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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добар дан свима. 
 
 
 

НАСТАВЉЕНО 04.07.2005. ГОДИНЕ 
 

Са почетком у 9,30 сати 
 
 
 Констатује се да је веће у неизмењеном саставу, да су присутни заменик 
тужиоца за ратне злочине Кнежевић, пуномоћник оштећених адв. Даниловић, 
као и Наташа Кандић, те браниоци оптужених адвокати: Петрушић, Заклан, 
Јеврић, Продановић, Перковић, Вукотић, Перески, Штрбац, Дозет, Ђурђевић и 
Бојков.  Приступио је и пуномоћник адв. Тодоровић, а одсутни су браниоци 
адвокати: Вујин, Пилиповић и Мијатовић, Станић, Мамула и Станојловић, те 
Калањ, као и адв. Јелушић.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Кажите колега Ђурђевићу? 
АДВ. ЂУРЂЕВИЋ ВЛАДИМИР: Председниче уз Ваше допуштење и уз сагласност 
опт. Ђанковића ја ћу мењати на данашњем главном претресу колегу Јелушића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   
 

Оптужени Ђанковић је сагласан па ће га на данашњем главном претресу 
уместо његовог браниоца адв. Јелушића бранити адв. Ђурђевић.  

 
Надаље, одсутни су браниоци адвокати Радуловић и Сташевић. 

 
АДВ.  ПЕРЕСКИ СЛАВКО: Председниче уз Ваше допуштење колегу Бељанског ћу 
ја мењати на данашњем главном претресу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колегу Бељанског? 
АДВ.  ПЕРЕСКИ СЛАВКО: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Шошићу? 
 
 Како је одсутан и бранилац адв. Бељански уз сагласност оптуженог 
Шошића њега ће на данашњем главном претресу бранити адв. Перески. 
 
 Шта је са одбраном Мугоше – Илија Радуловић и Слободан Сташевић нису 
ту? 
АДВ.  ШТРБАЦ САВО: Ја ћу колегу Калања опт. Драговића ако имате још нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Драговићу? 
 
 Како је одсутан и бранилац адв. Калањ њега ће на данашњем главном 
претресу у вези одбране опт. Драговића замењивати бранилац адв. Штрбац. 
 
 Радуловић, Сташевић, кажем њих нико не мења данас? 
 
АДВ.  ШТРБАЦ САВО: Пошто колега Калањ то ради овде, па ме је молио да га ја 
змењам, што значи замењујем и ове одсутне колеге. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Па бисте и Радуловића и Сташевића? Господине Мугоша? 
 
 Опт. Мугоша је сагласан да га на данашњем главном претресу брани 
бранилац адв. Штрбац услед недоласка његових бранилаца адвоката 
Радуловића и Сташевића. 
 
 Одсутни су и браниоци адвокати Апро и Левајац. 
 
АДВ.  ДОЗЕТ ЂОРЂЕ: Господине председниче око 11 сати ја ћу морати да изађем 
на пола сата, па ће ме мењати уз Ваше допуштење и уз сагласност мог брањеника 
адв. Ђурђевић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Љубоја? 
 
 Оптужени је сагласан са овим. 
 
 Сви оптужени су ту. 
 

За данас смо позвали сведоке Симић Миливоја и Маћешић Мила. Ту су 
позовите их молим вас. Симић Миливоје? Маћешић Миле? 

 
Присутни су и сведоци Симић Миливоје и Маћешић Миле, те је сведок 

Симић Миливоје отпуштен из даљег заседања, а доказни поступак ће се 
наставити саслушањем сведока Маћешић Мила. 

 
Господине Симићу ја се захваљујем у име овог већа и суда што сте се 

одазвали позиву. Ми знамо, позвали смо Вас били за мај  месец, али сте били 
службено одсутни тако да сам схватио до 1. јула, па смо Вас зато позвали за данас. 
Планирали смо данас да чујемо Вас и господина Маћешића који је допутовао из 
Новог Сада, па  њему због тога дајемо предност, јер је ипак дошао из Новог Сада 
пошто и суд, односно веће има неких обавеза које су искрсле у последњих 5-6 дана, 
ми ћемо данас радити до пола 12 и саслушаћемо сведока Маћешића па ћемо Вас 
замолити господине Симићу. Молимо Вас да ово примите на знање, дакле овако 
усмено у среду у 9,30 сати. Захваљујем. 

