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Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 25. новембра 2011. године 

 
 

 
УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 

 
• заменик тужиоца Веселин Мрдак, 
• пуномоћници оштећених Наташа Кандић и Марина Кљајић, 
• сви оптужени, и 
• браниоци адвокати: Бранкица Мајкић бранилац оптужених 

Деветака и Девчића, Градимир Налић бранилац оптуженог 
Радојчића, Војислав Вукотић бранилац оптуженог Крњајића, 
Јасмина Живић бранилац оптуженог Перића, Бранко Димић 
бранилац оптужених Јосиповића и Николајидиса, а на данашњем 
главном претресу мењаће и адвоката Бранка Лукића браниоца 
оптужених Миодрага Димитријевића и Влајковића, Гордана 
Живановић бранилац опт.Јована Димитријевића, Слободан 
Живковић бранилац оптужених Стојановића и Бачића, 
Бранислава Фурјановић бранилац оптужених Косијера и 
Стевановића. 

 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
 Претрес је јаван. 
  
 Главни претрес СЕ НАСТАВЉА у 09 часова и 39 минута 
саслушањем сведока путем видео-конференцијске везе успостављене са 
Жупанијским судом у Ријеци у присуству судије Ксеније Зорц. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан, да ли се чујемо?  
Судија Жупанијског суда у Ријеци КСЕНИЈА ЗОРЦ: Добар дан, чујемо се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од сведока сви су присутни, је ли? 
Судија Жупанијског суда у Ријеци КСЕНИЈА ЗОРЦ: Сви су присутни. 
 
 Судија Ксенија Зорц Жупанијског суда у Ријеци обавештава суд да 
су судницу у Ријеци приступили сведоци Јелена Лукетић, Славица 
Бунета рођена Лукетић и Сања Chon рођена Воргић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нека прво Јелена Лукетић. 
Судија Жупанијског суда у Ријеци КСЕНИЈА ЗОРЦ: Добро. 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 

 
СВЕДОК-ОШТЕЋЕНА ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан госпођо Лукетић, да ли ме чујете?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Добар дан, чујем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Најпре ћемо да Вам узмемо личне податке. Име оца? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Петар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оца Петра, шта сте по занимању?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Ко ја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Домаћица, пензионерка, шта ли сам 
не знам ни ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Домаћица, са станом у? Адреса Ваша, Ријека? 
Адреса, где станујете?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Како ја не чујем ништа. У Ријеци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми година рођења и где сте рођени? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Ја сам рођена у Раковици, а живим у 
Ријеци, рођена и живела доле у Срему  у Вуковару.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које године сте рођени? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: 1933. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1933. Ја ћу Вам прочитати имена и презимена 
оптужених па ћете рећи да ли сте са неким, да ли Вам је неко род: Љубан 
Деветак, Милан Девчић, Милан Радојчић, Жељко Крњајић, Миодраг 
Димитријевић, Дарко Перић, Радован Влајковић, Радисав Јосиповић, Јован 
Димитријевић, Саша Стојановић, Драган Бачић, Зоран Косијер, Петроније 
Стевановић, Александар Николајидис, да ли Вам је неко род од њих? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Не, није нико. 
 
