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Пословни број К-По2 22/2010. 
 

УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 

 заменик тужиоца за ратне злочине Веселин Мрдак,  
 пуномоћник оштећених адвокат Марина Кљајић, 
 сви оптужени, 
 и браниоци адвокати: Бранкица Мајкић бранилац оптужених  

Деветака и Девчића, Градимир Налић бранилац оптуженог 
Радојчића, Војислав Вукотић бранилац оптуженог Крњајића, 
Борис Зорко бранилац оптужених Миодрага Димитријевића и 
Влајковића, Јасмина Живић бранилац оптуженог Перића,  Бранко  
Димић бранилац оптужених Јосиповића и Николајидиса, Гордана 
Живановић бранилац оптуженог 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. 
 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да су у суд приступили сведоци Драган Лукић и 
Драган Катански, а сведок Љубисав Тодоровић је обавестио суд да због 
спречености у вези неког другог суђења не може данас приступити на  
претрес, па је његово саслушање померено за 23. јануар 2012. године. 
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 

 
СВЕДОК ДРАГАН ЛУКИЋ 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Лукићу.  
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вам прво узмемо личне податке, име Вашег оца? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Драгољуб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оца Драгољуба. Шта сте по занимању? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ја сам техничар рударски, пензионер. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени? 
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Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: У Лајковцу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које године? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: 25.04.1950. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу  Вам прочитати имена и презимена оптужених 
па ћете Ви рећи да ли сте са неким у сродству: 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? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, нисам ни са ким у сродству . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 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 себе или неког свог блиског 
сродника изложили тешкој срамоти, материјалној штети или кривичном 
гоњењу. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Разумем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре него што кренете да дајете исказ положићете  
заклетву  тако што ћете рећи: Заклињем се својом чашћу . 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Заклињем се својом чашћу  да ћу о свему што 
будем питан говорити само истину  и да ништа од онога што ми је познато 
нећу  прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 

