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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Седите. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да су приступили:  
 
 заменик тужиоца за ратне злочине Душан Кнежевић,  
 оптужени Милан Шпановић,  
 бранилац оптуженог. 

 
АДВ. ПРЕДРАГ МАРИЋ: Колега Калањ није могао данас да приступи на 
суђење, нека реконструкција убиства је у Сремској Митровици, а иначе он и 
ја имамо заједничко пуномоћје, у истој смо канцеларији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас је било предвиђено за завршне речи. 
АДВ. ПРЕДРАГ МАРИЋ: Колега ме је замолио уколико је могуће судија да 
се завршне речи одложе, он исто није знао да ли ће данас уопште и стићи и 
дефинитивно данас није стигао. Ја бих молио уколико икако може да се те 
завршне речи да се одложи за кратак неки рок уколико постоји могућност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте одмах да решимо то пошто нам се сад све то 
не уклапа у ове планове. Да 16.06. то је, да ли може 07-ог, односно 09-ог? И 
шта ћемо сада, који је предлог? До када сте на одмору? До понедељка? Да 
16.06. онда,16. јун, то је среда, да ли бисте били слободни да знамо? Добро, 
то ћемо онда? То је Овачара је ли тако, али то имате пре подне, онда ће 
поподне бити. Добро. Да ли је присутан сведок Љиља Арбутина? Јесте, је ли 
тако? 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се у наставку доказног поступка испита сведок Љиљана 
Арбутина. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете позвати сведока? 
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 Само бих констатовала да је у транскрипт аудио записа од 12.02.2010. 
године, одбијен био предлог да се испита у својству сведока Нада Арбутина. 
То је била грешка, јер Љиља Арбутина се налази на адреси Наде Арбутине. 
Дакле, први пут био је одбијен овај предлог одбране али касније веће је 
усвојило. 