 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
 

Сведок МАЋЕШИЋ МИЛЕ, од оца Ратка, рођен 1968. 19. април, 
настањен у Новом Саду, Сајлово 9/35, по занимању аутомеханичар возач, ради 
приватно у приватној фирми. 

 
Да ли знате против кога се овде води поступак? 

СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте упознати, из средстава информисања све ово 
релативно дуго траје, новине пишу итд. у више наврата су медији пренели и имена 
овде оптужених. Има ли потребе да их ја понављам или? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Нема. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли познајете те људе? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Неке да, неке не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Кога знате све? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па рецимо познајем Мирољуба, познајем Станка, 
познајем Јовицу, углавном ове људе који су из Вуковара познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Који су из Вуковара? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Вујовића? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Мирољуба Вујовића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Вујановића? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Перића? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Атанасијевића? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тада је Хусник, тада се презивао Хусник. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не баш јако добро, али да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  добро, познајете га? Маџарац? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Војновић? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Војновић Милан? Лначужанин Милан? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Љубоја Марко? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Нисам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Милојевић Предраг? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Драговић Предраг? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Златар Вујо? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шошић Ђорђе? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Мугоша Горан? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Катић Слободан? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Булић  Милан? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ђанковић? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Калаба Нада? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Познајете Радак Сашу? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте с овим људима, које познајете, да ли сте можда са 
неким од њих у каквом сродству? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нисте? 
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СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нисам схватио добро, где сте рођени? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: У Вуковару. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У Вуковару? Јел смо писали то? 
 

Сведок несродан, није у завади, па упозорен, опоменут, те заклет 
читањем законског текста заклетве за сведока исказује: 