Сведок Драган Лукић, од оца Драгољуба, по занимању рударски 
техничар, рођен у Лајковцу 1957. године, са оптуженима несродан, није у 
завади, опоменут, упозорен, а након полагања заклетве, изјављује: 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Вишим судом у Београду – Одељењем за ратне 
злочине води се кривични поступак против ових четрнаест лица због 
кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва. Предмет 
оптужбе је страдање цивила хрватске националности у месту Ловас у 
октобру и новембру месецу 1991. године, ближи предмет оптужбе је напад 
на Ловас, страдање цивила приликом напада, затим убиства, телесна 
повређивања, затварања цивила у овом периоду у селу и догађај на тзв. 
минском пољу  и страдање цивила при овом догађају . Пошто се из 
досадашњег тока доказног поступка утврдило да сте и Ви у једном периоду 
боравили тамо у Ловасу, из бројних исказа је то утврђено, испричаћете суду 
шта је у вези тога Вама познато, од кад сте били тамо, по чијој наредби сте  
тамо, шта се тамо дешавало, све оно што је Вама познато у вези овога што 
је предмет оптужбе и кога од оптужених овде познајете из којих ситуација. 
Изволите. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ми смо кренули из Лајковца 10-ог, стигли смо у 
Товарник, тамо смо примили у поподневним сатима наредбу за, од Лончара 
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задатак смо добили, пуковника Лончара у једној соби у којој је било доста 
официра, никог нисам познавао. Ја сам ишао са Вељовић Градимиром, он је 
био командант Територијалне одбране Лајковца и био ми је велика помоћ 
јер сам ја био ван те струке фактички. То вече смо требали да идемо за 
Ловас, наша чета и Љишка чета по одлуци Лончара командата. Љижани су 
отишли, нас је ухватила ноћ, ми смо одбили да идемо за Ловас јер смо 
добили само један комби у који је могло да стане можда седам-осам људи у 
врх главе, а ми смо имали сто људи и на предлог Вељовића ја сам одлучио, 
а и он заједно са мном да не идемо већ да то урадимо сутрадан. Тако смо и 
урадили. У самом задатку  је било кад ти каже, оно из Билећа што знам, кад 
ти каже «Остајеш ту», значи правиш кружну  одбрану села, по ободу села 
стража, укопавања и тако даље. Тако смо урадили сутрадан, дошли смо до 
силоса пред улазак у Ловас, то је негде један километар по мојој процени. 
Ту смо остали, Вељовић је отишао у село и вратио се након једног и по сата 
можда два, и онда је почело са једним возилом, и онда је почело 
распоређивање јединице на четири пункта у самом селу Ловас, укопавање, 
удвојене страже, одредили смо место где ћемо да спавамо, где ћемо четни 
камион са сувом храном и са муницијом и оружјем да сместимо, где ћемо, 
имали смо једну «Ладу Ниву», то је то, Ви ме питајте за даље, ја не знам 
шта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нешто од овога што је предмет оптужбе? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Од овога ништа не знам јер ја сам све што је 
рађено извештаје нисам подносио никоме, значи подносио сам само 
Вељовићу , а он је био на релацији команда-чета, а знао је све шта се ради у 
чети. Ја сам само био с војском да неко не погине, да се не направи нека 
глупост. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Вама тамо био надређени у Ловасу? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па надређени би требало да буде Лончар по 
правилу, међутим од мене није тражено да ја шаљем њему  извештаје било 
какве. Ја сам преносио све шта се дешава у чети, а знао је то и Вељовић, 
вероватно је он контактирао са неким. То је оно што ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то могу  да разумем да Вам је Вељовић био 
надређен, њему  сте подносили извештај? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па по формацији не би требало, али ја сам слушао 
њега једноставно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта то значи «по формацији не би требало»? Сведок 
ДРАГАН ЛУКИЋ: Па шта знам, ако сам ја командир чете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је био Вељовић у то време? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Командант Територијалне одбране у Лајковцу , 
мени командант. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Ви сте били? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Командир чете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командир чете? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Самосталне пешадијске чете у Лајковцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лајковачке? 
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Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто онда Вељовић не би требало да Вам буде 
надређени ако Вам је командант Територијалне одбране Лајковац? Како то 
не би требало? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па шта знам, колико се сећам оно што сам учио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта? Командант Територијалне одбране Лајковац да 
није надређен? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: У Лајковцу  је био главни, а да ли је требао овамо 
да буде или није, углавном ја сам њега слушао као искуснијег, као 
професионалца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи фактички Вам је тамо био надређени? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И даље? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Слушао сам га јер је знао више од мене у сваком 
случају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми ко је контактирао тамо са неким, је ли 
било неко месно руководство у селу, ко је остваривао контакт са тим 
месним руководством? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па ја нисам, нисам, нити сам ишао, нити ме је 
интересовало, што би ја ишао у центар села ако је било тамо месно 
руководство ја нисам ишао тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли неког упознали евентуално? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Био сам са војском и обилазио само војску. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли неког упознали тамо из села од мештана? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Упознао сам само човека код кога сам спавао, то 
је био Љубо Крњајић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате овде наше оптужене Љубана Деветака, 
Милана Девчића, Милана Радојчића, Жељка Крњајића? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Деветака, показао ми је Љуба Крњајић Деветака, 
Љубана Деветака, рекао да је био агроном, директор задруге, био ми је 
онако упадљив зато што је имао чини ми се да ли шешир, да ли са једним 
пером од фазана на шеширу. Питао сам ко је овај, онда ми је тај газда Љуба 
Крњајић рекао да је то Љубан Деветак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми у ком периоду Ви боравите у Ловасу од 
када до када? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па ако смо 11-ог ујутру ушли, не знам, можда до 
20-ог, нисам сигуран, можда и 21., не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми с обзиром да Ви тврдите да сте 10-ог 
кренули, према неким досадашњим исказима сведока па и команданта 
Четврете оперативне зоне господина Ратка Ђокића то је било 09.10.1991. 
године да сте ви кренули и дошли до Товарника, Ви сад тврдите 10-ог после 
двадесет година држите се тог датума, реците ми да ли сте сигурни да сте 
ви 10-ог? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па не мора да значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? Нисте сигурни? 
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Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Дозвољавам себи да могу да погрешим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте ушли са вашом. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Нисам гледао, да сам погледао, извините, да сам 
погледао у војну  књижицу  буквицу  такозвану, ја бих можда и знао тачно да 
Вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Када сте ушли тога дана у село Ловас јесте ли 
видели неке трагове неке борбе, јесте ли чули да је био неки напад пре тога, 
да је село заузето? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Видео сам са десне стране на улазу , пошто је то 
једна улица пење се овако уз брдо па се иде ка центру  села, са десне стране 
сам видео неку  кућу која се пушила вероватно је и запаљена. Како је 
запаљена то не бих знао да кажем, углавном је била скоро до темеља 
уништена. То је једино што сам приметио и приметио сам једну 
тромблонску мину која је била забодена у зид на самом уласку у село уз ону 
узбрдицу  кад се крене па лево, није била експлодирала, вирио је реп онај 
стабилизатор из мине су вирили у зиду . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми по чијој сте Ви наредби упућени у Ловас? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па добијем позив, оно како је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је наредио, добијете позив, ко Вам је наредио 
идеш тамо? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па добио сам преко позивара из Штаба 
Територијалне одбране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко Штаба територијалне одбране? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С ким контактирате? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па да добио сам да потпишем, кући ти дође 
човек, потпиши и пакуј се и под хитно у Територијалну одбрану доле 
Лајковац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С ким контактирате тамо из Штаба па идете? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Контактирам са Вељовићем пошто је он био 
командант Штаба - Вељовић Градимиром. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте стигли тамо у Ловас, реците ми где је ваша 
чета, где је ваша јединица била лоцирана на ком делу? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: У тој кружној одбрани ми смо држали пола села, 
а пола села је држала љишка чета, Миле, не знам  како се презивао, није 
битно, не знам му презиме. Распоредили смо се на четири пункта, пошто 
чета има четири вода на четири места смо се и распоредили по ободу села. 
Трећи вод сам заједно са Вељовићем бацили смо га десно од уласка једно 
300-400 метара. Први вод је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ми неке ближе орјентире према Илоку, према 
Товарнику , према Опатовцу, где су биле ваше јединице? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ближи орјентири – један вод био према 
Товарнику да кажем, један вод био на уласку , како да Вам кажем, према тим 
силосима, један вод је био према једној котлини, а ми смо били скроз 
истурени команда чете и пратећи вод где сам ја био скроз смо били 
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избачени према Вуковару рецимо или према Илоку , десно скроз на запад у 
ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: На западној страни смо били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми нисам мало пре, можда Вас нисам чула, до 
када боравите у Ловасу до? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па нисам сигуран, ја мислим до 21-ог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 21.10. је ли тако? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па чини ми се, нисам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте Ви били у Ловасу у време када се 
десио овај трагичан догађај на том тзв. минском пољу? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па видите, ја сам за то чуо од жене Хрватице, 
које су нам испекле крофне јутру, тек сутрадан, каже «знате ли децо да је 
изгинуо неко на минском пољу», ми нисмо знали за то. Лично ја ништа 
нисам знао, а ни моја војска није знала јер ја сам само ишао од вода до вода 
кад се храна делила и терао их да не мрдају нигде, да се нигде не удаљавају 
и мислим да су ме углавном слушали, то ми је био главни циљ и задатак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли сте били у селу, да ли вам је познато 
у периоду  у коме сте Ви били да је Друга бригада неко инжињеријско 
оделење долазило и постављало нека минска поља? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, не, не знам. Нико ми то није рекао, нити је то 
мене, могу слободно рећи ни интересовало ни ко долази у команду, ни ко се 
коме јавља, нити сам ја ишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С обзиром да је део ваше јединице односно ваше чете 
у једном био, према овом што сада причате, био према Товарнику 
распоређен? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су они били упознати да тамо неко 
инжињеријско оделење на некој локацији постављају минска поља? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми да ли познајете оптуженог 
Миодрага Димитријевића потпуковника? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. Ево видите, ја сам пошто Вељовић, долазило 
је доста официра у обилазак, вероватно је и он био међу њима, Вељовић је 
доводио те официре а ја сам своје чинове ставио у џеп кад сам отишао тамо, 
што би их држао овде да ме неко укока са снајпером, моја војска је мене 
познавала, моји чинови су стајали у мом џепу , сви су знали да сам капетан, 
моја војска она која је требала да зна, према томе, и нисам се приближавао  
кад су долазили. Долазило је доста официра у обилазак, значи 
Димитријевића нисам знао, чујем да је он био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли сте упознали потпуковника Душана 
Лончара? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па само оно вече кад је давао задатак, а пре тога  
и после тога га нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које је то вече кад је давао задатак, који задатак? 
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Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па ево ја сам рекао да је то 10-ог, Ви тврдите да 
је 09-ог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма не тврдим ја, ја Вам само предочавам шта су 
други рекли па да се Ви изјасните везано за тај. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па добро лако је то, није то тешко проверити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па и према документацији писменој коју имамо 
војној у списима помиње се неки 09-ти долазак у Товарник бар. Добро. 
Оптужени Миодраг Димитријевић је овде помињао да је 15.10.1991. године 
када је дошао у Ловас претходно вече, сутрадан одмах ујутру одржао 
састанак са командирима чете које су ту биле, са Милетом Гавриловићем, са 
Вама, са Градимиром Вељовићем и са неким командиром чете ове тенковске 
чете која је била из Друге бригаде. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Може он да тврди шта хоће, ја нисам био 
присутан том састанку . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Градимир Вељовић такође тврди да сте имали тај  
јутарњи састанак са потпуковником Миодрагом Димитријевићем. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, ја нисам био, јер бих га иначе познавао да сам 
био на том састанку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли сте у овом периоду било када икакву 
наредбу добили од потпуковника Душана Лончара? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите даље, тужилац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ту ноћ кад сте били код потпуковника Лончара да  
добијете те задатке, да ли сте тај задатак добили писмено или усмено? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Усмено, усмено. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Коме је издао он задатак Вама или Вељовићу? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Није конкретизово, ни је рекао ни Лукићу, ни 
Вељовићу . Конкретно се није обратио ником од нас двојице, него је рекао 
Лајковачка чета, Љишка чета остају у Ловасу, тамо је ситуација чиста,  с  
тим да ми остајемо у Ловасу, Лајковачка чета и Љишка чета, без имена и 
презимена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли вам је тад на неки начин саопштено да сте 
могли закључити да ће бити извршен неки напад на Ловас? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не сећам се, ја мислим да није, нисам сигуран. Да 
је  он рекао, мислите да је Лончар рекао? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте знали за наредбу биће извршен напад на  
Ловас? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сутрадан кад сте дошли, следећег дана, да ли сте Ви 
имали сазнања да ли Вам је неко рекао да је претходну  ноћ био некакав 
напад, да је село заузето или било који начин? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, ко би нам рекао? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рецимо Вељовић? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи Ви долазите ту тог 11-ог или следећег дана и 
не знате, нико Вас не обавештава да је претходни дан, ноћ, није битно, 
заузет Ловас? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, не, само је рекао овај да је чисто у Ловасу, 
Лончар, кад нам је дао задатак, да су тамо већ наши људи тако је нешто, 
колико ме сећање служи, а давно је то било, није нико рекао да је био 
напад, да је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли Ви изузев тога што сте описали та запаљена 
кућа и тај тромблон у некој кући, да ли сте Ви могли приметити крећући се 
ту неке трагове борбе? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па то је нормално. Ја сам могао то да осетим јер 
сам видео стабилизатор вири из зида. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Изузев тога што сте описали да ли сте још видели 
неке трагове борбе по Ловасу? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Нисам, нисам ништа, нисам друго могао да видим 
ништа. Нисам видео ни полупане прозоре што би било нормално, нисам  
видео ни трагове на капијама металним, пошто они имају  све металне  
капије, трагове од муниције. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вам је неко рекао, или имате непосредно 
сазнање да је поред ваше те војске у Ловасу, рекосте вас и ове љишке чете, 
било још некакве војске друге, рецимо добровољци или не знам? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Није ми нико рекао али сам ја нормално видео  
људе у униформама и без униформи, наоружане, који су се шепурили и 
кретали се улицама. Ја се нисам, што би ја сад ишао да се мешам да видим 
ко је то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте некога упитали, пре свега Вељовића, ко су 
ови полууниформисани, не униформисани, са оружјем у рукама по селу? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па њега нисам питао јер сам сам закључио да су 
то добровољци, ко би могли бити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте чули за постојање неких импровизованих 
затвора у Ловасу, саслушање људи, страдање људи за тих десетак дана 
колико Ви рекосте да сте били? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, сем ово што сам чуо од жене која нам је 
донела крофне то јутро, значи то је било дан пре него што је учињено то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли после следећег дана или који дан касније 
питали Вељовића, пошто сте стално кажете с њим комуницирали, шта се то 
догодило, да ли сте тражили неку  ближу информацију ипак се то догађа у 
време, на месту где сте ви лоцирани? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Питао сам га и он ми је рекао да је и он чуо да су 
побијени људи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта Вам је рекао како су то побијени људи? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Није ми ништа рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Ви уопште знате како су ти људи страдали на 
том минском пољу? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, ја не знам. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала, немам питања више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите даље, од бранилаца. Изволите. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добар дан господине Лукићу , ја сам Градимир 
Налић, браним Милана Радојчића. Поставићу Вам свега пар питања. То када 
сте напустили Ловас, вас је сменила нека јединица зар не? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да, Крагујевачка јединица са пуковником 
Ковачем кога сам ја водио по мојим положајима да му покажем где би он 
лоцирао његове људе. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Хвала. Рекли сте да је наредбу Лончар издао вама 
заједно тако да Ви нисте могли да схватите коме се издаје наредба. Ви сте 
завршили Школу резервних официра, зар не? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да, да. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Реците ми молим вас како се издаје наредба и да 
ли се она мора персонализовати у односу на старешине којима се издаје 
одређени задатак? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Све ми је јасно шта ми питате. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли је тако, молим вас? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, не, од тога ништа није било, оно по школском 
не. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Кажите ми молим вас шта значи кружна одбрана 
и наредба за кружну одбрану шта је садржала које елементе и шта сте Ви 
требали по тој наредби да предузмете и да ли вам је у тој заповести 
објашњено и које су снаге суседне? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да Вам кажем, заповест за кружну  одбрану мени 
нико није дао. Мени не треба нико да каже јер ја нисам отишао у село да 
будем у центру  села него сам схватио да ћу бити са стране нападан и онда 
сам сам то одлучио и закључио да морамо да се бранимо са постављањем и 
лажних стража и укопавање, све удвојене страже су биле по самом ободу 
села истурене. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Где су била смештена господине ваша четири 
вода? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је причао мало пре. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Није, рекао је да су били смештени у различитим 
тачкама, мислим где су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите где су спавали и то? 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Тако је, где су смештени били војници? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па спавали су по кућама, пола људи је дежурало 
на стражама, пола спавало. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А где су биле те куће, да ли можете да се 
орјентишете у односу на, шта знате Ви у центру  села од објеката? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: У центру  села није била ни један мој вод. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Шта знате од објеката у центру села, памтите ли 