Добар дан госпођо Арбутина. 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте позвани у својству сведока. 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Само ја сам сад Перић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Перић? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Да, девојачко је Арбутина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете онда рећи Ваше пуно име и презиме? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Љиљана Перић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Новска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које године? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: 30.06.1965. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оца? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Од оца Дмитра и мајке Наде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Жељезничка школа, транспортни 
комерцијалиста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је Ваше пребивалиште? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Бранислава Нушића 83, Сремске Лазе, 
Хрватска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли сте у сродству са овде оптуженим 
Шпановић Миланом? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте, несродни? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте позвани у својству сведока. Као сведок дужни 
сте да говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело. Нисте дужни 
да одговарате на питања уколико би одговорима себе или неког Вашег 
блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или 
пак кривичном гоњењу. То Вам је јасно је ли тако? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете само да прочитате молим Вас текст заклетве, 
наглас? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред судом 
будем питана говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато 
нећу прећутати. 
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 Сведок упозорена, опоменута, заклета, па изјави: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте предложени од браниоца оптуженог да се 
испитате у својству сведока. Да ли Ви знате због чега сте Ви данас позвани? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Као сведок за Милана у вези. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, овде се води поступак против Милана 
Шпановића због кривичног дела ратни злочин против цивилног 
становништва па  испричајте нам, почните од тога где сте били рецимо 
септембра, октобра месеца 1991. године, где сте живели, па ће Вам одбрана 
поставити даље питања прво? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Живела сам у Рајићу, где сам и рођена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Рајићу сте живели? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Испричајте од момента када су кренули 
сукоби, ето од тада? Када су кренули сукоби, како је било организовано, шта 
је Вама познато, где сте Ви били у то време? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Баш кроз само село је 16.08. то сам добро 
упамтила јер је светац њихов један који сам запамтила, 16.08. Свети Рок, тад 
су прошли кроз село са тенковима, транспортерима, чиме ли већ и људи су 
били у селима и кад су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је прошао? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Војска хрватска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Да и ми смо тад, неки су се задржали код куће, 
неки су бјежали према шуми. Они су на неке пуцали, на неке не, углавном 
прошли су тако и од оних који су се задржали у селу сам чула да су залазили 
у куће, шуњали се, гледали има ли кога и тако. Ја нисам била тад кад су 
пролазили, кажем била сам у шуми, односно побјегли тад у брдо јер сам на 
крају села па се већ чула пуцњава и тад смо отишли горе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се даље дешавало? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Па после тога, да, једно два-три дана је то тако 
трајало и онда су ови људи из села организирали страже. Те су страже биле 
сеоске, људи углавном који су могли и хтели и ових до 60 година рецимо су 
ишли на страже и то је трајало до једно мјесец и по дана, негде крај деветог 
месеца. Онда су дошли војска из Босне, бањалучки корпус отприлике негде 
крај деветог. Од тада страже више нису биле, тад су се они заједно удружили, 
заправо стража и војска, тад је била, не знам како се зове, ваљда одбрана, 
територијална одбрана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ја ћу препустити одбрани, пошто сте предложени 
од стране браниоца оптуженог да Вам прво постави питање. Изволите. 
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АДВ. ПРЕДРАГ МАРИЋ: Можете ли да нам кажете од кад познајете Милана 
Шпановића, како га познајете, његов карактер и све везано за то? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Милан је недалеко од куће где сам ја живела 
неких десетак кућа, значи познам га од детињства, он је старији од мене 5 
година, значи знамо се све време, тако га знам па мислим да воли друштво, за 
шалу је, дружељубив, тако га ја видим, тако га знам. 
АДВ. ПРЕДРАГ МАРИЋ: Моје следеће питање је где сте Ви радили у том 
периоду септембар-октобар, како сте рекли 1991. године, где сте били с 
радним местом? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Ја сам тад позвана да радим, да помажем, 
односно да радим у Црвени крст који је био исто тако близу, дошао је један 
човек Ђука Рађеновић и питао је могу ли помоћи пошто сам била једна од 
млађих жена а која је била слободна да помаже и тад сам почела за почетак 
мање краће а после како је стизала роба дуже се задржавати, углавном почела 
сам тад радити, односно помагати Црвеном крсту. 
АДВ. ПРЕДРАГ МАРИЋ: Да ли је окривљени Шпановић радио у Црвеном 
крсту? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Је, он је дошао, пошто је то почела стизати 
роба више и било је напорније, дошао је тај исти Рађеновић који је и долазио 
све време у Црвени крст и који је мене питао и он је рекао да ће доћи Милан 
да ради, да ћемо заједно радити али до тад сам ја већ радила једно два месеца 
и онда је он дошао па смо радили заједно једно кратко време, можда једно 
два месеца још заједно. 
АДВ. ПРЕДРАГ МАРИЋ: Да ли Ви можете да определите отприлике период 
од кад је радио Милан Шпановић, отприлике временски период кад је почео? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Па мислим негде око половина једанаестог, јер 
ја сам, да половина једанаестог. 
АДВ. ПРЕДРАГ МАРИЋ: Да ли Вам је познато да је Милан Шпановић имао 
неки сукоб с одређеним људима у сеоској стражи, да је напустио сеоску 
стражу? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Ја сам чула да је напустио од Ђуке и да су га 
послали да ради у Црвени крст, значи да је нешто било и да не знам тачно 
шта, углавном о неком сукобу да се ради, мени нико није ништа прецизно 
говорио нити сам ја питала, углавном предложио га је Губић да код 
Рађеновића да дође он и да он помаже заједно са мном јер ја више нисам сама 
могла. 
АДВ. ПРЕДРАГ МАРИЋ: Да ли је Вама познато да ли је окривљени 
Шпановић био припадник Територијалне одбране  и да ли је уопште могао 
бити, с обзиром да кажете да је био у Црвеном крсту? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Не, он је био на стражи али после је дошао у 
Црвени крст, није могао бити на два места. 
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АДВ. ПРЕДРАГ МАРИЋ: И моје последње питање је да ли Ви имате било 
каква сазнања посредна, непосредна да је окривљени Милан Шпановић било 
кога физички злостављао, малтретирао и слично? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Не, он није познат по томе, али ја колико га 
знам све оно време. 
АДВ. ПРЕДРАГ МАРИЋ: И још само један детаљ, извињавам се, значи није 
последње питање, да ли је у Црвени крст долазило неко лице или није битно 
колико лица који нису српске националности, да ли је било и Хрвата? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Било је, било је њих поприлично, било је и 
жена старијих које су остале саме, а било је и људи и жена заједно, долазили 
су, ко је дошао тај је и добио, баш су се чудили што ето и они могу добити, а 
кад су чули једни од других да могу добити долазили су. Ко је год дошао тај 
је добио од оног што се имало наравно. 
АДВ. ПРЕДРАГ МАРИЋ: Хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате Ви неко питање? Да ли имате питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте говорили нешто у свом исказу, кажете да је 
окривљени био на стражи. Како Ви то знате, у једном периоду? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Па и мој брат је био на стражи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је то било? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Па од тог 16.08. кад су они прошли, значи 
након пар дана, након пар дана су почеле те страже. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И докле је то трајало? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Док је дошао корпус бањалучки, они су до тад 
само на тој стражи ишли, ови наши људи из села. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То сте рекли крајем деветог, то сте рекли да је 
крајем деветог месеца? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта се дешава од краја деветог месеца па до 
половине једанаестог месеца када за које време говорите да је тада дошао код 
Вас да ради Шпановић Милан, да ли сте га виђали од краја деветог до 
половине једанаестог месеца? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Да, ми смо радили заједно тад, ја нисам 
отишла, ми смо заједно радили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте рекли у Вашем исказу да је он дошао 
половине једанаестог месеца код вас да ради, а ја Вас питам шта се дешава од 
краја деветог месеца када је дошао бањалучки корпус па кад Ви кажете да су 
престале страже па до половине једанаестог. Да ли у том временском 