 
Господине Маћешићу саслушаћемо Вас као сведока. Дужни сте казивати 

истину. За давање лажног исказа се кривично одговара. Нисте у обавези да 
одговорите на питања чијим би одговором себе изложили тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или пак кривичном гоњењу. Дакле, на та питања нисте у обавези 
да одговорите. Све чега се сећате дужни сте да нам пренесете искрено и истинито. 
Прочитајте наглас тексте те заклетве за сведока. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем 
питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Маћешићу рођени сте у Вуковару? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: 1968. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  1968. године, до када сте живели тамо? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Све време сам живео до 1997. до децембра месеца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  До децембра месеца 1997? Кад су кренула та несрећна 
дешавања тамо на подручју Славоније и Вуковару у јесен 1991. године тамо сте 
били, тамо сте живели јел тако? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте учествовали, да ли сте били ангажовани у каквим 
јединицама, војним јединицама, јединицама територијалне одбране, добровољачким 
било каквим јединицама, да ли сте учествовали у борбама? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да, био сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Причајте нам о том свом ангажовању? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Београдске гарде која је непосредном гардом Саше 
Бојковског капетана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Шта сте Ви били тамо? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Обичан војник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Обичан војник? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  како је дошло до тога да будете Ви ангажовани у тој 
јединици? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Позив никакв добио нисам од саме војске, ја сам био 
становник Вуковара и кад су почела та ратна дешавања пошто сам својевремено кад 
сам у армији био дао заклетву да ћу бранити своју државу, нормално је било ваљда 
да будем на ту страну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Где сте задужили оружје и униформу? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: У Борову Селу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У Борову Селу? Шта је то било тамо где сте задужили 
униформу? Војска? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: војска да. Бојска је била у Борову Селу у хангару у 
Борову Селу сам задужио лично наоружање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Кажете били сте у чети Бојковског? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да, по доласку из Борова Села. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А у ком воду? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па ја не бих знао рећи да ли су то били водови али 
чета нека јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је Вама лично био непосредно претпостављени 
старешина? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Саша Бојковски. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Саша Бојковски, он лично је давао задатке? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Јесте, наводно да је он сада променио презиме у 
Бојковић, да ли је та информација тачна или не, ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је још био са Вама у тој јединици од Вуковарчана нисте 
били једини ваљда? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не, не нисам био, био је Мики Стојковић , био је 
Јанош из Борова, презиме не би знао рећи, био је Нешо Јањанин, био је, давно је то 
било не могу сада да се сетим . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли познајете Стаматовић Зорана. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Стаматовић Зорана, он је био десно од мене, он је био 
официр или подофицир ЈНА. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Подофицир, он је био командант једног вода. Он је био 
десно од Вас.  А где је био Станко Вујановић тада.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Он је био тада лево од мене са капетаном 
Зиројевићем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Мирољуб Вујовић, Ланчужанин. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Он је био лево од Станка,мислим да је он био код 
непосредног команданта капетана Радића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Вујовић, Ланчужанин, да ли је он тада био тамо . 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Ја њега виђао уопште нисам . Ја сам њега видео тек 
касније по ослобођењу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Рекосте познајете и Јовицу Перића. Где је он био ако је био 
тамо. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. За њега стварно никакву информацију немам . Ја 
њега јако дуго знам али током целог рата ми се нисмо срели.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хусника. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Хусника сам видео у Боруву селу док сам био у 
Вуковару. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Маџарац . 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Маџарац је некако колико се ја сада сећам после тог 
времена некако почетком рата био рањен и мислим да он после тога није више 
учестевовао у борбама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Војновић Милан. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: З ањега не бих знао рећи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знате ништа за њега 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Златар Вујо. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Златар Вујо није био у мојој јединици и знам да је 
негде, мислим у десетм месецу био је рањен и после тога не знам да ли се враћао али 
мислим да се није враћао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Где сте Ви кад су завршене ратне операци у Вуковару. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: У Вуковару . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте ли свих тих дана тамо. Сво то време. 
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СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Јесам. Па рецимо једно четири пет дана по завршетку 
борбених дејстава био сам у Вуковару после тога сам отишао по мајку и сестру.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Где су оне биле. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: У Пелагићу у Босни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У Босни. ДОбро. Нас занима заправо тих неколико дана 
након престанка ратних дејстава у Вујовару. Управо ти дани. Тих неколико дана, тај 
дан и неки каснији дани. Да ли сте били код Вуковарске болнице, кад је евакуисана 