неки објекат? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, не. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А где су биле те ваше јединице постављене? 
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Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па кажем Вам, рецимо команда чете је била у 
кући Љубе Крњајића, преко пута Љубе Крњајића постојала је једна кућа, 
после тамо кукурузиште ту ми је био пратећи вод, на уласку  у село с десне 
стране је био Први вод, Трећи вод је био од њега једно 300-400 метара 
далеко, куће чије су, шта су, не знам заиста, а Други вод ми је био испред 
једне котлине значи од уласка у село лево да кажемо 300 метара, а ја сам 
био на задњој тачки тамо. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Је ли ваша чета била попуњена бројно? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Јесте. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: По стању, у потпуности? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Јесте, имао сам са Вељовићем 101 човек. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Са Вељовићем 101 човек, значи четири вода и 
пратећи? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Јесте, три вода, три вода. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Три вода и пратећи? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Три вода и пратећи. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Хвала. Кажите ми за време боравка ту, опростите, 
ту су биле још неке друге јединице, можете ли нам рећи које су ту још 
јединице ЈНА у селу Ловас поред ваших 100 војника? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Рекли сте мало час да је Љишка јединица била. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да, Љишка јединица. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да је Љишка јединица била у садејству . 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Добро, то се зна, она је држала другу половину  
села и ја сам ишао обишао их. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Је ли и она по Вашем сећању или да ли знате да  
ли је и она такође била бројно попуњена у целости? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не могу , нисам питао Мила тог њиховог 
командира да ли су били попуњени сто посто, а верујем да јесу. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Верујете да јесу, хвала. Реците ми да ли је била 
тенковска чета нека? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Тенкова је било, колико броји тенковска чета не 
знам, знам да је код мене био код команде чете један тенк, један тенк је био 
на уласку у село, било их је. Брујало је доста, једно јутро кад су нас 
напустали по звуковима сам осетио да има више тенкова, вероватно је била. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ја морам да кажем и то иако можда није, ајде 
касније ћу  приговор, просто Ви нама не можете сада да кажете како би, шта 
значи макар кружна одбрана села ако вам нико није издао наредбу односно 
заповест са елементима, знате ли шта то подразумева тај израз «кружна 
одбрана села»? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Бранити село. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте Ви по чину? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Капетан обичан, обичан капетан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Реците ми молим вас да ли је ту била и јединица 
још нека Територијална одбрана из Ваљева у Ловасу у време кад сте Ви 
били? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не знам то, није ми познато. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Противдиверзантска чета? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нисте чули. Хвала. Реците ми да ли сте осим, то 
Вас је председница већа питала за пуковника Лончара, Ви сте рекли да сте 
га видели једном, је ли тако, приликом? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да, када је издавао заповест. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесте ли упознали још некога официра из команде 
бригаде Друге гардијске моторизоване? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, не. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нисте никог упознали? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па рекао сам, ја сам имао Вељовића и ја сам се 
извлачио, зашто би ме угледао да ме пита, да ме тријерише кад. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Ви сте командир чете, јесте ли водили 
некакву документацију  четну  и коју документацију? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Никакву , није нико тражио то од мене. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Која је четна документација која се иначе води 
командир чете, можете ли то да ми кажете? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Командир чете води бројно стање, не бих могао 
то, не знам. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Води ли дневник? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не знам. Ја га нисам водио. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Водили дневник редовних и ванредних догађаја? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Требао би да води, али ја га нисам водио. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: И никога нисте извештавали, ни од кога нисте 
примали наређења? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Није ми нико ни тражио. Давао сам, Вељовић је 
знао свако јутро стање у чети јер ја сам га извештавао кад сам обилазио 
водове, значи водове сам обилазио сваки дан од вода до вода, некад пешке, 
некад са «Ладом Нивом» кад смо храну делили. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Где сте се снабдевали том храном? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Храну  смо имали, првих дана смо имали доста 
сухомеснатог, па смо један део хране добили из Лајковца од господина сада 
покојног Драгана Марковића. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Чај где сте добијали, ко је кувао чај? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Чај смо добијали из кухиње где се кувало у 
задрузи. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А храну  неку  кувану , супе, чорбе, пасуљ одакле? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Добијали смо, после смо ишли кад смо потрошили 
наше залихе ишли смо тамо. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Значи знате где је задруга? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Знам, знам. 
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Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Реците ми молим вас за то време док сте Ви 
боравили у селу је ли било некакве пуцњаве да сте Ви чули? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Свакодневно. 
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли можете мало да нам кажете детаљније о 
томе неки пример евентуално? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па могу  да Вам кажем, јесење време, људи 
плашљиви, ораси отпадају и људи пуцају . Шта год да се деси људи пуцају . 
Удари крмача, свињче удари с кукурузом и пуца. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Је ли пуцао неко на те људе или су само људи 
пуцали кад падну  ораси? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Добијали смо у Другом, у Трећем воду меткове у 
стражу . 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: С које стране, да ли је то, да ли је то сопствена 
ватра или? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Од стране Товарника, значи с десне стране на 
уласку  у село, рекао сам једно 400 метара нека је био, по мојој процени тај 
вод, показао ми је сада покојни командир вода у металној капији зрна 
пушчана где су пробила. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Осим тог ексцеса да ли је било нешто друго што 
би вас натерало да скинете чинове? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Био је један ексцес од добровољаца кога смо 
ухавтили ноћу , шуњао се, пијаног, било пијано, ухватили смо га и пустили 
га ту исту ноћ. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли је било снајпера? Видим скидали сте 
чинове, просто питам, обично официри скидају чинове у насељеном месту 
да га не убије снајпер? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да. Ја Вам не могу  рећи шта ће ме потрефити са 
друге стране. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли сте чули да је неко страдао снајпером? Да 
ли сте ви имали губитака у јединици, рањених и тако даље? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Све сте здраве довели? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Сви смо се здрави вратили. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: И ништа не знате шта је? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. А кажите ми је ли било војне полиције  
тамо? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Нисам приметио. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: А ко је одржавао ред у месту? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не знам. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не знате? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Рекао сам да ме ништа сем мојих људи није 
интересовало друго, нисам ишао, значи нисам шуњао нигде, нисам ишао 
нигде. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли сте упознали неке житеље Ловаса? 
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Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Мештане? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Сем човека код кога сам био. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Човекове породице 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Јесте. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли сте их виђали макар те мештане негде на 
улици? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Како да не. Слабије сам виђао на улици. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, али кад сте видели је ли било нешто 
необично на тим мештанима што нисте виђали на мештанима сваког села 
или града. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Нисам приметио ништа необична на њима, али 
сам приметио да је на капијама, на капијама су биле беле неке простирке 
бачене. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Зашто су стављене? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па претпоставио сам у знак предаје или 
лојалности. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Реците ми је ли било полицијског  часа у селу 
Ловас за време Вашег боравка? Је ли био уведен полицијски час? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да Вам кажем, полицијски час по мени није био 
уведен, мада се пуцало чим падне мрак, ко је пуцао. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Пазите овако, ми имамо овде сведока, имамо 
материјалних доказа да је постојала одређена контрола кретања на 
територији, готово сви сведоци и окривљени и оштећени говоре о 
полицијском сату и тако даље, чудно да Ви као командант јединице од 100 
људи који могу  да залутају негде у невреме нисте о томе обавештени. Да ли 
сте сигурни Ви да се не сећате да је био полицијског сата. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ја сам сигуран да се не сећам. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Сигурни сте? Је ли било некаквих контролно 
пропусних пунктова на улазу, излазу  из села? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да ли је било или није не знам, моји људи то нису  
никога контролисали. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: А је ли било да неко контролише? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не знам, ја нисам био ни близу пункта нити сам 
смео ноћу да идем да би ме неко контролисао. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесте ли сазнали где је то минско поље и та 
трагедија где се десила? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нисте сазнали? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ:  Не. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли сте питали некога чисто да ви не налетите? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Откуд бих знао ја да је постављено минско поље. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не, после кад се већ то десило, просто јесте ли 
питали неког где то би, где се то десило? 
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Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Остао сам без текста, али чуо сам од жена. Кажем 
Вам, први пут сам чуо од жена које су донеле крофне и то Хрватице су биле, 
донеле су нам крофне и рекле јуче су изгинули људи а ми смо у пољу . Шта 
сам могао жене да питам. Од њих сам сазнао прво. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Реците ми молим Вас да ли Вам је познат термин 
зона одговорности јединице? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Заборавио сам ја то, не знам. Није ми познато. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Шта сте заборавили? Ево ја Вам кажем постоји 
такав термин, да ли се слажете да постоји? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Наравно, ја сам можда био лош ђак у Билећи па 
не знам. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Сећате ли се сада? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не? А знате ли која је обавеза командира 
јединице у зони одговорности јединице у односу на јавни ред, мир, 
безбедност грађана и тако даље, јесте ли то негде учили, јесте ли видели 
правила службе оружаних снага која се односе на међународно ратно 
хуманитарно право? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Читао сам га, али нисам нашао за сходно да бих 
посветио толику пажњу . 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Хвала. Јесте ли негде давали Ви неку изјаву 
господине Лукићу пре овог? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, никад и ником. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Никад Вас нико није звао? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Хвала лепо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље од бранилалца има ли неко питање? 
Изволите. 
Адв. БОРИС ЗОРКО: Бранилац оптуженог Димитријевића и оптуженог 
Влајковића. Добар дан господине Лукићу. Ја ћу имати за Вас пар неких 
питања која произилазе из овог што сте данас рекли. Ви сте поменули Ваш 
боравак у Товарнику када добијате наређење од Лончара. Да ли се тада 
сећате да је у било ком контексту поменут потпуковник Димитријевић? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Адв. БОРИС ЗОРКО: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само кад смо већ код овога, ко је био на том 
састанку , да ли можете да набројите присутне? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па не знам ја официре, ја сам дошао као из ведра 
неба пао, упао у мрачну  просторију, свеће горе, нисам знао никог сем 
Вељовића мог и никог другог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Вама Лончар директно издао Вама наређење 
или не? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Лончар је седео за картом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или Вељовић, то Вас питам? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме је издао наређење? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Лончар је издао наређење нама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим вама? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па свима који су били унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: А ко је био ја стварно не знам. 
Адв. БОРИС ЗОРКО: По Вашем сећању господине Лукићу колико дуго сте 
ви остали у Ловасу  по Вашем доласку? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па можда 11, 12 дана. 
Адв. БОРИС ЗОРКО: Да ли то значи да сте Ви остали у Ловасу и после 14. и 
после 16? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: После? 
Адв. БОРИС ЗОРКО: 14. октобра, односно после 16. октобра? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то значи, шта сад? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: То јесмо, како да не. 
Адв. БОРИС ЗОРКО: Добро, добро. У вези са тим хоћу да Вас питам у вези 
Вашег функционисања у селу Ловас, је ли било неке промене у Вашем 
начину  функционисања Вашег доласка да ли се ту нешто мења, да ли се 
дешава нешто што доводи до тога да се другачије извештава, и тако даље? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Адв. БОРИС ЗОРКО: Поменули сте да сте извештај подносили Градимиру  
Вељовићу , а да је то било на релацији команда-чета. Ко је чинио ту команду 
коју сте поменули? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па видите, он је одлазио у команду, ја сам остао 
увек са људима, а Вељовић је знао све шта се ради у чети, значи ја сам му 
преносио, обишао сам јуче овај вод, овај вод, све што сам радио ја сам њему 
причао. 
Адв. БОРИС ЗОРКО: Питаћу Вас нешто прецизније. Да ли Вам је познато 
конкретно кога је Вељовић извештавао, које је? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, нити сам га питао. 
Адв. БОРИС ЗОРКО: Јесте имали Ви средства везе неке док сте били у 
Ловасу? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Јесам али покварена, у квару. 
Адв. БОРИС ЗОРКО: Да ли Вам је познато да је Вељовић имао нека 
средства везе? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Није. 
Адв. БОРИС ЗОРКО: А кажите ми тад које сте поменули да су покварена, 
која су то била средства везе? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па био онај мали «Руп» чије су батерије биле 
отишле, а струје није било, није могло да се напуни. 
Адв. БОРИС ЗОРКО: Поменули сте јединицу  која је држала пола села и да је 
у питању Љишка чета, поменули сте лице под именом Миле. Да ли је то 
можда Миле Гавриловић? Да ли Вам то освежава памћење? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Освежава. 
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Адв. БОРИС ЗОРКО: Да ли Вам је познато од кога је господин Миле  
Гавриловић добијао наређење, ко је њему  издавао наређења у Ловасу? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте малопре да је Вељовић ишао у команду. 
Где је он то ишао у команду, чија је то команда, чега? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Он је ишао у центар села, ја  нисам ишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У команду сте рекли? А чега је то била команда? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чија команда? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не знам чија команда, он је ваљда неког морао 
извести. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У центру  села у команду? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Команду  у селу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вама није познато где Вељовић иде у команду? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па неко је морао преносити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта значи «неко је морао», мене занима сад чија је 
то команда била, чега команда, које јединице команда? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Команда вероватно пуковника Лончара, чија би 
друга била команда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви то знате  или сад претпостављате? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Претпостављам, не знам. 
Адв. БОРИС ЗОРКО: Поменули сте добровољце када сте рекли, да ли знате  
ко је њима издавао наређења, да ли сте видели некога ко се тамо представио 
као неки њихов ауторитет? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, ми нисмо смели да гледамо.  
Адв. БОРИС ЗОРКО: Да ли сте видели можда за време Вашег боравка у  
Ловасу некакве пропуснице за излазак из села, да ли Вам је то тамо било 
предочено? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не.  
Адв. БОРИС ЗОРКО: Да ли Вам је неко рекао да прикупљате неке податке у 
селу, да се информишете о нечему и тако даље, да ли Вам је издао такав 
неки задатак? Од официра  који су, поменули сте да је доста официра 
долазило, да ли Вам је познато име Камбер Слободан? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Адв. БОРИС ЗОРКО: Хвала поштовани суде, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите даље има ли питања? Од 
оптужених? Од бранилаца нема више нико? Изволите. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли знате чије су то куће биле у којима су 
били смештени људи из Вашег одреда? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: У које сам ја био знам, ту је био житељ, живео са 
нама и од суседству преко улице је била кућа напуштена и ове су остале 
биле напуштене мислим. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ко вас је сместио у те куће? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Молим? 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ко вас је сместио у те куће? 
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Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па ми смо ишли, сами смо морали да се 
сналазимо. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Сами сте изабрали те куће? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Јесте. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Знали сте да су напуштене, је ли Вам неко 
рекао, на основу  чега сте знали? Нисте видели никог па мислите напуштене? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ствари било у кућама, намештај је било? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Јесте, било ствари. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Значи, могу  да закључим да сте произвољно 
изабрали куће? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро, хвала. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: По ободу. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Сад ово рекосте малопре неки чаршафи, 
крпе преко неких капија сте уочили, протумачи сте шта то за Вас значи, па 
бих ја Вас питала јесте то дуж целог села виђали? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Јесам. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: На свим капијама? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па можда на свим, можда и не, нисам бројао. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. И кажите ми само, објасните ми шта 
то значи сад што рекосте «нисам ни смео да гледам у добровољце»? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па видите, ја сам пошао с једним задатком да 
штитим своје људе, пошао сам у рат, а што бих се ја упознавао са 
добровољцима и што бих ја прилазио њима кад нисам имао потребу. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: А кажите ми јесте ли Ви били упознато са 