 Са оптуженима несродна. 
 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Не познам њих, само овог што ми је 
дјецу отпељао њега највише познам Деветака. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Бићете саслушани као сведок, као сведок –
оштећена сте дужни истину да говорите, давање лажног исказа је кривично 
дело. Нисте дужни да одговарате на поједина питања уколико би себе или 
неког свог блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или криивичном гоњењу. Пре него што кренете да 
сведочите положићете заклетву понављајући ове речи које ја изговорим. 
Заклињем се. 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему.  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Истину говорити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што пред судом будем питана. Да ли ме чујете?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем 
питана говорити само истину.  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, Ви понављате за мном ове речи. 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Кад их не разумем ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем 
питана. 
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Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Шта ја знам, нисам никад била на 
суду, шта ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па понављајте ово што. 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Ја ћу говорити што будем знала и 
готово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Понављајте ово што Вам ја кажем. Заклињем се да 
ћу.  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Заклињем се да ћу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што пред судом будем питана. 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Пред судом што будем питана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину.  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Говорити само истину.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа нећу прећутати. 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Ништа нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 Опоменута, упозорена, а након полагања заклетве изјављује: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Вишим судом у Београду води се кривични 
поступак против ових четрнаест лица која сам Вам прочитала, због 
кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва. Предмет 
оптужбе је страдање шездесетдевет цивила хрватске националности у месту 
Ловас у десетом и једанаестом месецу 1991. године и ближи предмет 
оптужбе је напад на Ловас, страдање цивила у нападу, затим убиства, 
телесна повређивања, противзаконита затварања цивила у овом периоду у 
селу и догађај на тзв. минском пољу и страдање цивила приликом овог 
догађаја. Суд у Београду овде има два Ваша исказа, један који сте дали 
Општинском суду у Цриквеници 10.03.1993. године и други исказ који сте 
дали пред Жупанијским судом у Вуковару 18.12.2003. године. Испричаћете 
суду шта је Вама познато у вези овога, ко је Ваш страдао у овим 
дешавањима, да ли имате сазнања на који начин су они страдали и све што 
Ви знате почев од оног дана кад је био напад где сте Ви били у време 
напада, кога знате да је долазио код Вас кући и да ли је то неко познат, 
непознат, све што Ви знате. Изволите. 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Ја знам кад је био напад ујутро у 
осам сати су дошли, напали су, нас су из подрума истерали и ја сам онда 
отишла одатле кад су нас гонили дошла сам до Девчића и код њих сам била 
у кући. Ту смо били до ноћи. Милан је дошао син, Милан и Мићо, Мићо је 
син, а Милан је не знам ни ја како и ми смо дошли код њих у кућу и били 
смо цијели дан и онда је питао мене Милан тај кум као наш, он је мене 
питао где су ми муж и дјеца сви, он је знао поименце ћаћа овај Петар, Анте 
и Ђука где су они. Ја кажем не знам, он виче «ма јесу ту негде вели, небојте 
се неће њима ништа бити». И ја онда кажем ево у подруму су и они отишли 
по њих и допељали тамо у Девчићеву кућу и тамо смо били до мрака и тамо 
смо онда ми ту сједили и они су ту дошли и как је било даље не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта је после било? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Које, даље? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, наредних дана? 
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Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Даље су били ту и отишли смо кући 
увече, вели нећемо бити више ајте кући, јер они се нису бојали нису криви 
ништа, каже идемо кући и тамо били смо код куће. Ујутру дан свако на свој 
посао су потерали тамо да иду радити и тамо су радили у задруги. Увече су 
кући долазили, тамо по дану су ишли радити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и после? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Шта каже она? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се даље дешавало? Причајте нам шта је даље 
било, Ваш муж?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Били смо дома,  они су ишли радити 
и долазили су кући и одлазили и долазили. Кад је дошо четврти-пети дан 
рекли су онда да иду на неки састанак, они су отишли, најмлађи син је 
радио, старији и муж, муж је радио а старији син је био из Сотина он није 
радио тамо с њима, него су радили ова двојица који су били наши домаћи, а 
овај био у Сотину живио и они су ту радили и ишли једну ноћ кад су рекли 
ајмо иде на састанке, ови Ђуку су оставили одма пошто је радио тамо, а ова 
два нису. Били су код куће и онда је ујутру дан Ђука мој дошао са те 
њихове туче, гњавили, давили су их тамо што нису радили од њих, и он је 
онда дошао кући са два човека четника, како ћу рећи, и вели «тата и ти 
Анте ајде идемо горе, Љубан је посла по тебе», по вас мислим, по дјецу, по 
њих два и ошли су и како сам их онда видила тако их више нисам видила 
никада. Видила их у Загребу и готово, нисам видила него, нисам знала за 
њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан госпођо Лукетић, ја ћу Вам поставити 
само неколико питања. Да ли ме чујете?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Да. Не чујем ја ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сада ће Вам питања постављати заменик 
тужиоца, пошто Вас је он и предложио за сведока. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако сам Вас добро разумео мало пре сте рекли да 
тог дана кад је био напад па увече да сте отишли код куће Миће Деветака. 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Девчића, извињавам се, Девчића. 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је осим Вас био код њега кући?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Ма фамилија моја била и његова 
фамилија била тамо и сусједа који је доша ја не знам, онда су касније ко је 
доша, ко је проша ко то зна. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли био Ваш супруг, јесу ли били Ваши синови 
тада код Миће Девчића? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Били су ми сва три тамо с нама код 
Девчића у подруму.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се тада тог дана појавио у кући Девчића и 
Љубан Деветак? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Не, нисам ја видила никога. У кући је 
био само Милан и Милан Девчић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте следеће јутро 11-ог, значи следећег дана 
били поново у кући код Девчића? 
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Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Да, били смо цијели дан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али следећег дана 11-ог ујутру, значи следећег дана 
јесте ли поново били у кући код Девчића?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Нисмо се више никуд враћали, били 
смо код куће. Ми смо сусједи, одма куће до куће можеш рећи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли Ви за то време видели Љубана Деветака? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га виђали? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Нисам ја њега уопће видила за врије 
цијеле гунгуле те, само сам видела Мићу и Милана, они су били главни у 
селу и Деветак, шта вам ја друго могу рећи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте Деветак је био главни у селу.  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Јасно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Од кога сте то чули, како знате да је он био главни 
у селу?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Па сви говорили, нисам га ја видила, 
сви су говорили он је главни, он је доша тамо и он је тамо био све. Што је 
заповеда то се радило како се радило што се радило, ваљда ја знам, ваљда 
сам смјела из куће ван. Нисам ишла никуд без пропуснице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта је био Мића Девчић? Мића Девчић шта је био 
у то време?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Па били су полицајци Милан један и 
други, они су били главни њих  тројица у селу, а ови су други ходали по 
селу и шта вам ја друго, не знам ја, нисам никуда ишла. Мене су обиљежили 
ко Швабу онога тамо и готово. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли Ви стављали неку белу крпу на руке?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Јесам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко Вам је рекао да то радите?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Па доша четник један и река «мећите 
то», забиљежили нас све куће и метили нам на капије, метили су нам 
ручнике да се зна која је хрватска кућа и да се зна ко сам ја и што сам. Шта 