вуковарска болница. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Нисам био код вуковарске болнице. Све време још 
тих ратних дејстава, значи тај задњи дан био сам у центру града, а за болницу 
мислим да се ишло сутрадан у тај део где се налази болница. Ту нисам био и не знам 
шта се у болници дешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Кад је вршена евакуација болнице нисте били тај дан. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Нисам био присутан тамо и не знам уопште шта је 
било . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте ли били у касарни. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не ни у касарни нисам био . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знате где је Овчара . 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да, да свакако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте либили на Овчари. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Јесам  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не мислим да ли сте били на Овчари уопште у живуту, него 
да ли сте били тих дана. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ. Да био сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Кад сте били на Овчари тих дана. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не знам да ли ћу погрешити сада датум али ја мислим 
да је то било 19-ти. Тад сам ишао с намером да од мог кума пронађем сестру, јер сам 
чуо да тамо људи још има. По доласку на Овчару изашо сам из аута и кренуо сам 
према том хангару где су се људи наводно налазили пред вратима су била два војна 
полицајца која ми нису дозволила улаз унутра. Пошто нисам могао ући унутра ја 
сам се окренуо, сео у ауто и вратио се назад.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Е, ви кажете тоје највероватније 19.11.. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Сматрам тако, нисам сигуран али мислим да је 19. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  На основу чега то тако опредељујете.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Зато што мислим да сам 18-тог дошли у центар града. 
И тада су престала та ратна дешавања а 19-ог су вађда, онда...  или 18.от, не знам 
стварно кад се дешавало то у болници, нисам био присутан, тако да претпостављам 
сад после толико времена да је то био 19-ти.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А које добо дана када сте отишли тамо.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Рецимо сумрак је падао значи то би могло неби неки 
период између 5 и 6 сати.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Био је сумрак 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да био је сумрак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта сте тамо затекли кад сте дошли. Каква је 
ситуација.Опишита нам то мало. Кажете да сте отишли до неког хангара. Како сте 
знали где да дете . 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Једноставно зато што су рекли... Не знам сад више 
тачно ко ми је рекоа да има људи тамо а рекли су да се налазе ту. Тако сам знао где 
би требао тражити. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јер било људи тамо око хангара. Јесте ли видели људе. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Око хангара је било по њиховом изгледу ја бих рекао 
да су то били резервисти по изгледу бихрекао да су били резервисти а пред самим 
хангаром су била само два војна полицајца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колико је по вама било тих резервиста. Не морате наравно 
... Онако неку процену. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па рецимо у једно  две  три групице можда их је било 
једно 3о- так људи. Тако 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесу ли били наоружани. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Нормално ипак је то непосредно после ратних 
дешавања. Сви су били под оружјем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само мушкарци, или је било и жена. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да . Само мушкарци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У групицама су стајали ту код хангара . 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: У групицама и сматрам да су резервисти зато што 
никога од њих нисам препознао Зто сматрам да... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да су вуковарчани. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: вероватно, не вероватно, знао бих . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Знали би сте. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Вуковар није био велики град и ми који смо били 
тамо већином смо се познавали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Али сад је ипак разика, сложићете се између резервиста и 
редодног војника. Били сте ту и у чети капетана Бојковског са редовним војницима. 
Е па сада зашто ипак кажете ово су резервисте а не редовни војници и они су из 
Србије које не познајете као и резервисте. Што кажете да не познајете.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да али мислим да сам и то објаснио на основу 
њиховог изгледа. То су старији људи. Узмимо неких 4о-так година то не може 
спадати у редовни састав војске.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Дакле по њиховим годинама би  се дало закључити да су 
резервисти. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ:По изгледу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да. Да ли је тамо икога било од ових људи које сте 
набројили а овде су оптужени да их познајете да ли је иког, да ли је и један био тамо 
тада. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Тог тренутка тамо када сам ја био није био нико. Да 
ли су касније били или нису ја вам то не могу рећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је било неких возила тамо ког хангара војних, 
цивилних било каквих , тешких машина, грађевинских, трактора. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Небих вам то могао рећи. После толико времена то 
ван не бих стварно могао рећи. Не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знате ко је Савић Лазар. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да био ми је директор у предузећу . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  у «Чазматрансу». 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не у «Чазматрансу» у саобраћају Вуковар тада 
«Чазматранс» није био.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  «Чазматранс» је сада и био је раније. ДОбро па 
вуковарчанин сте па размишљам. Дакле Савић Лазар је након тога био директор 
Аутосаобраћајног предузећа у Вуковару и био је вама директор . 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Јесте.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Рекосте познајете Вујовића. Колико сте се сретали са њим 
често за време рата. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па рецимо пошто нисмо имали исте правце кретања 