тим ко живи, ко је од војске, од људи, од људства у Ловасу пре него што сте 
кренули у Ловас? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Па рекосте на почетку да Вам пуковник 
Лончар рече безбедно, мирно, наши људи су тамо? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Онда Вам нисам разумео питање, поновите ми 
шта сте ме сад, ово сад шта сте ме питали? 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли сте знали пре него што сте стигли, 
дошли у Ловас тамо ко вас тамо чека, односно кад сте били у Ловасу да ли 
сте  знали ко је ту од војске око вас? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па кад је рекао да је Ловас слободан,  значи, да 
није било непријатељских снага које ће да нас угрозе. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Па што се онда плашисте ових људи, 
добровољаца? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па што сам се плашио. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Вас 100 и Ви на челу  с њима плашисте се 
неких добровољаца, што? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Један обријане главе, један овакав, један онакав, 
један у црном. 
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Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Неуредни, у црном оделу? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Зато сам се плашио. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. Изволите господине Деветак. Ево тај 
микрофон ту.  
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан. Питао бих сведока, обзиром да је рекао 
да је боравио у кући Љубе Крњајића, односно Љубана Крњајића кад је ишао 
по тај чај, да ли се сећа да је пролазио кроз центар села, да је десно морао 
да изађе из села ако би ишао у правцу  Товарника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, Ви сад опет одговарате господине Деветак. 
Ви испричате одговор на питање, па онда? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Хоћу да га питам, питам га да ли се тога сећа? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чега? Конкретизујте питање? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Пута од куће Љубана Крњајића ту где сте ишли у 
задругу  по чај? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да, права улица и право према задрузи. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Има ли ту неко раскршће пре? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Десно за силосе. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Десно за силосе? Да ли је ту? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Једна улица пре. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Тако је. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Мања улица? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Низбрдо, је ли тако? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Низбрдо. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: А реците ми да ли је код тог десног скретања за 
силосе, да ли сте ту видели забодену зољу  у некој кући? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ту она низбрдица, да, са десне стране кад се 
прођу силоси. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро, кратко молим Вас? А реците ми да ли се 
сећате да ли је то новија кућа? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па нисам обраћао пажњу да ли је новија. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли се сећате фасаде те куће? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: То сам видео из возила кад сам. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли се сећате фасаде те куће? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли сте у тој кући узимали  конзерве? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, никада нисам ишао ни по каквих конзерви. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Имам примедбу  госпођо председнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Сведок очито неће да говори истину , јер то је 
управо кућа Девчић Милета, тог лимара, где су они имали и те конзерве и 
где је Вељовић имао канцеларију своју и та зоља није видљива ако би 
кренуо низбрдице према силосима, јер је то од ове полицијске станице стаза 
ширине 2 метра и онда је зид од 2,5 до 3 метра па цеста, разумете, излаз, 
тако да идући према силосу нема шансе да добро види кућу, а не зољу . Он је 
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очито долазио у ту кућу где ја стварно тврдим где је Вељовић имао, да је ту  
команда била, то је та кућа где је била зоља забодена и са улице кад иде том 
главном улицом Иве Лоле Рибара кад иде према да узме чај у ту кухињу 
задружну  с леве стране зграда је задруге, одмах до ње кад се прође пут, 
школа, прије тога полицијска та станица преко пута задруге. Испод баште 
од полицијске станице та кућа и не може никако да види зољу  ако није био 
до те куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко забоде ту зољу? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ја не знам ко је забоо, ја тврдим нешто друго 
госпођо председнице. Они цело време лажу да нису имали команду у 
Ловасу. У Ловасу је била команда од првог дана у кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јасна је примедба, изјасните се господине 
Лукићу . 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ја могу да кажем да сам рекао да сам зољу видео 
кад смо улазили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не интересује ме зоља него је ли господин Градимир 
Вељовић имао неку  своју канцеларију где је била команда, је ли то тачно 
или није? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Градимир Вељовић је био 70% времена проводио 
са нама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Човек није био на западу код Љубана Крњајића 
гледајући од центра села, него на север. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не знам ја тачну оријентацију, ја не могу . 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: И следећи пункт је био управо у тој кући па су 
онда имали пункт доле у Долу испод калварије и доле ниже у Жабарима. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ја сам напустио Ловас из куће Љубана Крњајића, 
Љубе Крњајића.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. Изволите. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Господине Лукићу, остало је недоречено па хтео 
бих да Вас питам, рекли сте да сте имали један пункт према силосу, према 
Товарнику . 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Имао сам према силосу . 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Тако сте рекли, је ли тако? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Шта према силосу? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Пункт, Ваш вод један је био, је ли тако? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Први вод јесте.  
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: А реците ми да ли знате тачну локацију тога 
пункта? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: То су једне приземне кућице у лошијем стању, 
прве, у првом реду с десне стране кад се гледа од силоса, кад се улази у 
Ловас. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми, то је значи на тој цести која води од 
Товарника према, у ствари од раскршћа, од Товарник-Вуковар према селу 
Ловас, је ли тако, то је на тој цести? 
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Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: На цести која улази у Ловас. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да, у праву  сте. Значи, то је под вашом контролом 
пункт. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Пункт нисмо ми држали под контролом. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Молим. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Моја војска није држала пункт под контролом. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: А чији су то војници били? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не знам. Моја војска није држала пункт.  
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Сад ми је нелогично, али добро. Реците ми да ли 
сте још негде били ангажовани осим тога у Ловасу, Ваша јединица иначе у 
току  тих  збивања на простору бивше Југославије? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Нигде никад нисте били? И први пут чујете забрану 
кретања у неком временском периоду у току  дана као резервни официр, тј. 
такозвани полицијски час. Да ли Вам је то познато уопште? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ја знам шта је полицијски час, али мене нико није 
као командиру чете рекао почиње полицијски час нити имам никакву  
писмену  наредбу о сату полицијском. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: А реците ми ко уводи полицијски час? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па ваљда командант, откуд знам, не знам. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да ли то уводи војска, тј. команда тадашње ЈНА 
или полиција војна, цивилна или не знам ни ја већ ко? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па не знам, много  ме питате, ја не знам да Вам 
одговорим. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Ви као резервни војни старешина није Вам то 
познато? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Није. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Срамота.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сад, какав је то коментар, прво га питате 
питање, ја нећу  да реагујем, али изволите даље? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Можда сам био лош ђак, зато нисам запамтио. 
Опт. ЖЕЉКО  КРЊАЈИЋ: Добар дан. Питао бих сведока кад је одлазио у 
кућу Љубана Крњајића ко је живео у тој кући? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Сам чика Љубан, тад кад смо ми били сам је 
Љубан био. 
Опт. ЖЕЉКО  КРЊАЈИЋ: Значи, није му био ни син, ни снаја? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Није, син му је био рањен, причао је, снаха није 
била ту, није никог било сем њега.  
Опт. ЖЕЉКО  КРЊАЈИЋ: Питао бих сведока да ли је Љубан Крњајић имао 
оружје? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не.  
Опт. ЖЕЉКО  КРЊАЈИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље? Изволите.  
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Тамо свемоћни потпуковник јачи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате те додатке. 
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Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Морам госпођо да кажем то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите питање? 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ја бих само Вас као председницу суда 
замолио да ми због неког мог питања или постављања питања или ширине 
мојих питања одредите време за испитивање овог сведока? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вам одредим време за испитивање? 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морам да Вам одређујем време, али ћемо видети 
каква су Вам питања, да ли су дозвољена, недозвољена. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо председнице, напомињем само 
да ова питања сва која ја постављам су у вези са руковођењем и 
командовањем у ЈНА са којим ја нисам имао везе, али добро то је моје. Али  
Вам кажем сва су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Димитријевићу , да скратимо ову причу . 
Пред нама имамо сведока који је испричао неко фактичко стање, можете да  
се крећете у том опсегу  са питањима да га испитујете као војног стручњака, 
вештака војне струке, то ће Вам суд све одбијати, према томе да се унапред 
разумемо да не бих Вам сваки пут одбијала питања. Према томе, имате  
сведока са лица места, питања о фактичкој ситуацији можете да постављате 
а нека стручна питања не. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ја не могу да не поставим стручна 
питања госпођо ако је то заповест њему издата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Договорите се са Вашим браниоцем, ја Вам лепо 
објашњавам шта можете, шта не можете и немојте да у вези тога губимо 
време. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ако је заповест за одбрану издата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете то овог сведока да питате. Ако хоћете и да 
Вам одредим време имате за оно што је сведок причао, колико је Вас 
помињао имате неких 10, 15 минута највише да га питате и у тим оквирима 
се крећите. Из његовог исказа произилази везано за Вас, није Вас уопште 
човек ни видео тамо. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Реци ми молим те, определи се овде 
како се заправо ти нађе поред Вељовића тамо па баш ти као командир чете у 
команди, а и он у команди тамо II бригаде код Лончара? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па знате како, ја нисам, ја сам на почетку рекао ја 
сам Вељовића, он је за мене професионалац и он је рекао «идемо на 
задатак». Ко је њему рекао, чак је ишао и мој помоћник за МПВ се тад то 
звало чини ми се (Морално политичко васпитање). 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала. Ви дођосте тамо, издаје 
вам неки задатак Лончар, па Вас молим да ми објасните да ли је тај задатак, 
тај задатак који сте добили био налик на оно што сте Ви раније на неким 
вежбама учили, па у овом стилу «слушај заповест, подаци о непријатељу, 
Ловасу итд? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
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Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: И на крају извештаје им достављати, на 
пример у 18:00 са стањем у 17:00 часова, а ванредне по потреби као при 
стизању у Ловас итд. Да ли је то била таква заповест? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Није. Заповест је била кратка.  
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Када Вељовић иначе иде у неку команду  
тамо, Ви рекосте да је он ишао у неку  команду у село, Вама даје задатак 
Лончар, а Ви кажете он иде у команду у село. Откуд Вељовић у команду да 
даје неком задатак у селу тамо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он то није тако рекао, Ви сад мењате оно што је он 
причао. Није рекао да је Вељовић ишао у неку команду и да је одатле 
издавао задатак? 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Не издавао задатак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад сте тако питали. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Него Вељовић доноси извештаје у неку 
команду у село. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како гласи Ваше питање, да чујемо? 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли је Вељовић односио те, да ли 
знате да ли је Вељовић односио извештаје у Товарнику  или у Ловасу? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Рекао си да ме никада ниси видео, а да 
ли ти је можда Вељовић икада пренео или покушао да пренесе било какво 
наређење од Димитријевић Миодрага? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисмо чули одговор. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не могу  да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите? Добро. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли ти је Вељовић можда икада рекао 
за постојање за прављење неких такозваних мина изненађења у неким 
конзервама итд. са каменчићима? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Јесте. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ:  Да ли ти је рекао можда од кога је то 
чуо, је л ' је то његов изум или тако нешто? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па не знам, можда, не могу  да се сетим ја сад, то 
је било пре 20 година. Рекао ми је то да правимо конзерве да би лупало ако 
неко наиђе онда мора да лупа и онда се осети ако ти се неко приближава. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала. А да ли ти је можда 
Вељовић икада рекао да је неки Димитријевић који је дошао тамо 14, 15 
неки функционер у селу или командант или нешто? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не могу  да се сетим. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ако може да се сети молим те да ми 
кажеш, ко вас заправо из Товарника доведе у Ловас? Ви не познајете  
територију, тамо је требао неко да вас доведе. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Из Товарника у Ловас? 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да.  
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Нас је довезао тај комби који је прво вече дошао 
по нас, у који је могло да стане 7, 8 људи, затим један камион, камион мало 
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већ са цирадом, цирадни камион и чини ми се да је још једно возило било, 
још један камион војни можда или, не знам. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала. Рекао си малочас да си 
добровољце проценио да су то добровољци, сам на основу свог виђења, а ја 
те молим да ми кажеш да ли си можда знао ко командује са тим такозваним 
добровољцима и да ли си ти имао икакву акцију заједно са њима? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Са њима, са добровољцима акцију? 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да, да? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: А да ли знаш ко је командовао са њима? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Не знаш? Добро. Рекао си, поменуо се 
ове конфликте овим војником кога сте тамо ухватили, добровољцем и тако 
даље, па то не бих питао, а да ли сте можда имали неки другачији конфликт 
још са њима? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па нисмо, нисмо имали другачији конфликт, то је 
било ту ноћ када су, после су они покушавали, пуцало се на нас ту ноћ са 
њихове стране, али нисмо га пустили, јер смо видели ко је, прво смо 
мислили да је Хрват неки залутао, после видимо да је дечко пијан, ухватили 
смо га и пустили га. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала. Мислим да те је судија 
питала за ове добровољце. Ти си проценио и тако даље, и тако даље, а да си 
рекао да ти нико није рекао да су они ту у селу и тако даље, како ти 
процени то да они нису  неки непријатељи од вас? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па како би Ви проценили људе који су 
наоружани, непознати, иду  у формацијама двојица-тројица и тако даље. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Рекао си да су у селу били 
тенкови. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да.  
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Па ја те молим само да ми кажеш ово, да 
ли је твоја војска или војска из твоје чете на глас да ће тенкови напустити 
село реаговала и како је реаговала? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па ми смо били сигурни покрај њих, а исто тако и 
они покрај нас за дивно чудо то сам први пут тада сазнао, они су, људи су 
се малтене бунили зашто не останете да ја интервенишем преко Вељовића 
да остану , међутим они су људи имали свој задатак и отишли и било је мало 
онако. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Јесу ли можда ти војници твоји претили 
да ће напустити положај ако тенкови напусте положај? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па било је појединачних тих претњи. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала. Рекао си да ниси видео 
тамо за минско поље које је постављено, а ја тебе питам да ли ти је ико 
икада рекао и поменуо да ту негде постоји неко минско поље? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, не, то сам већ рекао, нисам појма о томе 
имао, чак сам био изненађен кад сам чуо да се то десило. 
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Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Рекао си да не знаш да ли су то били 
снајперисти или нису били снајперисти који су гађали вас, по вашем 
положају или неки други, па бих те ја питао да ли су они погађали тамо кад 
су гађали вас? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па кажем на капији код једног вода смо 
приметили трагове. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Али никог нису  погодили, је ли? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Нису  погодили. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Нису погодили, е па добро, ја сад да вас 
питам, они гађају тамо и никог не погађају, је ли гађате ви њих и зашто их 
гађате? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па кога да гађамо кад никог не познајем само 
одговарамо ватром у знак одбране и због страха и ништа друго, да ставимо 
до знања да не могу прићи, ништа друго. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли вам је Вељовић икада рекао да иде 
да се јави свом команданту  и да ли ти је можда помињао са ким то иде и 
коме иде да се јави? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па није, Вељовић није много мени причао где 
иде, шта, код кога иде, коме подноси извештај, нити сам ја питао, није ме 
много. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми ко је био, само мало, моменат. Ко је био 
надређени Вељовићу? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Вељовићу , не знам то да Вам одговорим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Молим те, био сам тамо као војник, као 
старешина и остало, да ли си ти твоје људе упозоравао о постојању војних 
судова и чему  они служе као упозорење да не раде нешто што није у духу 
закона? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па свакодневно, то ми је био задатак само да их 
сачувам и да их вратим и зато сам и обилазио свакодневно и сваки дан сам 
причао и критиковао и грдио и псовао. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли је можда нека међународна 
инспекција или контрола 13.10. код вас боравила тамо у реону Четири на 
распореду јединице? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Чини ми се да јесте, ја нисам био ту. Био сам 
можда код Трећег вода или Другог, није битно, али су ми рекли да је неко 
долазио. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала. Да ли ти је можда неко  
теби одредио где ћеш имати командно место или си ти сам изабрао у кући 
овога Крњајића? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Сам сам изабрао. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Да ли те је можда ико обишао на  
положају у Ловасу  посебно органи безбедности из Друге ПГМБР? 
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Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па ја сам рекао мало пре да су неки официри 
долазили, ја се нисам, ја сам овако био по страни и нисам хтео да се мешам, 