ја знам ко ми је мећа. Метни и шлус, како год знаш. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте за то време чули да је неко од ваших 
мештана страдао, да је негде у неким затворима тучен, мучен, да је неко 
убијен, да ли сте то чули?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Нисам, нисам ја ишла из куће, нисам 
ја то чула ништа, то је било касније смо ми све чули, ко је река, чула-казала 
знате. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. Браниоци. 
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Госпођо Лукетић, добар дан. Бранкица Мајкић 
адвокат, да ли ме чујете добро? Можете ли кратко на неколико питања? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Слабо ја чујем, ја сам стара ја уопће 
не чујем. 
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ево ја ћу се потрудити да гласније мало 
говорим. Кажите ми када Вам је четник рекао да ставите крпу на капију и да 
ставите белу мараму на руку?  
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Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Није Девчић нам реко, ми смо то, то 
смо ми добили наређење ујутро кад су они дошли. 
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И ко Вам је то рекао? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Па ко је, дошли су људи непознати и 
мећите то на капију, то на руку и готово. 
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, у којој улици сте Ви живели тада?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Ја, у Вуковару сам живила, у Ловасу.  
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: У Ловасу која је то улица била? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Фрање Рачкога. 
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. и само бих Вас питала за овај, 18-ог када 
су отишли Пера и Анте, муж и син, у колико је сати то било? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: У осам ујутро. 
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ујутро. И Ђука је само рекао да Љубан зове, је 
ли тако? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Деветак посла по њих. 
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И друго Вам ништа није рекао? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Не, није имао времена. 
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. Хвала Вам. Немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље, од бранилаца нема нико. Од 
оптужених? Изволите. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан. Госпођо Јелена је у својој ранијој изјави 
изјавила да јој је син између осталог рекао да сам ја њега послао по оца и 
брата, а да сам педесетак људи послао на минско поље, да ли је то било тако 
или не?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Мој је син дошао ујутро сав уплакан, 
упропаштен пошто су били затворени увече и тамо су малтретирани на све 
начине. Дошао ми је кући јадан и вели «они су отишли минско поље, каже, а 
Љубан је посла по тату и по Анту» и та два четника су узели њих двојицу и 
отпељали су их и ја онда како сам их видила ја их више видила нисам. И 
тражила сам их сваки дан, нигди их нема и нема, и ја више нисам знала 
ништа. Без пропуснице нисам могла ићи никуда из куће, ко је наредио, што 
је наредио ја не знам. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли су код Вас пре напада на село долазили 
официри у кућу?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Не чујем ја. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли су у Вашу кућу долазили официри пре напада 
10.10.1991. године? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Не, не, нико к мени није долазио, 
него су дошли Девчић стари и још један из Товарника ја га не знам, не 
познам, дошли, ја плачем, он каже «зашто плачеш кумо», а ја кажем не 
плачем нег пјесме збрајам, то сам му рекла и ништа више. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Сведокиња очито питање није разумела. Питао сам 
да ли је прије 10.10.1991. године код Вас долазили официри ЈНА у кућу?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Не, није, у моју кућу није. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Имам само примедбе везано за долазак официра пре 
10.10 ја сам то чуо од Славка Божића њиховог комшије преко пута, а овде у 
суду је то потврдио и сведок Рендулић Адам. 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Не, не. 
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Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Следећа примедба је сведокиња не знам из којих 
разлога неће да се сети да смо се 11-ог у друштву са Мирком Рудићем у 
Девчићевој кући видели и да смо пили чак и кафу заједно и њезин покојни 
муж заједно са Божом Девчићем ме испратио и мене и Рудића на улицу, 
толико. 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Ја то видила ништа нисам, нити сам 
чула. Ја нисам никуд смела. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има још неко од оптужених питања? 
Изволите. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ:  Госпођо Јелена, хтео бих нешто да Вас 
само питам. 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Може. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ:  Да ли сте Ви можда видели Вашег сина 
и Вашег мужа мртве? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Не, нисам. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ:  Друго нешто, да ли је Ваш син и муж у 
току нормалног живота и понашања оно остало са собом су носили златне 
наките? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Не, носили су али скинули су кад су 
ишли на страже те. Нису, нису носили. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ:  Хвала Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оптужених више нико нема питања. Добро. 
Госпођо Лукетић, реците ми тај први дан кад је био напад и кад видите Ви 
неке наоружане људе, Ви их називате четницима, да ли сте међу њима 
видели неког познатог кога знате? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Нисам, нисам видила, ниједан у селу 
није био познат мени ништа, то су дошли страни људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте први пут видели Мићу Девчића? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Кад сам тражила моје доле, ђе су, ђе 
су, што су их нема кући, тад сам и видила Мићу, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте то ишли, где сте тражили? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Доле у селу ђе им била команда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми кога сте затекли у тој команди кад сте 
тражили, јесте ли нашли Мићу и шта сте разговарали са њим? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Ја сам питала Мићу ђе су, он вели 
«Ту су негде», а ђе су, вели «Не знам ни ја» и ништа даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало пре сте рекли кад сте у неометаном излагању 
помињали, рекли сте Мића и Милан били главни, а ко је тај Милан кога Ви 
спомињете, кога то називате Миланом? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Тај Милан, ово је Девчић, оно је како 
се звао, не знам овај други, заборавила сам му, не знам овај Милан, не знам 
презиме сад баш, то су, сусједи смо. Не знам, не могу се сјетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми ова Ваша ћерка Славица Бунета 
рођена Лукетић је ли била она тај дан у селу?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Није она била уопће доле, 30 година 
је она овде удана у Вуковару, она је била, ја сам била горе сама са дјецом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи није ни била, кад је био напад није ни била у 
селу?  
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Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Не, не, не, нас смо троје били и син 
је утека из Сотина доша к мени кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај Анте син? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми везано за тог Вашег сина Анта Ви сте 
раније када сте саслушавани помињали да су њега одвели негде у Сотин, па 
да је он тамо страдао, тако сте бар причали док сте били у избеглиштву 
овамо, пред судом у Цриквеници. 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Не, он је  утека из Сотина и дошао 
кући овамо к нама јер су га тамо мучили и све и онда је он доша к нама и 
код нас је био док нису погинули. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли сазнали где је Ваш син Анте убијен? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Е то се не зна, он је убијен негде су 
га нашли каже у њивама кад су их сабирали, а ова су два у капели у гробљу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а где је то у њивама је ли то у Ловасу?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте рекли за Анту да су га негде у њивама нашли 
је ли то у Ловасу?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Да, да, нашли су га у Ловасу јер сва 
три су скупа одала и тамо су их мучили на све начине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога сте сазнали да су Петра и Ђуку нашли у 
капелици односно њихова тела на гробљу, ко Вам је то рекао? 
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Кад су их сабирали покапали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите пуномоћници. Нема питања. Добро госпођо 
Лукетић, имате ли још нешто да изјавите што Вас нисмо питали а Ви 
сматрате да је важно да кажете?  
Сведок-оштећена ЈЕЛЕНА ЛУКЕТИЋ: Немам ја ништа, нити вреди, нећу 
рећи ништа, нити знам што. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Довршено сведочење. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујемо Вам се што сте у Вашим годинама се и 
одазвали да сведочите. Следећи сведок Славица Вунета рођена Лукетић. 
 