сретали смо се повремено на Петровој гори завреме примирја, док није било борби 
тако знали смо се срести. Не често.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, да. Нисте били у његовој пратњи. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не никада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Никада.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не никада ни једног тренутка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Након завршетка операција. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не ја сам 15.децембра 1992.године јавио се у фирму и 
кренуо са обновом фирме и био сам први механичар који је јавио се у фирму и радио 
сам тамо до 1994.године као механичар, после тога сам прешао на аутобус и возио 
аутобус.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Савић Лазар је не пред судом додуше, него у једном 
претходном поступку који је претходио овом судском па и том поступку пре истраге 
дакле пред радницима полиције УБПОК-а а ми смо ту то писмено тада сачињено 
овде читали са њим мало дискутовали. Елем, он је у том свом исказу  радницима 
полиције је рекао како Ви треба пуно тога да знате јер Ви сте стално били уз 
Мирољуба Вујовића у пратњ, његов пратилац практично пратилац Мирољуба 
Вујовића. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па ја могу само да кажем да то није тачно. То није 
тачно. Ја имам радну књижицу моју где ја могу, није ми сада овде али могу да вам 
презентујем од кад сам радио до када сам радио ја с Мирољубом Вујовићем јесам 
добар, надам се да ћу и остати добар  а да сам био у некаквој било каквој пратњи, 
чак не знам ни да је имао пратњу Мирољуб Вујовић.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта нам знате о њему рећи из тог времена. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Из тог времена знам  да је на некаквом положају био. 
Какав је званични назив тога његово положаја то вам не знам рећи. Знам да је после 
рата окренуо се приватном послу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро не морате рећи званичан назив тог положаја, али неку 
суштину, претпостављам да знате. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Мислим да је био нешто са војском Крајине, рецимо 
повезано, или тако да је нешто био повезан али нисам сигуран. Немојте ме зареч 
држати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Пошто је рат, јели, воде се борбе, положаји су. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не, не, ово је после рата ово што вам кажем сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја сам вас питао за време . 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: А за време рата, једноставно ништа он је био војник 
као и ја што сам био војник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је постојала територијална одбрана Вуковара. Да ли је 
постојао територијални одред ТО «Петрова гора». Да ли знате за тако што? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Ја колико сам упознат територијална одбрана 
постојала . Постојали су људи са Петрове горе који су били наоружани који су 
брании своје куће. А као јединица територијалне одбране сматрам да није постојало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знате за постојање одреда лева Супудерица.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не. Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знате тако што. 
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СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не не. Из средстава јавног информисања ја знама бил 
о је у новинама било јеспомињано и ово и оно међутим ја за такву јединицу тада у 
то време нисам знао. Нисам знао за тако нешто.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знате ко је Душан Јакшић.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да свакако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: И он је радио у истој фирми пре рата самном био је 
лимар и знамо се добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  За време рата шта је био. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па он је био рецимо као нека веза између тих људи са 
Петрове горе и Војске, представника војске што је он својвремено док је био у 
армији завршио школу резервних официра и као такав је био представник.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је све што знате о њему. ОН нам је рекао овде да је он 
био командант ТО Вуковар. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Ако он тако сматра ја лично... Он вероватно зна 
више. Јани сам упућен у те ствари обичан војник сам био и тако да ја стварно не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  За Станка шта нам знате рећи у то време, у то ратно време. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па исто тако као и за себе да је војник био да је био 
под командом Зиројевића.  Не био знао више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тих дана 18-ог , 19-ог, 2о-ог јесте ли сретали те људе тамо у 
Вуковару. Рекосте нисте били код болнице, нисте били ни у касарни, рекли сте да 
сте били на Овчари 19-ог али да никога од њисте видели, али у Вуковару, уопште 
уопште у Вуковару. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Могуће да јесам али сад после оволико времена ја не 
бих могао да тврдим кога асм од њих видео. Мислим, стварно је то прошло јако 
пуно времан да би се ја сада могао сетити кога сам видео. А да прозивам овако 
напамет не желим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Рекосте да знате да је Зларат Вујо рањен негде у 1о месецу. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Мислим у 1о месецу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте га гледали Ви, јесте га виђали у Вуковару. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па виђао сам га кажем исто овако као ... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Откуд знате баш да је у 1о месецу да је он био рањен. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па зато што например, нас релативно није било 
много вуковарчана који смо тамо били. За сваког се знало, чуло кад неко буде рањен 
и ово или оно. Вероватно да и они знају за мене кад сам ја био рањен . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А кад сте Ви били рањени.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: 3. и 4.1о. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знате за још неког од њих да је био . 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Знам да је Мирољуб био пар пута рањаван исто 
мислим да је било и у 1о месецу, знам, мислим да је и Ђанковић био рањен у руку 
колико и сад пада на памет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знате кад сте Златар Вуја видели први пут након 
престанка борби. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па мислим да је то било доста давно после престанка 
