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Tранскрипт аудио записа 
са главног претреса од 20. фебруара 2012. године 

 
 
 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 

• заменик тужиоца за ратне злочине Веселин Мрдак, 
• пуномоћник оштећених Марина Кљајић, 
• сви оптужени, и 
• браниоци адвокати Гордана Живановић бранилац оптужених 

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

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега изволите. Само да погледам пуномоћје.  
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је оптужени Љубан Деветак ангажовао за 
браниоца адвоката Милорада Константиновића те се за данашњи 
главни претрес по заменичком пуномоћју јавља адвокат Тихомир 
Константиновић као бранилац оптуженог Љубана Деветака. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је оптуженом Љубану Деветаку председник 
суда поставио браниоца по службеној дужности адвоката Гордану 
Живановић па имајући у виду фазу поступка, сложеност и обимност 
овог предмета у наставку претреса оптуженог Љубана Деветака ће 
бранити и ангажовани бранилац и бранилац по службеној дужности. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Деветак, с обзиром на фазу поступка и с 
обзиром на то да Ваш бранилац новоангажовани требаће му мало времена да 
уђе у предмет па ће за тај период и бранилац по службеној дужности а 
имаћете и ангажованог браниоца да не би то било од штете по Вашу 
одбрану. 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
 Претрес је јаван. 
 
 Главни претрес се наставља у 14 часова и 41 минут. 
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 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се у наставку претреса у односу на оптужене Љубана Деветака, 
Милана Девчића, Радисава Јосиповића и Александра Николајидиса 
понове процесне радње обављене на главним претресима 16., 17. и 19. 
јануара 2012. године јер адвокати Бранкица Мајкић и Бранко Димић 
нису испуњавали законске услове из члана 73 став 2 новог ЗКП-а да 
буду браниоци у овом поступку, с тим што је адвокат Бранко Димић тај 
законски услов испунио дана 05.02.2012. године па ће остати бранилац у 
овом предмету.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С обзиром на ову ситуацију да смо прошли пут имали 
три дана претреса, да два адвоката сходно Закону члану 73 став 2 новог 
Законика о кривичном поступку нису имали пет година радног искустава у 
адвокатури или судилачко-тужилачкој функцији ово што сте се на том 
претресу изјашњавали у вези измењене оптужнице неће моћи да се користи 
јер се подразумева да сте износили изјашњавали се у присуству лица које 
нема својство браниоца. У том случају ћемо те процесне радње поновити па 
ћемо, изволите господине Деветак изјашњаваћете се везано за ову измењену 
оптужницу.  
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан. Па ја не бих имао ништа посебно ни да 
кажем, ни да додам, једино да се изјасним да остајем код свега онога што 
сам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто остајете код нечега што не може тај записник, 
део тог записника не може да се користи, ја бих Вас замолила да ако можете 
да то поновите јер Ви сте причали нешто, а тај део записника не може да се 
користи, има се узети као да сте причали без браниоца. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли може део тог записника да се препише у 
данашњем транскрипту? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не могу да преписујем нешто што не могу да 
користим као доказ.  
 

ЉУБАН ДЕВЕТАК 
 

Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро. Ја у целости одбацујем наводе оптужнице и 
чак ме чуди да је таква каква јесте, тако да немам друго ништа да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово што сте измењени овај део, погледали сте ове 
новине? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које Вам се стављају на терет. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вези ових затвора господине Деветак у задрузи, у 
подруму месне заједнице? 
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Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Никакве везе немам ни са једним ни са другим 
затвором. Овај први је формиран зна се из овог поступка управо тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ако може да се искључи ова клима. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: У време кад ја нисам био у селу, овај други је 
формиран 11. октобра, рекао сам како сам запазио саслушање 11.10.1991. 
године кад сам изашао из те сале где сам се обратио грађанима села и немам 
никакве везе ни додирних тачака са ниједним ни са другим затвором. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли исто и за овај затвор у подруму Месне 
заједнице? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да, да, сад сам рекао, кад сам изашао из Дома 
културе те кад сам се обраћао народу 11.10. у поподневним сатима сам 
приметио да страже полиције војне и да људи чекају на ред да би били 
саслушани и рекао сам у свом исказу и на Ваше питање да сам знао за те 
затворе, да сам видео те људе једном приликом кад сам свраћао у месни 
уред и тако даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми везано за, тужилац Вас тужи да сте 
Ви наредили ове беле траке на руке и беле тканине на куће? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ма апсурд је то, чули смо сад да не понављам оно 
што су неки сведоци овде говорили, обележја на куће су стављана још првог 
дана тог 10.10. и рекао сам у својој одбрани да је то пресликан Товарник 
којег сам ја видио кад сам долазио у септембру месецу 1991. године у 
Товарник, тако немам никакве везе  с тим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда овде под тачком 1 под в) помиње се да 
сте Ви увели, тужилац помиње у оптужници наредили увођење те радне 
обавезе у смислу принудног рада за мештане хрватске националности? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Што се мене тиче принудни рад није ни постојао. 