Вељовић је био са њима. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала лепо. Да ли си 16.10. у 
јутарњим часовима био у Товарнику на састанку  који је одржаван у 
бригади? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, не. Нико ме није ни звао, нити сам био, нити 
знам за то. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли си икада добио неко писмено или 
усмено наређење о поштовању  људских права и спречавању  малтретирања 
цивила, чувању  културних добара и тако даље, и тако даље? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ниси. Госпођо председавајућа, 
дозвољавате ли да му само покажем ово наређење? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ако није добио шта сад да показујемо? Човек није 
упознат с тим и каже да никакво наређење од Лончара он није добијао тада. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Идемо даље. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Нисам са њим био. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли су твоји војници одлазили у 
центар села? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ја са четири пункта, сто људи, не могу 
контролисати сто посто па да кажем нису  или јесу. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли ти је неко или било ко рекао да ти 
је овај командир тенковске чете Јоца Трта или Лукић неки командир или 
тако нешто да он руководи, командује са тобом? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, јер ја те људе не знам. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Нити сам их видео. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: У чети ти је постојао заменик командира 
чете, је ли тако? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ко у чети, ако командир чете неким 
случајем не може да командује, ко у чети замењује, замењује га заменик 
формације? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Заменик формацијски. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ако нема ни њега ко онда замењује? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Командир Првог вода. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ако нема ни њега ко га даље замењује? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Другог, Трећег, Пратећег. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Значи све док се не исцрпи то и дође без 
командног кадра остаје на неком командиру да он командује? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На који део предмета оптужбе се ово односи сад што 
питате за Вас конкретно? 
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Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Јесте конкретно за мене госпођо јер је 
овај вештак устврдио да су неке јединице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за предмет оптужбе, у оптужници оно што је 
за Вас, нисте Ви били тамо командир вода па сад да питате то питање. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да, али сам био потпуковник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате још пет минута, концентришите се на битна 
питања. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли ти је неко рекао у Товарнику  при 
издавању задатка тамо како је овако задатак издао, како га је издао, да ће ти 
у селу Ловас конкретније задатке или заповест издати потпуковник Миодраг 
Димитријевић или неко други? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Није ми нико рекао. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ништа. Добро. Да ли си ти можда био 
тамо на војној вежби? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Да ли се можда сећаш да си срео 
неког капетана прве класе Грујић Драгана и ако знаш у каквој је он улози 
био тамо? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Грујић Драган је мој друг из Билеће. Срели смо се 
негде у Шапцу  кад смо одмарали јединицу , кад смо кренули на марш према 
Шиду и Товарнику . 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: А да ли си га видео можда у команди 
тамо у Товарнику? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па нисам,  кажем вам био је мрак, нисам никог 
познавао, нисам га приметио у том моменту ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Ловасу  негде? У Товарнику нисте га видели. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, не, а знам га лично. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Реци ми да ли си са твојом војском 
патролирао кроз село? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: У наређењу команданта Друге бригаде 
364-1 од 10.10. пише «да сте дужни да организујете патроле, комплетно 
комуницирање, да запречите село барикадама, да вршите комплетно 
легитимисање», да ли си ти то радио? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Нисам радио јер ми нико није ни наредио да то 
радим. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Можеш ли да ми објасниш само 
ово, Вељовић покупи тебе и поведе те тамо у команду бригаде, откуд баш 
тебе као командира чете, зар није било и једног старијег старешине који ће 
од команданта бригаде да прими задатак а затим изда задатак теби као 
командиру  чете? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ако мислите на сам почетак на долазак и оно вече 
кад смо примили задатак Вељовић ме је повео, а није било никог другог сем 
њега. 
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Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Можемо ли да констатујемо зато што си 
ти командир чете и званични орган тамо за командовање? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да. 
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Хвала. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Испоштовали сте време. Даље од оптужених? 
Изволите. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Добар дан. Можете ли да ми кажете када сте 
мобилисани, који је то датум био да ли се сећате? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па ако сам рекао да сам у Ловасу био 10-ог, онда 
сам два дана пре тога после бојевог гађања на Попарама у Ваљеву  и дан пре 
тога, значи два дана пре 10-ог, 07-ог рецимо. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Реците ми када сте пошли из Лајковца, је ли вама 
речено где идете и колико ћете остати? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ја ништа нисам знао. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Није вам речено ни колико остајете? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ништа, ништа. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јесте из Ваљева ишли за Товарник и Шид? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, ишли смо преко, а да овај пут Лајковац, 
Ваљево, за Шабац, па онда преко Сремске Митровице. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Је ли још неко ишао с вама из Ваљева? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Прикључивали су се камиони са јединицама, 
откуд знам ко је био. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Камиони, а у камионима била војска? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Војска да, где су они ишли ја не знам. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Рекосте мало пре да сте неког Грујић Драгана видели у 
Шапцу , кад је то било? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: У том одмарању кад, срели смо се кад смо 
одмарали јединицу  да се прикупе све јединице ваљда изнад Шапца. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Зар све јединице нису  прикупљене биле у касарни у 
Ваљеву? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па где смо се одмарали, ако сте Ви били ту Ви то 
знате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете оптуженог? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Што би се одмарали кад је од Шапца до Ваљева 40 
минута? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па не знам ја, то је неко донео одлуку. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: То је мали пут за неки одмор, чак ни аутобуси не 
одмарају који иду . 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ја не знам зашто се стало. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: И ту сте видели тог Грујић Драгана. Када сте кренули 
из Лајковца ко је Вама рекао ко Вам је претпостављени пошто идете тамо? 
Кога слушате? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ја сам слушао Вељовића, а мени нико није рекао 
ко ми је претпостављени. 
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Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Нико Вам није рекао? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, нисам знао све док није Вељовић рекао идемо 
на задатак код команданта Лончара. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Вељовић је овде изјавио да је био Ваш, председник 
већа ће ме исправити ако грешим, били неки саветник углавном да није био 
он тај главнокомандујући већ ето ту био као Вама испомоћ, ако је он био 
Вама испомоћ а Ви тврдите да сте њега слушали. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ја сам слушао њега јер сам га сматрао човеком 
који је боље знао од мене. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Не, није спорно, он је командант ТО и нормално, него  
само је спорна његова та изјава да он није имао никакву  командну  улогу  у 
то време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли добили неког саветника кад сте кренули? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јесте ли били Ви на неком ратишту ван овога после 
тога? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Од момента када сте кренули из Лајковца до повратка 
са ратишта да ли сте издали и једно писмено наређење? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Нисам. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли сте добили и једно писмено наређење? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не, ни једно. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: На састанку  у Шиду кога је од официра споменуо 
Лончар да ли се сећате по имену  и презимену? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не сећам се. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: На питање адвоката да ли је споменуо Димитријевића, 
је ли се Ви не сећате или није споменуо Димитријевића? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не сећам се. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Не сећате се. Када сте дошли у Ловас, пошто је било 
две јединице ко је Вама рекао одакле докле је зона одговорности ваше 
јединице, ко је то утврдио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли је неко рекао? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Вељовић се вратио, ја сам добро рекао, ми смо 
остали код силоса, Вељовић се вратио. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: То сам чуо, него значи Вељовић вам је рекао? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Вељовић се вратио и рекао да су Љижани 
запосели десну страну, а да смо ми на левој, ми држимо ову  страну према 
Товарнику , према путу , према силосима и тако смо се и распоређивали. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: У реду. Где је спавао Вељовић? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Вељовић је спавао некад код нас, некад код неких 
људи. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Хоћете само да дефинишете то «некад код нас»? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Код мене у чети. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Може ли мало прецизније? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Може. 
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Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јесте ли ви сви спавали у једној просторији? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Имали смо ми три просторије. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Конкретно да ли је спавао са Вама у просторији? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Јесте. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ко је још ту спавао сем вас двојице? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Спавао је командир везиста. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Колико људи? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Пет-шест људи. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Добро. Рекли сте да сте 70% времена провели са 
Вељовићем на ратишту . 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Јесте. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Поставићу  још једном питање, да ли је могуће да 
Вељовић изјави овде да је ишао на састанке у село док није дошао 
потпуковник Димитријевић, а да после тога није ишао на састанке и да он 
вама не каже ни реч о томе? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Могуће. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Могуће. О чему се прича, ако смем да питам, за време 
то док сте били, тих 70%? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ја сам њему причао како се војска понаша, он је 
мене само то питао, да водимо рачуна о људима. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли сте разговарали после свих тих ратних дешавања 
или у скорије или у даље време са потпуковником Димитријевићем? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Нисте разговарали? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Нисам. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли знате одакле потпуковнику Димитријевићу  
информација да се ваша чета побунила против одласка тенкиста, који вас је 
сад питао и још неке информације везане за вашу чету? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: То не знам, то питајте њега. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Не, ја Вас питам да ли Ви знате одакле његова 
информација? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не знам, не знам. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Значи Ви му нисте подносили извештај? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли му је Вељовић подносио извештај о стању у 
јединици па му одатле та информација? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не знам, то не знам. 
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ:  Хвала. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Има ли даље? Изволите. 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добар дан. Иначе ја сам твој колега командир 
Ваљевске чете и једно стручно питање. Задатак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте немојте стручно. 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Не, не, задатак који је издао конкретно Првом  
воду код силоса у смислу евентуалног напада непријатеља, претпостављам 
да си ти бранио село из тог правца Товарника. 
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Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да. 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Шуме Јелаш и шта су ти већ рекли тамо, у  
случају напада, сад ћу  да питам стручно питање, јеси ли ти одредио њима 
правац повлачења, резервни положај и евентуалне препреке које могу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Влајковићу, на који део предмета оптужбе 
се односи ово што сад питате? Вашег предмета оптужбе оно што се Вама 
ставља на терет. 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Он је био близу места догађаја на 300 метара 
где се десило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како гласи питање? Ово што сте прво питали не 
видим везу  са предметом Ваше оптужбе. 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Да ли си ти одредио тај правац повлачења 
значи којим правцем ће се повући и резервни положај? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па на који део предмета оптужбе оно што се Вама 
ставља на терет се односи то Ваше питање? Шта? 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Па у близини тог његовог Првог вода биле су 
минске препреке, правац повлачења војнички гледано то постоји, то човек 
зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не разумемо шта хоћете да питате, конкретизујте 
питање, вежите за оно што се. 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Да ли си био обавештен да иза твог Првог 
вода постоје минске препреке после 14. октобра?  
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо га питали и рекао је да не. 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: А да ли си одредио резервни положај свог 
вода у случају напада? На пример каже еј људи напашће нас неко, 
повлачимо се, у којем правцу? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Конкретно за тај вод мислите? 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Да. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ко би могао да нас нападне из тог правца? 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Па из тог правца? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Кад је Шид био у рукама наших јединица, 
Товарник односно, ко је могао да нас нападне. 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Шта си ти имо задатак није ми јасно, па ти си 
имо дејство на. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема, ово све што питате нема везе са оним што се  
вама ставља на терет. Питали сте га за минско поље, то смо га и ми питали, 
не зна, идемо даље. 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Не, наведени положај је био у близини 
минског поља, по војничким правилима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па у том смислу ставите примедбу па му реците. 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Примедба, да је дошло до напада твоја војска  
би вероватно, пошто ниси обавештен, ушла у минско поље пошто је оно 
било негде око пар стотина метара иза силоса, после 13-ог, 14-ог. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Ваша примедба да су његови војници били у 
близини минског поља. 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Моја примедба да га није команда обавестила 
о таквим стварима и то је моја примедба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том правцу  шта кажете? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Могуће је. 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: У случају напада значи војска би ти се 
повукла ту , не би ишла асфалтним путем, претпостављам, не би бежала 
асфалтним путем. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па где би бежао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Влајковићу , шта Ви сад ту развлачите 
неку  причу , ставили сте примедбу  да је његова јединица, војници били у 
близини минског поља. 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И на шта је то примедба? 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Па није човек био обавештен да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како није знао, је ли тако? 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Да, да није био обавештен? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ево нека одговори. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Нисам знао. 
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље. Изволите. 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Добар дан. Ја ћу морати да га цитирам и њега и Вас. 
Ви сте рекли да сте поставили кружну одбрану села када сте. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да. 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: На питање госпође судије да ли вам је познато да су 
инжињерци постављали минска поља, рекли сте да нисте, кажите ми да ли 
Вам је познато у којој се зони постављају минска поља? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 ОДБИЈА СЕ одговор на то питање. 
 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Госпођо због чега да се одбије? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање је стручно, јер није стручњак ни за мине, 
ништа. Идемо даље. 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Молим да се веће изјасни око овога питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
  Веће доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  ОДБИЈА СЕ одговор на питање опт. Зорана Косијера које је 
стручне природе. 
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Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Да ли Вам је познато да се у зони одбране 
постављају минска поља? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Исто се одбија. 
 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Госпођо председавајућа, не може ово питање да се 
одбије с обзиром да је човек организовано кружну одбрану, да се минска 
поља постављају у зони одбране што значи да је он морао да буде упознат 
са постављањем минских поља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље са питањима. 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Немам, имам само примедбу .  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците. 
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Морао је да буде из ових разлога које сам навео да 
буде упознат да су постављена минска поља, е сад ако није упознат онда ко 
је прећутао и ако је упознат због чега је он прећутао и није никоме другоме 
преносио да ту постоје минска поља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Поводом ове примедбе шта сведок каже? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па нисам имао појма о минском пољу . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Идемо даље од оптужених има ли још неко 
питања? Нема нико. Добро. Само још једно питање. Реците ми да ли је Вама 
ико када сте тамо отишли из Србије у Хрватску рекао да ће вам Градимир 
Вељовић да вам неће више бити командант него неки саветник? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Да Вам кажем, није ми нико рекао ништа везано 
за Вељовића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Ја сам слушао њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И само још једно питање. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: И мислим да нисам погрешио што сам га слушао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и само још једно питање пошто сте били у 
кући тог Љубе Крњајића, да ли је на његовој кући била та бела тканина 
односно на капији? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Па и да је била скинули би је наши људи 
стражари који су били ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта? 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Није била, није била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није била. Добро. Захваљујем Вам се. 
 