 

СВЕДОК-ОШТЕЋЕНА СЛАВИЦА БУНЕТА 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан госпођо Бунета, да ли ме чујете?  
Сведок-оштећена СЛАВИЦА БУНЕТА: Чујем, добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше је Славица Бунета девојачко Лукетић, је ли 
тако? 
Сведок-оштећена СЛАВИЦА БУНЕТА: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Име Вашег оца, од оца? 
Сведок-оштећена СЛАВИЦА БУНЕТА: Перо Лукетић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Право име Петар, је ли тако? 
Сведок-оштећена СЛАВИЦА БУНЕТА: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми година Вашег рођења, место рођења? 
Сведок-оштећена СЛАВИЦА БУНЕТА: Ја сам рођена 08.05.1957. у Ловасу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођена 1957. у Ловасу, адреса?  
Сведок-оштећена СЛАВИЦА БУНЕТА: Која ријечка или?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ријечка. 
Сведок-оштећена СЛАВИЦА БУНЕТА: У Ријеци Матије Гупца 19. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте у неком сродству са оптуженима у 
овом поступку?  
Сведок-оштећена СЛАВИЦА БУНЕТА: Не. 
 
 Са оптуженима несродна. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бићете саслушани као сведок, дужни сте истину да 
говорите, давање лажног исказа је кривично дело. Нисте дужни да 
одговарате на поједина питања уколико би себе или неког свог блиског 
сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или 
кривичном гоњењу. Пре него што кренете да сведочите положићете заклетву 
понављајући ове речи које ја изговорим. Заклињем се. 
Сведок-оштећена СЛАВИЦА БУНЕТА: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему.  
Сведок-оштећена СЛАВИЦА БУНЕТА: Да ћу о свему.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што пред судом будем питана. 
Сведок-оштећена СЛАВИЦА БУНЕТА: Што пред судом будем питана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину.  
Сведок-оштећена СЛАВИЦА БУНЕТА: Говорити само истину.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа што ми је познато нећу прећутати. 
Сведок-оштећена СЛАВИЦА БУНЕТА: И да ништа што ми је познато нећу 
прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Вишим судом у Београду води се кривични 
поступак против ових четрнаест лица, због кривичног дела ратни злочин 
против цивилног становништва. Предмет оптужбе је страдање 
шездесетдевет цивила хрватске националности у месту Ловас у десетом и 
једанаестом месецу 1991. године и ближи предмет оптужбе је напад на 
Ловас, страдање цивила у нападу, затим убиства, телесна повређивања, 
противзаконита затварања цивилног становништва у овом периоду у селу и 
догађај на тзв. минском пољу и страдање цивила приликом овог догађаја. 
Рећи ћете суду шта је Вама познато у вези ових дешавања? Изволите. 
Сведок-оштећена СЛАВИЦА БУНЕТА: Мени, ја Вам не могу ништа рећи 
зато што ја нисам тамо била. Ја не живим у Ловасу, ја сам удана у Ријеку 35 
година, него само оно шта су људи говорили, а то не могу говорити јер 
рекла-казала ме не занима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала, немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од осталих? Нико нема питања. Госпођо Бунета, 
захваљујемо Вам се што сте се одазвали. 
Сведок-оштећена СЛАВИЦА БУНЕТА: Добро. Је ли готово?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
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 Довршено. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок Сања Schon рођена Воргић. 
 