Људи који су радили у задрузи тврдим одговорно да су људи радили 
добровољно. Највећи број људи који су радили у задрузи су они који су и 
пре тих догађаја из октобра 1991. године запослени стално у задрузи, а 
многи су и били редовни малтене редовни надничари у задрузи тако да и 
рекао сам у својој одбрани да сам апелово људе тог дана 11.10. кад сам им 
се обраћао да сам их позвао да се јаве на рад у задрузи ко жели и рекао сам 
да су ту људи добровољно радили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. У тачки 2 оптужнице тужилац Вам ставља на 
терет да сте током октобра 1991. године Ви саслушавали неке мештане 
цивиле, грађане хрватске националности. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Не, никада нисам никога саслушавао, једино сам 
слушао некога кад је дошао да ми се пожали код мене на радно моје место. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретно овде Вам ставља за два лица под а) за 
Снежану Кризманић да сте наредили њено саслушање неким припадницима 
оружане групе „ Душан Силни“, а потом да сте је у кући Боре Кесар и Ви 
саслушавали. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Не, нисам је саслушавао и рекао сам прошли пута 
да се нисам суочио с њом путем видео-конференције кад је давала изјаву јер 
се видело очито да је читала своју изјаву и није се ни чула добро, ни видела, 
посебно се није видела и да ми је било саветовано од адвокатице која ме 
тада бранила да од ове, не могу се сетити како се зове, да ништа не излазим, 
зато нико уосталом ни од адвоката ни од осталих оптужених није излазио да 
је било шта пита, ту госпођицу Кризманић и нетачно је да сам ја дао и налог 
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било коме да њу саслушава на концу конца да сам ја имао толику власт као 
што се ту приписује у оптужници и да сам се бавио тиме што ми се 
приписује да ли би се она усудила уопште да долази код мене у кућу и да 
борави целу ноћ и тако даље, тако да су неистине то јер она даје изјаву 
накнадно након малтене проведеног процеса и прича онако како јој је неко 
издиктирао да прича. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, везано под тачком ђ) за Антона Кризманића 
исто тужилац Вас тужи да сте и њега саслушавали, питали га где му је брат, 
да ли би пристао да буде стрељан уместо њега, претили да ћете убити 
породицу? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Тријажом људи у Ловасу ја се апсолутно нисам 
бавио нити је то био мој посао и не знам одакле томе човеку да измишља то, 
ја једноставно нити сам имао времена, нити сам ја се бавио тиме, мој посао 
је био сасвим нешто друго и нетачно је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Под тачком 3. оптужнице тужилац Вам 
ставља на терет да сте наредили оптуженом Петронију Стевановићу да 
ликвидира Марина и Катарину Балић. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Мислим стварно немам шта рећи и поводом ове 
оптужбе. Како сам и раније говорио нити сам ја имао икаквих разлога 
везано за те људе, нисам имао ништа нерашчишћено с тим људима ни 
имовински, ни правно, никакве свађе нисам имао ни с њима, ни с њиховим 
синовима и тако даље. Међутим из поступка се види и до сада да тачно је то 
да су одређени људи страдали, многи од страдалих, да су родитељи неких 
који су негде били у то време и на другој страни или у ХДЗ-у или 
наоружани и тако даље, међутим ја благе везе с тим немам нити ме је то 
занимало ко где се налази, ни шта је ко радио, ни где је био, нити сам с 
иким у селу био у било каквој свађи и нетачно је то апсолутно немам везе са 
тим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јесте ли уопште видели те људе Марина и 
Катарину у том периоду? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Не, нисам их видео уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми овде исто под овом тачком 3. под 
г) тужилац Вас тужи да сте са Миланом Радојчићем у периоду од 14. до 
18.10.1991. године сачинили овај списак за ликвидацију по ком списку су 
неки људи и затворени у подруму месне заједнице, извођени и касније 
убијени. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Никада нисам никакве спискове правио са никим 
тако ни са Миланом Радојчићем. Мислим да то алудирање, ја га не могу 
другачије ни назвати то што ми тужилац ставља на терет то је сведочење 
онога Љубодрага Јелића и ја сам управо и рекао и прошли пута да Јелић 
прича да би своју улогу заташкао у свему томе и због тога сам и предложио 
и који је саслушан овде сведока од тих избеглица да се види да он 17. и 18. 