 Довршено сведочење. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада ћемо пар минута да направимо паузу . 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Јесам ли ја слободан? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Хтео сам још нешто да Вам кажем, ове трошкове 
да ли могу то Вама да кажем? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете у Служби за сведоке. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Не шаљу они паре, ни прошли пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прошли пут је сведок дошао и због адвоката 
Градимира Налића било је одложено суђење, а нисам Вас ја, кад пре годину 
дана, не разумем. 
Сведок ДРАГАН ЛУКИЋ: Хвала вам. Довиђења, пријатно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Десетак минута. 
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  
 Главни претрес СЕ ПРЕКИДА у 11 часова и 05 минута и биће 
настављен у 11 часова и 15 минута. 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Главни претрес СЕ НАСТАВЉА у 11 часова и 30 минута 
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 
 

СВЕДОК ДРАГАН КАТАНСКИ 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан, господине Катански. 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ваши подаци, име оца? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ: Катански Добривој, Драган. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Од оца Добривоја, по занимању сте? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ: Возач-инструктор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, возач, са станом, адреса Ваша? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ: Војводе Степе 502, Кумодраж, Београд. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Година рођења, место рођења? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ: 20.07.1967. године, Београд.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте у неком сродству  са овде оптуженима 
Љубаном Деветаком, Миланом Девчићем, Миланом Радојчићем, Жељком 
Крњајићем,.Миодрагом Димитријевићем, Дарком Перићем, Радованом 
Влајковићем, Радисавом Јосиповићем, Јованом Димитријевићем, Сашом 
Стојановићем, Драганом Бачићем, Зораном Косијером, Петронијем 
Стевановићем и Александром Николајидисом? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ: Ни са ким. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  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 себе или неког свог блиског 
сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или 
кривичном гоњењу. Пре него што кренете да дајете исказ, положићете 
заклетву , прочитавши тај текст испред Вас. Изволите. 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ: Ово? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте.  
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ: Да ли горње подвучено не треба да се чита , 
само испод, ово доле? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да. 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ: Заклињем се својом чашћу  да ћу о свему што 
будем питан, говорити само истину  и да ништа од онога што ми је познато, 
нећу  прећутати.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
 