                                 СВЕДОК САЊА CHON 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан госпођо Schon,,. Сања Schon је презиме да 
ли је тако? 
Сведок САЊА  CHON: Сања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сања а како се презивате? 
Сведок САЊА  CHON: Chon.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Девојачко Воргић? 
Сведок САЊА  CHON: Schon. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Реците ми име Вашег оца? 
Сведок САЊА  CHON: Маријан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По занимању сте?  
Сведок САЊА  CHON: Продавач. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваша адреса? 
Сведок САЊА  CHON: Прилаз Грге Антунца 1, Загреб.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година рођења? 
Сведок САЊА  CHON: 1972. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени? 
Сведок САЊА  CHON: Вуковар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Вуковару. Ја ћу Вам прочитати имена и презимена 
оптужених па ћете ми рећи да ли сте са неким у сродству или у завади. 
Љубан Деветак, Милан Девчић, Милан Радојчић, Жељко Крњајић, Миодраг 
Димитријевић, Дарко Перић, Радован Влајковић, Радисав Јосиповић, Јован 
Димитријевић, Саша Стојановић, Драган Бачић, Зоран Косијер, Петроније 
Стеваовић, Александар Николајидис. Је ли Вам неко род од њих? 
Сведок САЊА  CHON: Није ништа нико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са оптуженима несродна. Бићете саслушани као 
сведок. Као сведок сте дужни истину да говорите, давање лажног исказа је 
кривично дело, нисте дужни да одговарате на поједина питања уколико би 
се бе или неког свог блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу. Пре него што кренете да 
сведочите положићете заклетву понављајући ове речи која је изговорим. 
Заклињем се.  
Сведок САЊА  CHON: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему.  
Сведок САЊА  CHON: Да ћу о свему.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што пред судом будем питана. 
Сведок САЊА  CHON: Што пред судом будем питана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину.  
Сведок САЊА  CHON: Говорити само истину.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато. 
Сведок САЊА  CHON: И да ништа од онога што ми је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу прећутати. 
Сведок САЊА  CHON: Нећу прећутати. 
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Опоменута, упозорена а након полагања заклетве изјављује: 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Вишим судом у Београду води се кривични 
поступак против ових 14 лица које сам прочитала због кривичног дела ратни 
злочин против цивилног становништва. Предмет оптужбе је страдање 69 
цивила хрватске националности у месту Ловас у 10. и 11. месецу 
1991.године. Ближи предмет оптужбе је напад на Ловас, страдање цивила 
при нападу, затим убиства, телесна повређивања, противзаконита затварања 
цивила у овом периоду у селу и догађај на такозваном минском пољу и 
страдање цивила приликом овог догађаја. Испричаћете суду шта је Вама у 
вези овога познато. Да ли сте у том периоду били у селу, уколико сте били 
каква сазнања имате почев од оног дана када је био напад па надаље. 
Изволите. 
Сведок САЊА  CHON: Добро. Значи, ја сам у то време имала око 19 година. 
Напад је био 10.10. оно били смо по подрумима, како се зове у Ловасу. А за 
то, за минска поља и за нешто да сам видела, стварно нисам. Морали смо, 
дошли су након два дана, рекли су да изађемо из подрума, да идемо горе у 
село. Међутим, дошло је до неке пуцњаве, нас су поново вратили у подрум 
како се зове, кући тако да шта се дешавало горе у селу и даље, ја Вам 
стварно ништа не могу рећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми у којој сте улици Ви живели у Ловасу?  
Сведок САЊА  CHON: Бивша Партизанска, горе на брду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А рећи ћете ми тог дана када је био напад да ли је 
неко од тих људи који су дошли, да ли је дошао неко до Ваше куће?  
Сведок САЊА  CHON: Од ових што сте ми, не. Неки људи јесу дошли и 
рекли нам да изађемо из подрума, али су нам после након пола сата рекли 
поново да се вратимо у подрум, за друге ја стварно не бих знала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли међу тим људима неког познали? 
Сведок САЊА  CHON: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми од ових које сам Вам прочитала 
оптужених да ли неког познајете? Љубана Деветака? 
Сведок САЊА  CHON: Само по причама, никог особно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Милана Девчића? 
Сведок САЊА  CHON: Ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Милана Радојчића?  
Сведок САЊА  CHON: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Жељка Крњајића? 
Сведок САЊА  CHON: Не, ја стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли је неко од ових људи који су дошли 
у село да ли је неко живео у Вашој кући? 
Сведок САЊА  CHON: Јесу, али ја сада њих само можда по надимку Јоца и 
Горан, али по имену и презимену не. Они су рекли да ће се само тамо 
сместити код нас у кућу и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На који начин је дошло до тога да они живе у Вашој 
кући?  
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Сведок САЊА  CHON: Па они су само дошли као да су задужени за ту нашу 
улицу, да ће чуват ред и мир и да ће се ту настанити. Ми више нико ништа, 
у ствари, мама ништа више није ни питала. Нико није постављао питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми имате ли неких сазнања та лица која су 
била код Вас у кући да ли су Вам нешто помогла? Да ли је неко Ваш био 
затворен па да су га они извукли из тог простора? 
Сведок САЊА  CHON: Не, не, нас три је било у кући мама, бака и ја тако да 
за даље нисмо ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Један од сведока који је овде саслушан који се зове 