апсолутно није могао да доводи те избеглице кад су људи дошли како је и 
сам сведок рекао у децембру месецу 1991. године. Значи човек једноставно 
лаже да би прикрио своје деловање тамо у Ловасу и том затвору и тако 
даље. Зашто Тужилаштво то прихвата то њима на душу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У оквиру ове тачке тужилац Вас тужи и да сте Ви и 
Милан Девчић испитивали Стипу Долачког и браћу Жељка и Дарка Павлића 
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и да сте после тога тако претучене, повређене предали их оптуженом 
Петронију Стевановићу да би ова три лица били лишени живота. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Никада никога нисам испитивао тако ни те људе, 
нити знам где су ликвидирани, ни којег дана су ликвидирани, тако да 
одбијем то, мислим то је тврдња без основа, без ичега, испада тужилац зна 
боље шта се догађало у Ловасу него сами људи који су били у Ловасу, ајде 
ако нема ништа друго ајде да дежурног кривца Љубана Деветака. Вероватно 
је Тужилаштво прихватило тврдњу од генерала Васиљевића „ алфа и омега“ 
коју је још дао у Хагу везано за мене па је то Тужилаштво прихватило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У оквиру тачке III овај догађај на минском пољу, Ви 
сте се већ нашироко изјашњавали, оно што је ново у овој да кажем 
прецизираној измењеној оптужници је да сте Ви наредили неколицини 
припадника групе „ Душан Силни“ и двојици мештана припадника ТО Ловас 
да иду тамо у тај претрес терена и да се по претходном договору са 
оптуженим Миодрагом Димитријевићем да се они користе тамо цивили као 
живи штит. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Госпођо председнице, ја да сам јахао на метли не 
би се на сваком месту могао наћи то што ми све ставља Тужилаштво на 
терет. Никакве везе немам са тим догађајем од 18. на тзв. минском пољу и 
не знам зашто би причали о том минском пољу кад Тужилаштву није уопште 
важно шта се догодило и како се догодило него ајде само да се то прегази, 
да се прешпарта и да се затвори. Не знам шта ће добити с тиме, колико је 
мени познато и као лаику да је у једном судском процесу свима стало до 
истине како одбрани, тако Тужилаштву, тако и суду, овде очито није тај 
случај кад се гледа са аспекта Тужилаштва. Према томе немам шта друго 
рећи него да кажем да су то обична наклапања, нагађања и управо због тога 
што се не верује мени да сам уопште био тај дан у Сремској Митровици сам 
предложио тог сведока данас што је моја одбрана предала предлог јер очито 
ја морам да се сећам сваког секунда где сам био у које време и да имам 
покриће, а ови који су владали а не само у Ловасу него целом том подручју 
они не морају знати ништа и наравно нису ни одговорни јер нису могли да 
знају, ту је Љубан Деветак дежурни који све зна и за све је одговоран. 
Мислим апсурд је то, тако да ми се не изјашњава на све то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте овде данас предали овај писмени поднесак да 
се саслуша Марковић Милорад. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што овог сведока нисте раније предлагали? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Па нисам могао да верујем госпођо председнице да 
баш морам за сваку секунду да оправдавам где сам био и шта сам радио, а 
без обзира што неистину говорио тај возач који ме је возио Милићевић 
звани „ Таки“ сам мислио бар да је јасно да тог дана нисам био у селу изузев 
што сам људе издвојио у јутарњим сатима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ово друго сте се махом све изјашњавали, 
можда је овде само ближе прецизирано у тачки 4. да сте подстрекли 
оптужене Петронија Стевановића, Александра Николајидиса и неке друге 
припаднике оружане групе „ Душан Силни“ да се туку они затвореници у 
дворишту задруге пре одласка на ово тзв. минско поље тако што сте им ову 
неку касету приказивали. 
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Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: У вези тога могу да кажем следеће, може ли неко 
уопште замислити између 11. кад ја практички се појављујем у јутарњим 
сатима у селу па до тог 18. има шест дана, не рачунајући ноћи, да ли неко 
може замислити да сам ја могао било кога од добровољаца да упознам и да 
познам у том кратком периоду да бих ја могао такве апсурдне и злочиначке 
намере било коме да дајем, мислим то је апсурд до апсурда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Браниоци да ли имају неких питања? Немају. 