периоду тих месец и по дана виђате окривљеног Шпановића? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Од половине деветог? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Од краја деветог до половине једанаестог? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: До половине једанаестог? 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Па не знам, морала сам га виђати, сад нешто не 
памтим неких детаља посебних, али морала сам га виђати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли знате у каквим ситуацијама, да ли се сећате? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Па ништа специфично, морала сам га виђати 
због саме близине и вероватно сам га виђала али не нека ситуација коју бих 
памтила. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате како је био обучен, да ли је имао 
војничку униформу, да ли је носио оружје, да ли се сећате тога? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Они нису имали униформу ја мислим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Оружје? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Које? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кратко, дуго? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Мислим да је дуго у питању, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви кажете да је Губић разговарао са Рађеновићем. 
Ко је био Рађеновић? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Он је радио у Црвеном крсту, односно он 
једноставно је дошао испред Црвеног крста, ко га је формирао не знам и пита 
је можеш ли доћи неко време да помажеш да радиш у Црвеном крсту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта је Црвени крст? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Колико знам хуманитарна организација. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли ви имали неке ознаке хуманитарне 
организације Црвеног крста, јесте ли имали неке униформе, јесте ли имали 
Црвени крст на себи, јесте ли имали неко означење тог? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Тако што Ви спомињете не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не? А реците ко је био Губић? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Он је био командант неки тамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чега? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Територијалне одбране. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па како онда он разговара с овим Рађеновићем да се 
пребаци ту Шпановић, због чега? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Зато што је то мало село и неко је то морао 
предложити, претпостављам због те неке функције. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Шпановић био претходно код Губића? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Како мислите да пита или? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, него да ли је био код њега под његовом 
командом, под његовом ингиренцијом, под његовом надлежношћу, у његовој 
јединици, да ли знате то? 
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СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Па није могао кад је Губић тек постао 
командир кад је Територијална одбрана формирана, значи није могао да буде, 
стража је била, није он тад био командир. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зато што у свом исказу је Губић рекао да је он њега 
пребацио тамо, зато Вам то кажем. Шта сте рекли, нисам баш најбоље 
пратио, односно записао, од половине једанаестог је дошао код вас 
Шпановић и колико је био код вас? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Па ми смо радили заједно још негде до око 
нове године. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта се дешава с њим после? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Па он је радио до краја док је радио Црвени 
крст јер то још није дуго трајало. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: После нове године где је био Шпановић? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: У Црвеном крсту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А Ви? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Ја сам отишла кући, више нисам, сећам се било 
је хладно, кућа велика, није се ложило. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: До кад је радио Црвени крст? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Па радио је овако 2002. па неких још пар 
месеци, три, четири месеца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли после тога видите Шпановића? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Ја сам га морала свакако виђати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је био војно ангажован? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: После Црвеног крста ја мислим да је он у 
полицији био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: У полицији. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је формирана полиција? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: То сад не бих знала рећи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је дошло до тога да престане да ради то што Ви 
зовете Црвени крст? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Па не знам, ја нисам више била, ја не знам због 
чега је престао да ради. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте ли живели ту у том месту? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Да, али не знам због чега је престао да ради, да 
ли више није било намирница, из којих разлога је престао у Црвени крст да 
ради, ја стварно не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ли ми само рећи, нисам сигурна да сам 
запамтила, кад сте Ви почели да радите у Црвеном крсту? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Па ја сам радила нека два месеца. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, кад сте почели? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Баш тачан датум. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не датум, него септембра месеца? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Септембра? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Да. Сад не могу тачно да се сетим да ли је то 
било нешто мало раније прије него што ће доћи корпус или кад су они 
дошли, али свакако знам нека два месеца да су у питању прије него што ће 
Милан доћи, тако мислим да је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како Вам је то остало у сећању да је баш друге 
половине новембра месеца почео да ради, по чему то везујете, како то баш 
онако знате да је друге половине новембра месеца, шта је то толико било 
битно тог друге половине новембра? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Па не знам, ја то рачунам овако. Ја сам значи 
почела радити девети месец, крај деветог, само мало, 19.08. су били, дакле, 
09-ог су дошли они, ја сам радила око 2 месеца, како сам већ рекла сама, 
значи то је рачунам 11. па негде да ли у првој половини једанаестог, ја не 
могу сад рећи да ли почетком, али мислим у првој половини једанаестог да је 
у питању, зато што некако знам да сам радила два месеца, да сам врло кратко 
радила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико вас је било ту, како Ви кажете, у том 
Црвеном крсту, колико вас је радило? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Па тад је тај Ђука долазио, али он није издавао 
робу, издавао је Милан и ја и повремено долазио је још један човек, ја не 
знам да ли је то било нешто у вези размена, али с тим ја нисам имала везе 
нити знам, само сам чула да он ради за размене али то није било везано за 
робу и за издавање тако да ја о томе нисам пуно информисала се. Значи, Ђука 
и Милан и ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли постоји још негде Црвени крст у Вашој 
околини? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Према Новској не, у Окучанима, ја мислим да 
је у Окучанима био свакако јер то је тад било опћинско место, али је то неких 
од нас 6 км, јер сам радила прије рата у Окучанима, па знам удаљеност.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, Ви кажете да сте почели у Црвеном крсту тако 
што је Вама речено да је то Црвени крст? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Да помажеш да издајеш робу, то је било за 
почетак неки, а касније кад се почела делити роба, не знам, једноставно тако 
је речено Црвени крст, ја сад не знам како то друкчије. Значи, нисам плаћена 
да би радила него ето хуманитарна организација, помагање људима, нису 
трговине радиле, ја не знам како то назвати друкчије. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питања? Питања нема. Да ли имате још нешто да 
изјавите? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете нам определити трошкове? Ви долазите из 
Кикинде? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Да, из Башаида, село код Кикинде. Не треба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не тражите трошкове? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Ма не треба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате право на путне трошкове. 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Па не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците? Како сте дошли? 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Аутобусом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Аутобусом? Па имате право на повратну карту. Ја 
имам овде извештај да је повратна карта 1.840 динара. 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Да, има их и јефтинијих 800 динара у једном 
правцу, али добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ИСПЛАТИТИ сведоку 2.000,00 динара. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ићи. 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Могу попити мало воде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, како да не. 
СВЕДОК ЉИЉАНА ПЕРИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ми ћемо наставити са читањем доказа. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се у наставку доказног поступка прочита: 
 