Горан Јеремић помињао је да сте тражили од њих да је Ваш ујак тамо 
одведен пред задругу и да сте тражили да Вам ујака извуку одатле. 
Сведок САЊА  CHON: Јој, ја стварно о томе, можда мама али ја не. Ништа 
се око тога не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми оног дана да ли сте били у селу када се 
дешавао овај трагичан догађај на такозваном минском пољу? 
Сведок САЊА  CHON: Код куће у подруму да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли нешто знате да ли је неко од ових 
лица који су били у Вашој кући да ли је дошао рањен, повређен? 
Сведок САЊА  CHON: Је, Јоца али како му је име и презиме, по надимку 
као да је рањен и он на минском пољу. Даље шта је било стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли нешто разговарали са њима шта се то 
десило? 
Сведок САЊА  CHON: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми до када су они остали у тој Вашој кући?  
Сведок САЊА  CHON: Јој, стварно Вам не би знала. Можда једно 2 месеца 
ни толико, не могу Вам уопште, прошло је 20 година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли неко Ваш страдао у овим трагичним 
догађајима? 
Сведок САЊА  CHON: Моји су страдали. Ујак је убијен на минском пољу, 
како се зове, а ми смо сви, отац је жив отишао је у прогонство, ја, мама и 
бака смо изашле тако да то је најужа обитељ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како Вам се зове тај ујак? Односно како се звао?  
Сведок САЊА  CHON: Штрангаревић Славко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Штрангаревић Славко. 
Сведок САЊА  CHON: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има неко још питања? Тужилац има ли 
питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добар дан госпођо Chon. Ја ћу Вам само поставити 
неколико питања. Иначе, заступам оптужбу у овом предмету. Рекли сте 
дошао је рањен један војник, надимак «Јоца».  
Сведок САЊА  CHON: Не, не, није дошао он него нам је рекао тај други да 
је рањен, Горан мислим да му име било Горан, да је његов колега што је био 
с њим код нас у кући рањен на минском пољу. Даље ништа стварно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А тај што је рањен није се више враћао у Вашу 
кућу?  
Сведок САЊА  CHON: Не, не. Колико се ја могу сећати, мислим да није. 
Ипак је 20 година.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вам је тај рекао у који део тела је рањен тај 
Јоца, глава, нога, рука? 
Сведок САЊА  CHON: Не, мислим да је нога али нисам сигурна. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте Ви било када после месец-два дана после 
тог догађаја са тим Јоцом о било чему разговарали у вези тих догађања у 
Ловасу?  
Сведок САЊА  CHON: Не. Не тиче ме се стварно. Мислим да се нисмо више 
никад видели. Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли познавали односно познајете ли Ивана 
Мујића?  
Сведок САЊА  CHON: Ивана Мујића? Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте кад с њим разговарали о томе шта се то 
дешавало у Ловасу?  
Сведок САЊА  CHON: Слабо. Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тај сведок каже да је од Вас чуо да је Вама овај Јоца 
причао шта се догодило на минском пољу и како је он рањен. 
Сведок САЊА  CHON: Не, не. Стварно се, нећу сто посто тврдити али не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Од бранилаца? Изволите. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добар дан госпођо. Ја сам Градимир Налић 
браним Милана Радојчића. Ја бих Вас питао мало нешто пре 10.10. пре 
напада на село. Јесте ли Ви били у селу тада? 
Сведок САЊА  CHON: Да. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Кажите ми да ли су у селу биле организоване 
некакве страже? 
Сведок САЊА  CHON: Стварно, како мислите страже? 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Па да ли су организоване некакве сеоске страже 
ради чувања села. Мушкарци да су ишли да чувају село. 
Сведок САЊА  CHON: Стварно, можда, не могу ево искрено се не сећам. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не сећате се. А да ли се сећате да ли је пре 10.10. 
било некаквог гранатирања села? 
Сведок САЊА  CHON: Пре 10.10. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Пре тог такозваног напада или пре уласка у 
Ловас. 
Сведок САЊА  CHON: Гранатирање села? 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да. 
Сведок САЊА  CHON: Можда, не, не могу ништа. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ништа. Ја Вам се захваљујем. 
Сведок САЊА  CHON: Не, не, ништа стварно. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Захваљујем се на сведочењу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Бранко Димић адвокат. Госпођо имам за Вас питање 
покушајте да се сетите да ли је то лице тај Горан који је становао код Вас у 
кући да ли Вам је он када причао да је и он био присутан том догађају на 
том такозваном минском пољу, на детелини кад се догодила та трагедија? 
Сведок САЊА  CHON: Не. 
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Није помињао или је рекао да он није био присутан? 
Сведок САЊА  CHON: Не, није се помињало. 
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Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Тај Горан да ли Вам је рекао да је он био тамо? 
Сведок САЊА  CHON: Не. 
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: А да ли сте касније након тог догађаја да ли сте 
упознали неког ко је као припадник српских оружаних снага био присутан 
том догађају?  
Сведок САЊА  CHON: Не. 
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Немам више питања. Хвала. 
Сведок САЊА  CHON: Не, ја сам била млада у то време 19 година и оно што 
ме се, више сам се склањала, што ме се није тицало. Што мање питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Има ли од бранилаца? Нема више нико. Од 
оптужених? Нема нико. Пуномоћници? Нема нико. Добро. Захваљујемо Вам 
се госпођо Chon што сте се одазвали. 
 