Тужилац нема, или има. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам питања, него приликом изјашњавања 
оптуженог по овим тачкама оптужнице мислим да се данас није изјаснио по 
овој оптужници тачка 3., приликом изношења одбране на данашњем 
претресу мислим да се није изјаснио по оптужници под тачком 3. б) и в) у 
вези Снежане Кризманић и Звонимира Мартиновића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је нешто што је било у ранијој оптужници и није 
ново, до сад се он о томе изјашњавао, једино ако имате неких питања у вези 
ранијих неких, наређивање убиства Снежане Кризманић, за Звонимира 
Мартиновића то је саставни део оне прве оптужнице, ја сам само тражила 
ове неке новине да. Добро. Можете господине Деветак ако немате више 
ништа да изјавите. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине Девчићу. 
 

МИЛАН ДЕВЧИЋ 
 

Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добар дан. Ја сам ову измењену оптужницу разумео 
и наводим да ово што је наведено од стране тужиоца није тачно и да се не 
осећам кривим због тих навода у оптужници, а остајем при оној изјави коју 
сам дао и раније на главном претресу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вези ових новина које су овде сада које нису биле у 
оној првобитној оптужници? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Па кажем ево господин тужилац је ставио да сам 
био командир у критичном периоду милиције тадашње што ја кажем да то 
није тачно као прво. Као друго, зна се ко је био командир и ко је одлазио на 
све састанке тамо код потпуковника Димитријевића, ја тамо нисам био 
присутан, а ја као обичан полицајац нисам ни могао тад бити тамо присутан.  
После његове погибије сам постао ја командир где је минситар Богуновић 
тада предложио пред војним органима код господина Петковића Љубише и 
на основу тих упутстава сам постављен касније после његове погибије 
Милорада Воркапића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У оној првобитној оптужници није била ова радња 
под тачком 2. под в) ово да сте приликом саслушања Петра Вулете у 
станици милиције ударали га ногама, рукама у пределу ребара, псовали 
мајку, питали да ли је члан ХДЗ-а? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Па то није тачно госпођо председнице, ја сам 
напустио СУП Вуковар због таквих ствари значи због малтретирања, туче и 
осталога и значи напустио сам СУП Вуковар пред та сва дешавања, пред рат 
баш због тога, због таквих ствари. Према томе што бих ја такве ствари 
радио у неком даљем периоду а посебно тај господин што прича то је све 
нетачно. Он има вероватно разлог зашто је то тако рекао. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ово лице Петар Вулета јесте ли уопште били 
у контакту са њим, јесте ли га саслушавали? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Ја мислим да сам разговарао са њим, а сад да је то 
било неко саслушавање не у том виду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда под тачком ђ) Вам ставља на терет да сте 
Антону Кризманићу претили му да ћете га убити приликом неког саслушања 
где га прво испитивао Деветак, а онда Ви? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: То ми није познато, а ја имам неку белешку везано 
за то саслушавање у неком периоду касније, а он то каже да је то било на 
неком почетку у некој тој радионици, што то није тачно уопште. То је било 
у неком једанаестом месецу али то су нека друга лица саслушавали, ја имам 
белешку везано за то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли тамо у октобру месецу Антона Кризманића 
јесте ли уопште били у контакту с њим? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Не, нисам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ова два лица Марка Грачанца, Ђуру Филића 
то сте се раније изјашњавали, јесте ли њих саслушавали? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Нисам, ту је саслушавао господин пуковник 
Суботић Слободан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Грчанца је ли? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Тако је и тај Грчанац Марко је касније проведен у 
војни затвор, притвор у ствари у Шиду где је касније то лице пребачено у 
тај неки стационар у Бегејцима, о томе постоје записи и то је ја мислим дато 
све у предмету, да постоји у списима предмета као и многа друга лица која 
су исто на тај начин проведена, исто мислим да има девет лица која су 
завршила у том прихватном центру у Бегејцима на такав начин. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај Ђура Филић је ли ово што Вас тужилац тужи да 
сте му псовали мајку усташку? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Па ја сам с тим човеком се овде суочавао и ја 
мислим да је видљиво из свега тога да ја човека нисам ни тукао нити 
малтретирао, то је он и сам признао да нисам ја учествовао у том. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли разговарали с њим, саслушавали га? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Па не знам сад да ли је то тај вид саслушавања или 
је то само обављен разговор један информативни, зависи како то гледа али 
то је један обичан информативни разговор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде Вас тужилац тужи за овог Ђуру Антоловића да 