. Не бих знао тачно ал 
и у 1992.години сигурно да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи у 92-ој.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да, сигурно пре нисам видео.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знате Бору Латиновића.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ:. Да, познам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте ли њега видели те вечери, или то поподне на Овчари 
горе. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не, не. Већ сам рекао да никога нисам видео тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  НИсам Вас питао да ли је тамо било каквих аутобуса кад сте 
Ви били на Овчари. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не бих знао. Стварно сада такву изјаву небих могао 
дати јер не сећам се, стварно се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ако сте дошли до улаза у хангар, да ли су улазна врата била 
отворена или затворена.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па рецимо да су била притворена, нису била 
затворена скроз али нису била ни отворена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је неки сумрак, Ви то тако определисте, јели било неког 
светла унутра. Да ли сте макар и за тренутак видели ситуацију у хангару.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: За тренутак да. Видео сам људе да седе око зидова 
хангара тог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Уз зидове хангара. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Мислим да је било онако тамно, мислим да није било 
светла. Не, не немогу сада са сигурношћу. А мислим да није било светла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко су људи тамо, које сте видели, ето за тренутак, ко су ти 
људи.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не знам ја нисам ушао унутра, ја сам из далека видео 
да људи има унутра али полиција ми није дала да уђем унутра и тако да ја нисам ... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Толико колико сте видели , то толико колико сте видели, да 
ли су у каквој униформи, или у цивилном оделу, да ли има жена да и има деце, или 
су све мушкарци итд. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Жене и децу нисам видео али мислим да је било и у 
цивилном и у униформи. Толико колико сам кроз тај пролаз врата могао да видим 
чини мисе да је било и једних и других.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте ли још војних полицијаца видели изузев та два на 
улазу. Рекосте биле су неколке групице добровољаца, овај резервиста , рекосте 
видели ли сте неколике групице резервиста, два војна полицајца на улазу, да ли сте 
још војних полицајаца где виде. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па нисам ја толико времена се задржавао да бихмогао 
све баш да осмотрим, анисам ни сматрао за битно да ће ми то некада требати. Не 
знам да ли је било још углавном на самом улазу у хангар . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је унутра било људи наоружаних у хангару, то колико 
сте видели. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не знам, не нисам их видео да ли их је било или не не 
знам али нисам их ја видео, могуће али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: У тој јединици у којој је он био код 
Бојковског да ли је ико од окривљених био пошто он каже да познаје те из Вуковара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви набројасте нека имена ни једно није било од овде 
окривљених па сам ја схватио да они нису нико од овде окривљених са вама у 
јединици с Вама није био. 
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СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не нико од овде окривљених није био самном пошто 
ти људи који су били самном ми смо дошли из Борова села заједно и ми смо остали 
малтене до краја заједно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Којим возилом је он стигао на 
Овчару.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: «Фићом», «Заставом 75о». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јер то Ваше возило или не. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па не, па возили смо какво је ко нашао возило 
узимали служили се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сами, да ли сте били сами или је још неко био са вама. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Сам сам био . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сами сте били . 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Где је паркирао возило у односу на 
хангар. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Узмимо са чеоне стране значи како се према хангару 
иде са чеоне стране . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колико далеко од хангара. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па не бих знао колико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Рекосте «кад сам пришао хангару па сам ја схватио да нисте 
баш дошли аутом до самог хангара»? 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па нисам баш, неких 2о-так метара можда. Не знам са 
сигурношћу.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Јел била нека рампа тамо која је 
спречавала да се дође до самог хангара кад се са главног пута сиђе . 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ:. Не знам, не сећам се рампе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Каже да обзиром да није било пуно 
људи из Вуковара који су се борили и сви сеони измеусебе познају па нам каже да се 
сећа да је у 1о месецу био Златар рањен. Да ли може да каже, да ли то једино његово 
рањавање или можда је био више пута рањаван.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  За Мирољуба рекосте да је више пута рањаван. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да за Мирољуба знам да је више пута, аза Вују не 
знам. Не бих могао са сигурношћу рећи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: У свом исказу у одбрани Вуја је 
говорио о једном рањавању у 1992.години чини ми се па обзиром да је сведок сво 
време био тамо у Вукоавру до 1997.године да ли га сад то подсећа да је он био 
рањен још неки пут осим тада у 1о месецу. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не , не  ништа ми  не значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, да да, добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Каже за Мирољуба да је више пута 
био рањаван. Да ли зна у којим месецима и када.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Рекосте оно први пут да је у 1о. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да мислим да је у 1о-ом и у 11-ом значи пред крај је 
био рањен исто.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  у 1о-ом једном и једном у 11-ом. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. Мислим да је тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: А Маџарац кад је рањен. Па он је 