 -обавијест Жупанијског суда у Сиску од 14.04.2010. године, 
 
 -обавештење о заказаном рочишту ради испитивања у својству 
сведока оштећених. 
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АДВ. ПРЕДРАГ МАРИЋ: Судија, ја се извињавам, ако дозвољавате, 
извињавам се што прекидам. Као бранилац окривљеног Милана Шпановића 
предлажем да се издвоје списи о саслушању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте да ја прочитам. 
АДВ. ПРЕДРАГ МАРИЋ: Е добро, ја сам мислио пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта да се издвоји из списа? 
АДВ. ПРЕДРАГ МАРИЋ: Записници о саслушању оштећених од 28.05.2010. 
године имајући у виду чињеницу да је мом брањенику повређено право на 
одбрану чињеницом да није могао да присуствује њиховом саслушању и на 
тај начин непосредно да поставља питања и могућност да се с њима суочава, 
на исти начин они су одбили да дођу у Републику Србију да сведоче тако да 
ни на који начин он није могао да на квалитетан начин сучељи своје ставове 
са њиховим тврдњама и сматрам да тај записник као такав треба издвојити из 
списа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Тужиоче? Само укључите микрофон. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја не знам да ли је колега био у контакту са 
адвокатом Ђорђем Калањом, он је рекао да неће моћи да приступи тамо али 
да је ангажовао браниоца једног адвоката тамошњег да присуствује томе да 
би на тај начин био превазиђен овај проблем и из тих записника које Ви сада 
помињете види се да је ту био присутан адвокат Марко Рафаи из Сиска, а 
претпостављам да га је Ђорђе Калањ ангажовао.  
АДВ. ПРЕДРАГ МАРИЋ: То ми је апсолутно познато али ја не говорим о 
томе да је бранилац него окривљеном Шпановићу је забрањено практично да 
приступи у Хрватску и о томе постоји у списима предмета обавештење из 
Министарства правде Републике Хрватске али имајући у виду одредбе ЗКП-а 
које изричито предвиђају и право окривљеног да присуствује саслушању 
сведока и да му се на тај начин омогући активно учешће у поступку кроз 
постављање питања, кроз суочења евентуална сматрам да је на овај начин 
повређено његово право на одбрану. Мислим чињеница да је бранилац био не 
искључује могућност и право окривљеног да захтева непосредно присуство 
саслушању када се саслушавају сведоци. 
 
