:  Пошто сам их Хрватске, имам 3.000 динара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Пошто сам позив добио у Ћуприји, пошто сам из 
Хрватске долазио, ишао сам јуче за Ћуприју, па се враћао, имам 3.000 динара са 
картом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Три хиљаде динара? 
 
 Сведок тражи на име путних трошкова укупно износ од 3.000 динара, 
будући да је морао доћи из Републике Хрватске да би се одазвао позиву овог 
суда, јер је био у Книну. 
 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Имам и печат, када сам изашао из Србије и када 
сам ушао. 
 
 Па се сведоку ови трошкови досуђују на терет буџетских средстава суда.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, претпостављам да имате неку карту или нешто? 
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Немам карту, али имам када сам, могу да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро.  
СВЕДОК ИЛИЈА ДУЈАКОВИЋ: Изволите, на ауто-путу, када сам ишао 13. и када је 
било два сата у Хрватској и када сам ушао 24. А јуче сам примио позив. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. Захваљујем господине Дујаковићу. Дакле, 
сачекаћете мало у ходнику суда, да копирамо ово из војничке књижице. Добро, тиме 
би нажалост, за данас завршили превремено. Наставићемо сутра. Могу вам само 
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рећи да извесно нећемо имати ни сведока Карловића ни Јањића, и објашњење је исто 
као и за Вучковић Радојку. Изволите, браниоче. 
НН (00.33.03.2): Господине председниче, када већ споменусте сведока Карловића, ја 
имам неке податке, па да се забележи и на основу којих може бити идентификован, 
дакле, име оца Анте, рођен 27.10.1970. Мислим да су ови подаци сасвим довољни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 27.10.1970? 
НН: 1970., немам место рођења, али име оца Анте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, претпостављам да ће то бити довољно. Наравно, уколико 
имате неких података везано за Вучковић Радојку, неких ближих података, онда бих 
вас молио да их што пре дате, да можемо да реализујемо саслушање тог сведока. 
Само претходно, браниоче. Седите, господине Милојевићу. 
АДВ. САВО ШТРБАЦ: Ја ћу Вам дати тачну адресу за Петра Јањића, званог 
«Тронблон», то је улица Јосипа Јурија Штросмајера бр.5, 32000 Вуковар, телефон 
032/417-564, мобилни: 098/9243-888. Даћу Вам и 5-6 чланака новинских из којих ће 
се видети још неке интересантне ствари. Овај сведок је човек који тврди да је њему 
понуђена видео касета о масакру у Овчари. Ово је човек који је недавно написао 
књигу «Жедни крви-гладни освете», односи се, такође, на Вуковар и на Овчару, тако 
а је, а недавно је био и главни координатор ходочашћа Овчара Блајбур, тако да је он 
веома познат у Хрватској и медијска личност, поред овога што сам раније рекао, да 
је говорио о сведоку, односно оптуженом Кинезу, мислим да би био интересантан и 
по многим другим питањима овом суду за овај предмет. Ево, ово ћу вам предати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала, браниоче. Господине Милојевићу, Ви сте желели 
нешто, у овом смислу? Изволите. Господине Милојевићу, станите овде за овај пулт, 
пошто је слободан. Укључите само микрофон, то велико црвено дугме. 
ОПТ.ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ:  Неке податке у вези Вучковић Радојке, које ја 
поседујем. Она је живела у насељу Станка Опсенице, кућа број 4, иначе, поседује 
продавницу «Вучко» и позната је у Вуковару јако добро. То је улица која је 
паралелно са Новом улицом. А то су подаци који су стари, мада је то сада измењено 
доста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико су стари ти подаци? 
ОПТ.ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Па, то су ми сада рекли, како се зове, овде људи из 
Вуковара, како се зове то насеље, значи Вучковић Радојка, насеље Станка Опсенице, 
број 4, имала продавницу «Вучко». Ништа више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Ја бих само позвао управо у циљу припрема за 
јунски део нашег рада и у ком правцу и ове допуне података о сведоцима, ја бих 
само замолио господина оптуженог Јовицу Перића да дође да нам да нека 
објашњења. 
ОПТ. ЈОВИЦА ПЕРИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перићу, да ли Ви знате, ко је Сандра, девојачки 
Марушић? 
ОПТ. ЈОВИЦА ПЕРИЋ: Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то? 
ОПТ. ЈОВИЦА ПЕРИЋ: То је моја школска колегиница. Ишла је са мном некада 
заједно у школу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У коју школу сте ишли? 
ОПТ. ЈОВИЦА ПЕРИЋ: У математичку информативну школу у Вуковару. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате њеног супруга? 
ОПТ. ЈОВИЦА ПЕРИЋ: Па, ја не знам како се он зове, знам да је он био инспектор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Инспектор полиције? 
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ОПТ. ЈОВИЦА ПЕРИЋ: Полиције, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још једно питање. Да ли сте Ви њу видели те вечери на 
Овчари? Односно, да ли сте њеног супруга видели те вечери на Овчари? 
ОПТ. ЈОВИЦА ПЕРИЋ: Па, не могу бити сигуран, мислим да сам га видео, а сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
ОПТ. ЈОВИЦА ПЕРИЋ: Мислим да сам га видео, али не могу сто-посто да тврдим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала лепо. У реду, наставићемо сутра у 9,30 сати. 
Хвала лепо. 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
 
 