сте раније је био овај део у претходној оптужници да сте овим металним 
боксером га ударили, а сад наводи да сте једнога дана након што га је 
испитивао Милан Радојчић, после тога га Ви испитивали да би после 
извесног времена позвали стражара да га одведе, након чега га је преузео 
оптужени Петроније Стевановић и после тога то лице је одведено у неку од, 
односно гаражу своје куће где је бачена бомба. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: За Ђуру Антоловића тврдим одговорно да га нисам 
тукао и то што он наводи да му је била поломљена вилица и тако даље од 
моје стране да сам га ударио неким металним предметом најпре, има он 
више тих изјава где је у свакој изјави другачије рекао, значи тај његов опис 
сам и след догађаја како је он описивао из тога самог се може видети да он 
прича неке своје приче и то су обичне небулозе да сам га ја ударио и да има 
повреде чак поломљена вилица и тако даље. Ја сам то и тражио да се утврди 
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од стране лекара да ли је то стварно тако, а ја тврдим да га  уопште нисам 
тукао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли неки разговор с њим водили негде? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И овај задњи део под тачком 3. под г) где се 
Вама ставља на терет као и Деветаку да сте испитивали Стипу Долачког, 
браћу Жељка и Дарка Павлића и да сте потом их предали Петронију 
Стевановићу да би ова лица били лишени живота? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Па то апсолутно одбацујем и мислим да су то зле 
намере и тврдње оптуженог Николајидиса. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли са овим лицима обављали било какве 
разговоре? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Ништа нисам обављао са њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Жељко и Дарко Павлић? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Можда сам са једним од њих обављао, у ствари није 
то разговор него смо се онако срели уз пут, вероватно то кад је био ухапшен 
или кад је приведен у ту задругу да ли сам га видео па, али друго ништа 
нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај Стипо Долачки да ли сте с њим нешто 
разговарали? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Ништа нисам са њим разговарао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То би било све господине Девчићу, ако 
немате још нешто да Ви додате или ако нема неко питања? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Немам ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема. Добро. Оптужени Јосиповић Радисав. 
 

РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ 
 

Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Добар дан.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Ја сам разумео шта ми се по овој измењеној 
и прецизираној, односно допуњеној оптужници ставља на терет и могу да 
кажем да се не осећам кривим јер ни једним својим поступком, нити делом 
нисам нарушио ничије здравље а камоли живот било ког мештана 
становника села Ловаса. Ја нисам учествовао у доношењу одлука о претресу 
терена, нисам учествовао у доношењу одлуке о употреби мештана у тој 
акцији, нити сам учествовао на било који начин у командовању приликом 
кретања те колоне и одласка до тог несрећног винограда односно те 
детелине, како се касније испоставило, где су се налазиле мине. Ја не могу и 
не желим да оспорим своје присуство тог дана у селу Ловас али да ли је 
само моје присуство довољно за кривичну одговорност то ће се у овом 
поступку вероватно утврдити. Ја само могу да кажем да сам се ја 
једноставно кретао у тој колони као што су и остали припадници јединице и 
војници и остали командири водова се налазили у том тренутку у строју. Ја 
знам да су обојица командира водова били том приликом у строју и да смо 
сви заједно завршили на тој несрећној ливади. Ја не знам по чему се улога 
једног командира вода разликује од места и улоге осталих командира водова 
у чети и заиста ми није јасно због чега ми тужилац ставља и даје већи значај 
и улогу него што ми је она објективно припадала на терену, а и него што су 
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и тадашњи важећи прописи односно правила службе у оружаним снагама 
ЈНА дозвољавали односно одређивали место и улогу командира водова у 
једној чети. Ја не бих имао више ништа да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми јесте ли се изјашњавали Ви раније 
колико је Ваш вод у то време бројао војника? 
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Па ја мислим да је ту било двадесетак, 20 
можда и сад не знам тачно да ли је то 20, до 25 људи мислим да је било у 
воду кад смо кренули из Ваљева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико је оног дана кад сте кренули из задруге 
односно из школе? 
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Па не бих могао да кажем, једино што знам 
да нису сви били јер један број војника је остао на обезбеђењу објеката 
школе и сећам се да су двојица младих дечака Ненадовић Иван и Милош 
остали заједно са тим људима на обезбеђњу објекта, значи вероватно 
рецимо ту испод 20 људи је вероватно било из мог вода. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то одредио ко ће да иде од војника из вашег 
вода? 