некако одмах на почетку био рањен а то би могло бити значи 9 месец тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Да ли је познавао браћу Фото. 
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СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Јер зна њихова имена. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Синиша и Дарко . 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Шта је било са њима.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Синиша је погинуо и истог дана му је погинуо отац а 
Дарко је за време атних дејстава био рањен. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Јер зна кад је погинуо Синиша. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Синиша је исто погинуо негде у 1о месецу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Немам више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Даље молим. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Кад је он дошао пред хангар да ли је неко од 
заробљеника ушао накнадно, мислим, да ли су већ сви били ушли или је нео улазио 
после његовог доласка.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро слажем се. Он нам није рекао ко су ти људи тамо. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Не зна за заробљенике. Да ли је неко било ко 
улазио и излазио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Разумели сте питаље. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да разумео сам. Ја сам већ сам то и рекао јако кратко 
се тамо задржао пришао сам хангару. Војна полиција ми није дозволила улаз унутра 
ја сам се окренуо, сео у ауто и отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Пита вас пуномоћник да ли је неко за то време док сте Ви 
рпилазили хангару и били на вратима да ли је неко улазио у хангар или излазио из 
хангара. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли он зна из које јединице је та војна полиција. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не бих ни то знао рећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли бисте њих сврстали у групу редовних војника или 
резервиста имајући у виду њихов изглед ето са њима сте и причаи нису вам дали да 
уђете.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па пре бих их сврстао у резервисте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У резервисте. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли зна да ли је нека јединица са српске стране 
била стационирана на Овчари.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не не знам.  
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли је на улазу , на самом улазу тамо у тај 
хангар да ли је било неких ствари , неких шаторских крила. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не ја нисам приметио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  На гомилу набацаних ствари, гардаробе. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Тако нешто нисам приметио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нисте тако што видели. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Мислим да сте Ви питали око ових аутомобила да 
ли је ту био и неки трактор у близини хангара.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Рекао је  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не могу са сигурношћу рећи сад после оволико 
времена. Не сећам се да је било возила. Мислим да није било возила. У том тренутку 
кад сам ја био. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: А нека грађевинска машина. 
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СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Знате шта могуће да је било то је било 
пољопривредно добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро само оно што сте Ви запазили. Нећемо да нагађамо  
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Овај, војно ауто «пицгауер» да ли је био неки. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Па питао сам га да ли је било војних возила. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Добро хвала. 
НАТАША КАНДИЋ: да ли сведок може да нам каже шта је његова јединица и он 
лично шта су радили тог дана када је било ослобођење Вуковара, када је... које 
задатке је јединица имала. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Господине судија ја не желим да одговарам на 
питања Наташе Кандић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви сте у о бавези да одговорите на свако питање које Вам се 
постави у овој судници изузев оних ја сам вам рекао, изузев оних чијим одговором 
би себе изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или пак кривичном 
гоњењу. Према томе госпођа Кандић је пуномоћник оштећених има своју процесну 
улогу у овој судници и Ви сте у обавези да одговорите и на та пиња.  Знате. Ја сам 
то питање дозволио. Питања се постављају преко Председника Већа. Госпођа 
Кандић тражи од мене да Вам се постави то питање па када дозволим ја питање било 
пуномоћника било касније бранилаца то су сва та питања по процедури иду преко 
Председника Већа и сматрајте као да вам је упутио Председник Већа односно ово 
Веће. Разумете. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Добро уреду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јер разумете. То је процедура. Према томе, дакле питање је 
било тог дана када су престале операције, Ви рекосте да је Ваша јединица негде у 
центру града и питање какав задатак конкретни сте имали ако се сећате.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Конкретни задатак у свакој нашој акцији је било 
ослобађање Вуковара од јединица нелегалних, нормално Збора народне гарде и 
параполоције њихове итд.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро дакле то је уопштен задатак неки претпостављам 
уопштен задатак те јесени, али конкретан тог дана.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па не знам. Не знам како би ја то сада дефинисао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не сећате се. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Даље молим. 
НАТАША КАНДИЋ: да ли је, када је последњи пут видео Вујановића.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Последи пут у односу на... 
НАТАША КАНДИЋ: У доносу на тих неколико дана које он помиње као када је 
после неколико дана од ослобађања отишао по породицу  у Босну.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте , ја сам питао управо то за 18, 19  и 2о за те дане, 
питао сам то сведока, па нам је рекао ово што је рекао. Ово је сада нешто 
конкретније. Да ли се сећате то до 2о и неког Ви рекосте 4 – 5 дана сте остали па 
онда отишли по породицу. Да ли сте видели Вујановића у то време.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не бих могао рећи са сигурношћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не можете да тврдите. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: После оволико времена не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