Сведок Драган Катански, од оца Добривоја, по занимању возач-
инструктор, са пребивалиштем у Београду, Кумодраж, ул. Војводе Степе 
502., рођен 1967. године у Београду, са оптуженима несродан, није у 
завади, опоменут, упозорен, а након полагања заклетве, изјављује: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Пред Вишим судом у Београду Одељењем за ратне 
злочине, води се кривични поступак против ових четрнаест лица чија сам 
Вам имена прочитала, због кривичног дела ратни злочин против цивилног  
становништва. Предмет оптужбе је страдање хрватских цивила у месту 
Ловас у октобру и новембру  месецу 1991. године – ближи предмет оптужбе 
је напад на Ловас, страдање цивила приликом напада, затим, убиства, 
телесна повређивања, затварања цивила у овом периоду  у селу и догађаји на 
такозваном минском пољу , страдање цивила приликом овог догађаја. 
 Вас је оптужени Жељко Крњајић предложио за сведока, испричаћете 
суду шта је од овога што је предмет оптужбе Вама познато.  
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Једино од ових људи које познајем, знам 
Љубана Деветака, а све ове људе не познајем, чак ни тог Жељка Крњајића, 
не знам значи, не познајем никога, сем Љубана Деветака. Значи и да 
нагласим, прво ја у рату  нисам учествовао, значи, нити сам био за време 
рата тамо. Једино, овај, што смо имали, овај покојни отац мој и ја, имали 
смо пољопривредно имање које се налази близу Ловаса, једино такву везу, 
значи, са Ловасом, а имам и везу са тим Ловасом, па и са Љубаном 
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Деветаком, што сам га упознао лично у Ловасу, у канцеларији, у 
просторији, јер мој покојни отац је доводио струју из Ловаса, ми смо имали 
свој вод значи струје са својим бандерама и трафо-станицом која се налази 
на том нашем имању . Ја сам дошао 1992. године, то је негде у априлу, 
отприлике, са мајком сам дошао да обиђем имање. Тада сам видео да је 
нестала та трафо-станица, е онда у причи сам сазнао да је господин Љубан 
Деветак ми је украо или отео, присвојио ту трафо-станицу , отишли смо код 
њега горе у канцеларију, што је ми је и сам лично рекао, каже, «мени је она 
требала, ја сам је и узео», то су његове речи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А ово што је предмет оптужбе, да ли знате нешто о 
томе? Чули сте шта је предмет оптужнице. 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Чуо сам, значи остало не знам ништа, једино 
знам само за ову  моју  ствар, што могу  да кажем, да знам Љубана Деветака.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите, господине Крњајићу, пошто је ово сведок 
кога сте Ви предложили. 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Значи, не знам овог господина Жељка. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  Добар дан, господине Драгане, ја сам оптужени 
Жељко Крњајић. Сведок је у праву , госпођо судија, ја и сведок се нисмо 
никад у  животу  ни видели, ја сам пријатељ био са  сведоковим оцем, па сам 
предложио сведока, пошто му је отац преминуо, предложио сам господина 
Драгана да га питам пар питања у вези тог салаша који се од првог дана 
спомиње да је миниран, па бих питао Драгана, до када је он био, живео на  
том салашу близу  Ловаса.  
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Ја прво нисам уопште живео на тој, значи ја 
сам одрастао и рођен у Београду и ја сам само долазио повремено када 
треба да се ради земља, значи дођем на два, три дана и одем кући, да 
помогнем оцу , значи нисам ни живео тамо. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  Добро, живео је отац. 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Па живео је, два, три дана буде, па два, три 
дана буде у Београду, знач и он је углавном. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  Да ли је покојни ти отац говорио да је имао неких 
проблема тамо, на том салашу? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: На које проблеме мислите? 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  Проблем терања, претњи, палења, минирања и 
тако. 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Па прво, значи отишли су пре рата, знам да 
је нешто пре рата, две зграде су миниране, значи отишли су пре рата, 
мислим, да је у мају  негде отац и мајка су напустили и више се нису  
враћали значи, на то имање. Отац ми је умро 30. децембра 1991. године, 
значи ја и мајка смо први пут дошли у овоме априлу 1992. године, ето да 
обиђемо то имање и тако сам ја целу ову  причу  сазнао што сам рекао за 
трафо-станицу , значи за Љубана Деветака. То је једино што Вам могу  рећи, 
а о овоме другом, стварно не знам. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Да ли сте сазнали, ко вам је минирао тај? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Не знам. 
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Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  Објекат? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Не знам, стварно. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  Да ли се у близини тог објекта према Вуковару 
налазио неки други, већи објекат? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Једини смо били ту код салаша. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  Молим? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Око мог салаша, тог имања, једино имање 
смо ми били усамљени, није постојао објекат никакав, колико ја знам. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  Па први следећи објекат према Вуковару , са 
десне стране, да ли знаш шта је то? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Па има тамо негде код Сотина, са десне 
стране, немам појма шта ту дође, неки објекти имају, ако је то то. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  Да ли ти је отац причао да је имао посету  са тог 
објекта? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Не знам то.  
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  Да ли ти је отац причао да је ишао на ВМА 
некоме у посету? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Значи, око тих ствари стварно не бих знао да 
кажем ништа, нити сам ја могао ту нешто да се питам, шта сам ја имао 24 
године, као да је мене питао мој отац за нешто, нити ми је шта причао. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Када кажемо тај салаш, да ли можеш мало 
поближе описати какав је то салаш? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крњајићу, ја сада морам да Вас прекинем, 
на који део предмета оптужбе се односи овај салаш? 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  На ону бившу  што смо причали, да су сви Срби 
протерани, да су једни попаљени, једни запаљени, једни минирани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када је то минирано? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Па ја не знам пре рата је то било, када је 
почео рат, 1991. године, сада када је то било, ја сада не знам тачно датум, 
углавном моји су отишли у мају , април-мај, у том периоду  и отишли су и 
нису  више долазили. Ваљда се то после тога дешавало, значи када је 
минирано, ко је минирао, немам појма, нико није био више тамо. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  Па то сам мислио, да ли ти је отац причао, јер 
отац је био код мене на ВМА и причао ми је све када је минирано, шта је  
минирано, колико је минирано, ко је минирао, какве је имао проблеме када 
је одлазио. 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Ја не знам значи, знам да је то пре рата, а 
знам шта се дешавало после, 1992. године, ово што моту  да кажем. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  Не, не, ово пре рата је то било. 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Чули смо, отац му није причао. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ:  Хвала, немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Има ли неких питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Пошто је очигледно да сведок нма ни непосредних 
ни посредних сазнања у вези са предметом оптужбе, питања немам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Други неко питања? Нема, добро. Поменули сте 
Љубана Деветака да га познајете. Ко је тај човек, шта је он био? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Па знам да је био тамо главни у задрузи, да 
ли је био директор, шта је био, не знам ни ја, знам да сам са њим 
разговарао, значи, дошао сам, јер то је пријављена, значи пријављена је 
крађа трафо-станице у Товарнику , уствари у Ловасу је прво пријављено у 
полицијској станици, ја и мајка смо били, онда су ови звали из Ловаса у  
Товарник СУП; полиција је дошла, значи и извршила је увиђај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када је то све било? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: То је значи у априлу овај 1992. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У априлу  које године? 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ::  Април 1992. године, значи април, тачно 
датум не знам. Ја могу  дати, добио сам из Тужилаштва неки допис и мој  
одговор на то Тужилаштву  САО Крајине, ако Вам је то битно нешто, баш за  
Љубана Деветака.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  1992. година. 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Ако Вам треба, значи, то је то што знам за  
Љубана Деветака, значи и лично ми је он рекао, једино за ту ствар што се 
тиче тога, што ја могу  да кажем за Љубана Деветака да ми је он то и 
потврдио и лично мени и мајци у канцеларији код њега у Ловасу рекао је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, ако нема више питања. 
 