   Довршено сведочење. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада тужилац хоће ли да се изјасни у вези ових 
сведока који неки одбијају пријем, не долазе. До сада смо их позивали више 
пута. Одјављујемо се са Жупанијским судом у Ријеци. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Један број сведока које смо предложили за 
саслушање је или одбио да сведочи или су давали некаква оправдања или уз 
некакву лекарску документацију за коју не бисмо могли, на основу чега не 
бисмо могли закључити да су спречени да дају свој исказ било путем видео-
линка или доласком овде у ову судницу. Због тога, одустајем од предлога да 
се саслушају сведоци Ана Пољак, Павао Мујић, Ђурђица Ана Видић, Јелена 
Сабљак, Катица Кризманић, Ружа Рупчић, Невенка Мађаревић, Ружа Сабљак 
и Весна Цоњак. Других предлога немамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Судија, извините ако ја могу исто овај, одустао 
бих од једног сведока. Ја сам предлагао раније госпођу Наташу Кандић да 
се саслуша као сведок, одустајем од тог предлога. Ви о томе нисте одлучили 
били тако да је одустајем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Овај пуномоћници оштећених Наташа Кандић 
је предложила овог Мирка Рудића. Ми смо добили, он је два пута је позиван 
до сада, једном није дошао, други пут је стигао некакав извештај да не 
може. Да ли одустајете од тих предлога? 
НАТАША КАНДИЋ: Одустајемо, очито да неће да дође. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Микрофон само укључите. 
НАТАША КАНДИЋ: Па очито да неће да дође, онда одустајемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Жељко Крњајић је одустао од ових 
предложених а од стране суда прихваћених сведока Стјепан Рас и Марко 
Ходак. Овај Паповић Радоња то суд није био одредио то саслушање, Ви сте 
предложили па одустали, суд значи није ни узимао то у разматрање. 
Тужилац је писменим поднеском од 16.05.2011.године, одустао од сведока 
који никада и нигде нису саслушани а нису се одазивали Марија Туркаљ, 
Манда Кризманић, Луја Сабљак, Милка Црномрат, Маријана Радочај, Јелена 
Краљевић. Александар Николајидис је одустао од сведока кога је предложио 
а суд га прихватио Магду Гвозденов. Сведоци који су били позвани по 
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службеној дужности Антон Марић и Томислав Антоловић, достављене су 
медицинске документације за ове сведоке, отпусне листе опште болнице 
Вуковар за Анту Марића и за Томислава Антоловића потврда дома здравља 
Вуковар да из здравствених разлога нису, па ћемо сада ове сведоке. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Одустао бих и од сведока Јована Дуловића кога 
сам предлагао, новинара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли смо то раније отклањали Јована Дуловића. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нисте, нисте. Бар не јавно. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су све сведоци које суд није ни прихватио, ни 
Јована Дуловића ни Наташу Кандић. Сада отклањамо ове које је суд 
прихватио и које је звао. Реците ми овим Вашим поднеском предложили сте 
Душана Милошевића из Аустралије и Лончаревић Душана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли одустајете? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не одустајем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А на које околности предлажете њих и на које из 
Аустралије сведок. 
НАТАША КАНДИЋ: Сведок је био у полицији у Ловасу и одмах непосредно 
након минског поља и према сазнањима он је спроводио неке истражне 
радње, испитивао шта се догодило и мислим да би био врло драгоцен 
сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али радници полиције се не могу саслушавати на 
околности која су им нека лица у прибављању информација давали. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Али он може да говори о томе шта су 
предузели поводом злочина који су почињени и последице тога су затекли 
доласком тамо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам како ћемо ми овог из Аустралије, немате ни 
адресу ни ближу ни даљу, ништа. 
НАТАША КАНДИЋ: Па постоји имејл адреса, ми имамо имејл адресу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овај други Лончаревић Душан исто је ли? 
НАТАША КАНДИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај други Лончаревић Душан на исте околности? 
Значи, нису били у овом периоду него после тамо у новембру или како? 
НАТАША КАНДИЋ: Не, не, крајем, били су у октобру.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После ових дешавања? Добро.  
НАТАША КАНДИЋ: Можемо суду да доставимо имејл адресу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
  Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ОТКЛАЊА СЕ  извођење доказа саслушањем сведока: Ане Пољак, 
Павао Мујића, Ђурђице Ане Видић, Јелене Сабљак, Катице Кризманић, 
Руже Рупчић, Невенке Мађаревић, Руже Сабљак, Мирка Рудића, Весне 
Цоњар, Марије Туркаљ, Манде Кризманић, Лује Сабљак, Милке Црномрат, 
Маријане Радочај, Јелене Краљевић, Стјепана Реса, Марка Ходака, Магде 
Гвозденов, Анте Марића, Томислава Антоловића. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што се тиче ових предлога Наташе Кандић и Јована 
Дуловића, то суд није никада ни прихватио, Ви сте одустали према томе, 
нема шта да отклањамо.  
 