 Веће доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 ОДБИЈА СЕ предлог браниоца оптуженог да се из списа издвоје 
записници о испитивању сведока оштећених као неоснован.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Право на одбрану оптуженог није повређено. 
Бранилац је био обавештен, његово је право било да ли ће доћи или не, оно 
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што је битно битно је да је он обавештен о заказаном термину о саслушању 
оштећених, а као што је и рекао заменик тужиоца бранилац који је био 
ангажован је био Марко Рафај тако да самим тим апсолутно није повређено 
право на одбрану оптуженог, стога је и одбијен Ваш предлог.  
 
 Наставља се читање обавештења заменику тужиоца, браниоцу и 
оптуженом Вишег суда у Београду о заказаном рочишту ради 
испитивања у својству сведока оштећених Квочић Јосипа, Богуновић 
Ђуре и Филиповић Ивана. 
 
 Чита се допис Жупанијског суда у Загребу Истражни одјел од 
06.04.2010. године, а са обавештењем да нису у могућности удовољити 
замолници овога суда од 19.02.2010. године за испитивање оштећених 
Јосипа Квочића и Ђуре Богуновића из разлога њиховог недоласка у 
Жупанијски суд у Загребу због болести и поодмакле животне доби. У 
прилогу је и изјава Јосипа Квочића са медицинском документацијом од 
24.03.2010. године. 
 
 -чита се допис Министарства одбране Босне и Херцеговине број 13-
04-1-1645-4/10 од 26.10.2010. године којим извештавају суд да увидом у 
архивску грађу нису пронађени релевантни подаци и документи, а 
везано за КПЗ Стара Градишка, 
 
 -чита се допис Међународног комитета Црвеног крста од 
12.05.2010. године, 
 
 -чита се допис Министарства правосуђа Управа за европску унију 
и међународну сарадњу број 514-05-05-01-10-58 од 21.05.2010. године, 
 
 -чита се записник Кир.320/10 о испитивању сведока оштећеног 
Квочић Јосипа састављен дана 28.05.2010. године у Боровцу од стране 
Жупанијског суда у Сиску,  
 
 -чита се записник Кир.320/10 о испитивању сведока оштећеног 
Ђуре Богуновића састављен дана 28.05.2010. године у Боровцу од стране 
Жупанијског суда у Сиску, 
 
 -чита се записник Кир.320/10 о испитивању оштећеног Филиповић 
Ивана законског заступника иза сад покојног Филиповић Луке 
састављен дана 28.05.2010. године у Боровцу од стране Жупанијског суда 
у Сиску. 
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Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 07.06.2010. год.                                                                  Страна 13/13 
 
 

 
 

К-По2 32/2010 

 
 ОТКЛАЊА СЕ извођење доказа прибављањем борбеног правила о 
употреби територијалне одбране који је био на снази и примењивао се у 
периоду септембра 1991. и јануара 1992. године. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још неких предлога за допуну доказног 
поступка? Нема предлога. 
 
 Нема предлога за допуну доказног поступка. 
 
 Председник већа објављује да је доказни поступак завршен. 
 
 Због недоласка браниоца оптуженог адв.Ђорђа Калања завршне 
речи се ОДЛАЖУ и заказују за  
 
 

16.06.2010. године у 15,30 часова, судница број 4. 
 

Довршено. 
 
 
Записничар      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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