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да Вам искрено кажем нико, ја се не сећам 
да је неко сад нешто посебно одређивао, зна се да они који су имали обавеза 
по стражарским дужностима да су они остали ту и ја мислим да сам ја рекао 
овом Ивану и Милошу да остану и они ту у згради школе, а што каже како и 
на који начин смо ми кренули ја заиста сад не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И Вама тужилац овом измењеном оптужницом 
на терет поред онога што Вас је раније тужио значи воде се цивили, живи 
штит, минско поље и тако даље, сад Вам ставља да учествујете у некој 
акцији разминирања с којом сте се сусрели тамо на лицу места? 
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: То апсолутно није истина. Ја никакве везе 
немам са разминирањем, ја сам се налазио у ливади као што се налазио и 
највећи број људи који су били у пратњи тих људи. Ни једну једину радњу у 
циљу скидања тих мина ја нисам предузео нити сам било коме издао било 
какво наређење, нити је било ко од мојих војника, односно не само мојих 
него нити један војник из чете учествовао у једној таквој активности, тако 
да то апсолутно не стоји, значи то одбацујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми док сте били тамо на тој њиви 
засејаној детелином јесте ли приметили да се ти мештани нешто крећу, држе 
за руке, разгрћу ногама доле детелину? 
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Знате шта ја не могу да се сетим да ли су се 
држали за руке заиста, ја сам то рекао и први пут када сам износио своју 
одбрану али се сећам да су разгртали ту детелину и чак и ми који смо се 
кретали иза смо разгратали ту детелину да бисмо једнставно видели где 
стајемо јер кад се налазите у пределу где је то млада ливада не можете 
погледом продрети до тла самог да видите шта се налази, а објективно код 
свих људи што каже кад се нађу ето у некој таквој ситуацији користе сваки 
начин да што безбедније прођу преко неког таквог подручја. Значи ми 
нисмо знали да ту постоји минско поље, да смо знали ја сам сигуран да нико 
не би ушао тако да кажем ја заиста немам везе ни са тим разминирањем 
нита шта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Има ли питања одбрана, бранилац, тужилац? 
Неко други? Нема. Добро. Оптужени Александар Николајидис. Изволите. 
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АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС 
 

Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ја сам разумео ту оптужницу али ја 
не знам одакле је то тужилаац склопио уопште, стварно то што је он навео у 
вези мене то нема нигде у целом предмету, одакле му, то је он само видео и 
нико други, зато се и противи даљем испитивању мојих сведока јер он је сад 
на крају суђења изменио оптужницу, четири године ме држао за неке ствари 
за које ме терети, ја сам се бранио за то, сад на крају ми изменио и сад 
противи се испитивању мојих сведока. Ја стварно не знам, за тај 18. 
поготово, то сам једино ја рекао да сам био тамо и нико други није то ни 
потврдио, одакле је он то извукао да сам ја ту био, да сам ја ту тукао људе 
не знам. За Снежану Кризманић исто о њој сам једино ја причао шта се 
дешавало тамо и оно Радојчић што је знао. После тога по чему је он 
закључио да сам ја њу  ударио ја не знам. То што је она рекла, она је рекла 
много више, онда је требао да ме терети за све што је рекла, а не само за 
ово ће ме терети, за оно неће, или лаже или не лаже, ако лаже онда лаже 
све. И за Љубицу Адамовић, све те тачке које је он навео то сам ја споменуо 
први у изјави, то нико није ни Снежану Кризманић помињао, то сам све ја 
спомињао први и он сад мени то ставља на терет. Ја не знам та Љубица 
Адамовић шта је она против мене рекла, није рекла ништа. Ја сад тражим да 
дође Маријана Радочај која је била ту исто, значи ако ме терети за Љубицу 
Адамовић нек ме терети и за Маријану Радочај и она је то претрпела што је 
претрпела и ова, а тужилац се противи том сведоку и једноставно не знам 
како другачије да докажем све то да није кад он све моје сведоке тражи да 
се одбије, а његове све сведоке који су долазили причали којешта ми смо 
саслушавали овде. Четири године слушамо те његове сведоке који нису 
стварно ништа рекли и сад на крају је, тако је и на почетку мене затворио, 
ставио ми четворицу да сам тукао, а та четворица сами су говорили да нису 
уопште добили батине, да их нико није тукао а не ја. И мени су шест месеци 
то водили, после шест месеци ајд променимо то, стави нешто друго. Ја 
четири године сад једно, друго, е сад ајде треће, ја не знам докле ће то да 
иде. Ја и даље остајем при тим сведоцима што сам навео да их позовете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прошли пут сте се изјаснили да Вас сад, овде се 
ставља да Вас је Љубан Деветак подстрекао тако што Вам је приказао ту 
касету и Вама и Петронију и другима па сте сутрадан Ви тукли ове 
затворене у задрузи 18.10. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Госпођо председавајућа, та касета је 
била и ја ту касету нисам гледао тада и то, ја не знам одакле сада да сам ја 
гледао ту касету. Та касета је била код нас у кући и касета је однета тамо, ја 
том гледању нисам присуствовао уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е па то, то сте прошли пут рекли.  