НАТАША КАНДИЋ: А Вујовића, Златара ове друге које је помињао. Да ли је виђао. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Исти одговор. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не можете да се сетите тих дана да ли сте те људе виђали 
тамо, сретали се са њима.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Сувише пуно времена да би сад могао тако нешто да 
кажем 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сведок сећа било ког догађаја у том периоду пре одласка 
у Босну.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро не можемо то, то је сувише уопштено.  
НАТАША КАНДИЋ: Када је први пут чуо за Овчару, шта се догодило на овчари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте чули ви за Овчару. То вас нисам питао. За Овчару 
као догађај. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да чуо сам још док сам био у Вуковару али у 
Вуковару је било свакаквих прича. У пуно прича нисам веровао зато што сам сам 
био за време тих ратних дејстава тамо и знао сам да се прича. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта се стварно десило а приче су ишле у неком другом 
правцу. То хоћете да кажете. Е добро. Кад сте чули у Вуковару за Овчару и шта сте 
чули. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Чуо сам па рецимо да сам чуо негде  92, тако можда у 
лето 92 године да су тамо неки људи побијени и да ово и да оно, али нисам могао 
једноставно нисам могао ни веровати јер обично такве приче које су се причале, 
причале су се по кафанама тако да једноставно ја лично нисам веровао као што не 
верујем да су то ови људи урадили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, сад можете веровати сигурно да су те приче тачне у 
делу да су људи побијени. Знате, е а да ли је било прича ко је то урадио . Да ли у 
том смислу... шта сте чули, ко је то урадио, зашто је то урађено. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не бих то сада могао препричавари. Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли су помињани у тим причама икаква имена.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Колико ја знам не. Углавном да су само људи 
побијени и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро.  
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сведок зна некога од хрвата који је тада убијен на 
Овчари. Да ли зна за неко име, да ли је имао међу убијенима неког познаника, 
пријатеља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Није видео никога према томе . 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је чуо ко је убиен тамо. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли су ишле приче и у том смислу да је тамо убијен не 
знам тај и тај. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Прича је била само да су неки људи побијени, а ко је 
побијен не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
НАТАША КАНДИЋ: А да ли је чуо да су тамо хрвати побијени или неко други. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Није било речи о националности само о људима. Да 
су људи побијени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро али сад у то времене, тамо су биле поделе типа наши 
и њихови. Знате. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Господине судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Е па сад,па и у то време је неко и још је то дуго потрајало 
бојим се и до данас. Па у том смислу ко су ти људи. 
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СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па могло би се претпоставити да су хрвати па иако би 
могло бити и срби. Јер убистава је било и с једне и с друге стране.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро хвала. Даље молим. 
АДВ.  ШТРБАЦ САВО: Неколико пута је споменуо да му је породица била у Босни 
па желео бих да га упитате јесу ли они иначе живели у Босни или су у току ратних 
дејстава отишли у Босну. Ако јесу када су се вратили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да остало је мало нејасно Ви рекосте отишли сте по 
породицу у Босну некако 4-5 дана након прстанка борби у Вуковару али сам схватио 
да сте рођени вуковарчанин и да сте живели тамо сво време па претпостављам са 
породицом. Па питање је то. Породица Вам је у Босни да ли те јесени кад су почеле 
борбе.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Моја породица је избегла из Вуковара почетком 8 
месеца пошто смо добијали претње телефоном и претили су и покојној мајци и сести 
и силовањем и овим и оним и није било другога неко да се смакну  из Вуковара.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А где сте живели у Вуковару.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Насеље 6.пролетерске дивизије број 9. Иначе тзв. 
швапско брдо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Па је породица отишла у Босну, а Ви сте отишли у Борово 
село. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ:Јесте смакнути, ради безбедности .Ја сам отишао у 
Борово село.  
АДВ.  ШТРБАЦ САВО: И да ли је било тада ако сам добро схватио рече да је то 
било у августу, јелитако, почетом августа да су отишли и да су породици претили, а 
јели било осим претњи, знате ли да су у том вашем кварту где сте живели било и 
неких тежих ствари. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Свакако да знам. Било је и убистава, било је 
нестајања људи. За неке људе се и дан данас не зна где су. 
АДВ.  ШТРБАЦ САВО: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Даље молим. Да ли ко од оптужених ма шта да пита сведока. 
Нема. Даљих питања сведоку нема. Имате ли Ви шта још да кажете господине 
Маћешићу. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Па имао бих да кажем. Да ми је час само што ове 
људе познајем и што сам био њихов саборац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Имате ли само личну карту.  
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ајте молим Вас оставите да упишемо тачно те податке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Даљих питања ведоку нема. Сведок нема ништа више да 
изјави. Да ли тражите неке трошкове што сте дошли данас у суд. 
СВЕДОК МАЋЕШИЋ МИЛЕ: Не тражим ништа.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Мислио сам да ће те тражити. Сведок трошкове 
доласка не тражи. Хвала лепо господине Маћешићу можете ићи. Можете и узети 
своју  личну карту. 

Добро завршли смо и раније него што смо плнирали. Ја кажем извињавам се 
свима што смо иначе данас мислили радити до пола дванаест али престаћемо раније. 

 Наставићемо сутра у 9,3о часова. Хвала лепо. 
  
ЗАПИСНИЧАР                                                        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
 
  