  О овим предлозима суд ће одлучити накнадно.  
   
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците. 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Оптужени Косијер. Госпођо председавајућа, Вама је 
познато да сам ја у септембру поднео поднесак о захтеву за додатно, 
допунско вештачење и тамо сам предложио сведоке, па бих Вас молио да се 
изјасните око тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ево ја ћу Вам рећи поводом тога. Предложили 
сте Драгољуба Аранђеловића који је умро. 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Да, има пар  који су преминули, нормално да њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па онда сте предложили Душана Лончара који је 
саслушан. 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па онда сте предложили Слободана Камберија који је 
саслушан, па онда сте предложили Божидара Николића који је саслушан, па 
сте предложили Ковач Марка који је саслушан, па сте предложили овде 
Суботић неког Славка, за кога имамо информацију да је у Канади, па сте 
предложили Ратка Ђокића, који је саслушан. Већи број сведока сте 
предложили који су саслушани, па сте предложили професора доктора 
Зорана Станковића, нејасно на које околности.  
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: На околности, наведене су околности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За ове друге нисте ни доставили неке ближе податке, 
него ставите начелник овога, начелник онога. 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажите ми само с обзиром Марко Ковач када је 
сведочио, сами сте Ви рекли после његовога сведочења да је остало доста 
нејасноћа и да ће он морати поново да сведочи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта ћемо да га терамо овде да сведочи док човек 
је сведочио, рекао је шта је имао ја не могу никога да силим овде да каже 
нешто што неће или се не сећа. 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Ако је у циљу доћи до истине и правде, онда је ред 
па ред па терати, саслушавати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Одлучићемо о овим доказним предлозима, 
сада смо се ограничили на оно што отклањамо а за ове друге доказне 
предлоге ћемо следећег месеца. 
Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Судија извињавам се. Бранко Димић ако дозволите. 
Потпуковник Димитријевић је интервенисао па ја морам пошто мењам 
Бранка Лукића он је дао у поднеску предлог да се поново саслуша Ђокић 
Ратко, рачунам да је образложио и на које околности на које није 
саслушаван, а рачунам да ћете о томе одлучити накнадно као што сте и 
рекли могу тако да пренесем колеги? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Пошто је то поднесак пре неколико месеци чак 
предат у јануару каже. Молим само да имате у виду и тај предлог. Хвала. 
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 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Главни претрес се прекида у 10 часова и 32 минута, односно 
одлаже се главни претрес за дане: 
 
  26. децембар 2011.године, у 09,30 часова, судница број 2 
 
 
 Позвати сведоке: Драгана Катанског, Љубишу Тодоровића, по 
службеној дужности сведока Драгана Лукића. За дан 
 
 
  27. децембар 2011.године, у 09,30 часова, судница број 2  
 
 Сведока Стјепана Павличића путем видео-конференцијске везе са 
Жупанијским судом у Ријеци такође по службеној дужности и за  
 
  28. децембар 2011.године, у 09,30 часова, судница број 2 
 
 Позвати сведоке: Михаелу Сабљак, Миру Комјат рођену 
Антоловић. Све у судници број 2. 
 
 

Довршено. 
 

 
ЗАПИСНИЧАР                                          ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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