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ја не знам одакле да сам ја ту био, 
баш нико, нико није то споменуо сем тужиоца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За Љубицу Адамовић ставља Вам он на терет и 
Љубицу Адамовић и Маријану Радочај да сте им претили да ћете их убити и 
силовати, њима двема. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Не знам одакле му то да сам ја 
претио да ћу их убити. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као Ви и Петроније Стевановић? 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Госпођо председавајућа, прво зашто 
се онда противи да Маријана Радочај даје изјаву овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја не знам било је неке медицинске документације да 
је та жена имала операцију мождане овојнице у два наврата нека. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Добро, ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За ту Маријану ето. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ја не знам али Љубица Адамовић она 
спомиње Петронија, ја опет понављам Петроније није улазио у ту кућу, 
стварно није улазио у кућу уопште. Ја због тога сам се и свађао с њиме јер 
није хтео тог рањеног да помери и он уопште у кућу није улазио, ти други 
људи су ушли, из њене се изјаве види да она меша и Бату Михајловића јер 
сутрадан су дошли ту и Бата Михајловић и „ Аждаја“ и они су узели тај ауто, 
тај ауто није узео нико, ко ће да узме ауто који не ради на почетак напада, 
шта да радимо са аутом. Ми идемо у напад села и она каже узели смо ауто, 
она брка те дане. Онда да смо је пратили тамо до Товарника, па Бата 
Михајловић каже да су они ишли да прате зато што су препознали као неке 
рођаке има у Добановцима, то су они ишли у пратњу, благе везе ми нисмо 
ишли у пратњу њој. Њу ће неко пратити да је убије, где да је убије, како је 
онда изашла из села ако је неко хтео да је убије. Као води је у Панчево да је 
тамо силује, па ће те силује ту у селу, шта да водим на Фрушку Гору неког 
да убијемо или, него нико је ништа није дирао. Ја кажем само та двојица су 
јој узели то јесте, ја сам то први рекао. Она то није ни споменула у тим 
изјавама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За кога сад причате? 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: За тог Бају и за Виту, они јесу узели 
то злато, а нико силовање није споменуо, они апсолутно су, не кажем ја да 
није био страх, како да није страх кад види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема више тог злата, нема ничега од тога, само каже 
претили сте да ћете убити, силовати, ето Ви и Петроније. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ја кажем Петроније није ни улазио у 
кућу, Ступар је давао изјаву, Ступар је сам рекао да је и он био у кући али 
Петроније није, стварно није, па немам ја намеру Петронија овде да браним, 
уопште Петроније мене не интересује али Петроније није ни улазио у кућу. 
Ушли смо ја, Ступар, ушла су та два брата и не знам још који, ту их још 
нисам све познавао и никакве претње није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и оно што је као најтеже што Вам се ставља 
на терет под тачком 4. под б) да сте учествовали у убиствима неутврђеног 
броја цивилних лица описаних у тачки 2. оптужнице, то су ова лица 
затворена у подруму Месне заједнице, да сте по наређењу Љубана Деветака 
заједно са другим припадницима групе „ Душан Силни“ Ви и Петроније 
Стевановић изводили их, одвозили их са више путничких возила и после су 
њихова тела пронађена. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Госпођо председавајућа, ја сам 
мислио да овај предмет чита неко још у том Тужилаштву, да је то једино 
споменуо овај Љуба Јелић у својој изјави зато што је директно он одговоран 
за те људе јер ти људи су били како да кажем његови, у његовој 
надлежности и ти људи су док је он био командант Територијалне одбране 
нестали и те људе он треба да правда где су ти људи и он то зна где су 
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сигурно, а не тако као што прича. И друго он не спомиње уопште како 
тужилац спомиње, него спомиње мене, Ступара, онда неког високог тамо 
шта ти ја знам Косту, уопште не спомиње овако као што тужилац наводи и 
то је тачно, то је тако урађено оданде само што то он зна јер он је у томе 
учествовао а не ја, а ја и он нисмо никако били добри па поготово због тог 
његовог тамо шефовања и овај  па овде пре суђења ми смо седели овде у 
кафани он је мени рекао кажи шта треба да кажем, реко ништа баш ме брига 
шта ћеш да кажеш, тако сам му рекао. Ту смо седели, био је и Крњајић не 
знам ко је још седео. Кажи ми шта треба да кажем тамо, реко шта год хоћеш 
уопште ме не интересује. И за онај ауто из Панчева исто лаже кад каже 
покварио ауто па ја сам рекао вози шта ће мени ауто ја ни не возим и он је 
отерао тај ауто и ником ништа али, Љубо Јелић је дал због тога што је са 
Александром Васиљевићем из истог места, зато што су мештани тамо, што 
се друже па не може да одговара ја не знам, као за 18-ти овде људи говоре 