 Довршено сведочење. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Захваљујем Вам се, господине Катански што сте се 
одазвали. 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Да ли могу  ја да идем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Можете. 
Сведок ДРАГАН КАТАНСКИ:: Хвала. 
 
 

ЧИТАЊЕ ПИСМЕНА 
 

Веће доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

На основу чл.406. став 1 тачка 1. чита се: 
 
 извадак из Матице умрлих Уреда државне управе у Сплитско-

далматинској Жупанији – Матични уред Омиш од 01.09.2011. године, 
на име Златка Краљевића, те записник са исказом овог сведока 
Окружног суда у Сплиту , Кир.274/93 од 24.03.1993. године 
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 обавештење Дома за старе и немоћне особе Вуковар од 19.09.2011. 
године да је сведок Звонимир Балић непокретан, те записник о 
испитивању  овог сведока Жупанијског суда у Вуковару, Кир 887/07 од 
19.11.2007. године и записник о главном претресу са исказом овог 
сведока оштећеног Звонимира Балића број К-25/00 од 02.12.2003. 
године. 

 обавештење Дома за старије и немоћне особе Вуковар од 
21.11.2011. године, да је сведок Славко Божић непокретан и 
инконтинентан, те записник о испитивању  овог сведока Жупанијског  
суда у Вуковару, Кир 887/07 од 19. новембра 2007. године и записник 
о главном претресу  са исказом овог сведока Жупанијског суда у 
Вуковару, број К-25/00 од 18.11.2003. године, 

 лечничка потврда Дома здравља Вуковар од 18.02.2011. године, те 
потврда од 11.11.2011. године на Невенку  Мађаревић од оца Андрије, 
рођена 1951. године, записник са исказом овог сведока Окружног суда 
у Осијеку, Кио-934/92 од 17.03.1993. године и Жупанијског суда 
Вуковар, К-25/00 од 02.10.2003. године. 

 
На основу чл.388. ЗКП, врши се увид у: 

 
 записнике из истраге овог суда - записнике са изјавама 

прикупљеним у смислу чл.504-ђ тада важећег ЗКП, записнике суда 
Републике Хрватске, записнике МКТЈ свих сведока чији су искази 
због измене у саставу већа, у сагласност странака прочитани на 
главном претресу од 22.02.2010. године. 

 
 
 

  Врши се увид у списе Жупанијског суда у Вуковару, К.број 25/00 
који се налази у списима предмета на ЦД. 

 
 
 Чита се: 

 
 решење Команде Војног округа Ваљево УП-I бр.29-34 од 

29.03.1994. године, 
 Закон о правима хрватских бранитеља из домовинског рата 

Републике Хрватске. 
 
  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Димитријевићу , по овом решењу команде 
Војног округа Ваљево, Вама је признат двоструки стаж осигурања због 
учешћа у оружаним акцијама? Да ли је тако? 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ:  Да, тачно је то госпођо председавајућа. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Због учествовања у оружаним акцијама у периоду  од 
09.10.1991. године до 12.01.1992. године. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ:  Добро, Ђокић је то написао, он нека 
изволи па када дође овде, нека Вам објасни како је то написао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то је тачно да Вам је ово признато? 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ:  Као поклон, као поклон, да би што пре 
отишао у пензију . 
 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, добро. 
 
 
 Констатује се да је предње прочитано. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реците, господине Димитријевићу . 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ:  Поштована председавајућа, после дужег 
премишљања, да ли да из руке испустим последњи адут за доказивање 
лажне оптужнице и монтираног политичког процеса овде. Ја сам Вама дао у 
руке мој дневник односно бележницу  са питањем једним, када ћете да ми 
вратите. Међутим, Ви то нисте одговорили. Сада после завршеног излагања 
Тужилаштва од пре два дана у односу на предлоге браниоца и повезујући са 
званичним овај наводним сведочењем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да не губимо то време. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ:  Тражим да ми се бележница врати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Пошто је било неких предлога да се вештачи та 
Ваша бележница, када одлучи суд у вези тог вештачења, биће Вам враћено 
да бисте евентуално Вашу  одбрану можда Вам треба та Ваша књижица. 
Значи у уторак ћемо Вам вратити, ето. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ:  Хвала лепо, хвала лепо.  
 

Суд доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Главни претрес СЕ ПРЕКИДА у 11,46 часова и биће настављен 
дана: 
 
 

 23. јануара 2011. године, 
 
 

са почетком у 09 часова и 30 минута, судница 2. 
 

Довршено. 
 
 

ЗАПИСНИЧАР                                  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА  
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