да су тукли тамо па их нико не оптужује. Ја кажем да нисам тукао мене 
оптужују мислим, да ли је то, да ли то неко хоће намерно или зашто не 
знам, то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Малопре сте рекли то је тачно за те људе да су 
изведени и убијени. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да, па ја сам то рекао и ја то увек 
кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта је ту тачно од тога? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Госпођо председавајућа, ја сам рекао 
у својој изјави да су ти људи одвођени зато што треба да дође тај капетан 
Ковач, тај пуковник Ковач да су били повређени, да сам тог 18-тог одвео 
овог Слободана Качара да их превије и да их завије доле, међутим, он је био 
доле понео је ту неку малу ташницу што је имао те завоје и шта ти ја знам, 
погледао и рекао да то не може, то мора да се хируршки збрине, ја сам се 
вратио назад и рекао сам Деветаку, он је рекао нема од тога ништа, долази 
овај Ковач мора да се склоне. И он мени јесте рекао, ја сам му рекао ко је то 
урадио нек их тај и склања. И онда сутрадан, значи 19-ог не 18-ог, 19-ог они 
су одвођени са колима и одводио их је Коста, одводио их је овај Љуба 
Јелић, Пера, један мали ја тог не знам он је био у другој групи не би сад с 
тим именом да се, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А по чијем наређењу они њих одводе? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Па Љубана Деветака, чијем наређењу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одводе их да би ови били убијени? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Вама је исто то наредио а Ви сте одбили то да 
учините? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је учествовао „ Аждаја“ у том? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми само везано за овај део прошли пут 
смо исто то разјашњавали, ове беле траке. Ви сте рекли да је Љубан Деветак 
наредио да се беле траке ставе на куће и на руке. Када је то Љубан Деветак 
наредио с обзиром да смо имали ситуацију да је већ у току напада говорено 
становницима да то ураде. 
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Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Па преко командира, преко Славка 
Ступара. Славко Ступар је водио тај напад, он је био главни у нападу, пре 
тога су се у Товарнику они договарали за тај напад и око свега, ми смо 
добијали све преко Ступара од Деветака наређење. Већином.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви то, Вама Ступар рекао да је то од 
Деветака? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да. Па и увек кад је ишао и на те 
састанке и у Ловасу и тамо увек  је говорио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па реците ми везано за ову ситуацију с обзиром да 
тужилац један део оптужнице заснива и на Вашим казивањима и ранијој 
одбрани. Везано за овог Стипу Долачког и браћу Жељка и Дарка Павлића да 
су их Љубан Деветак и Девчић испитивали а потом дали Петронију да их 
убије. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где су они то њих испитивали њих двојицу? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: У тој згради команде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У кући Боре Кесара? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Па да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви били ту присутни то видели? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Не, кад су их изводили и кад су их 
враћали онда сам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели тад кад је то било кад су их изводили 
па сте Ви видели? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: 19-ог пре подне. Ја сам исто прочитао 
ту овај за те мртве, он да је убијао. Није тачно да су тамо убијени, ја сам 
видео, ја сам рекао ја сам отишао тамо ја сам у капели видео та два брата и 
Стипу Долачког да су заједно били мртви. А ту се сад води један овамо, 
један онамо, ја не знам ко је то. Ја сам видео да су заједно били, значи од 
11-ог ја њих виђам значи нисам могао да погрешим да нису они. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само се ово сада задржите што сте почели, кажете 
19-ог ујутру видите кад су их изводили Стипу Долачког и браћу Павлић, ко? 
Да ли можете мало шире то? Ко изводи? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Деветак и Девчић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Деветак и Девчић. Одакле? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Из ове команде, из те куће Боре 
Кесара, команде ја то зовем команда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изводе њих тројицу? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где се врши та предаја Петронију да кажем? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ту испред и онда су отишли према 
лево, према затвору где је подрум. Е ту је већ био Љуба Јелић, Коста, 
Аждаја и ови и онда је почело то одвођење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко одлази лево кажете излазе Љубан Деветак, 
Милан Девчић и ових тројица заробљених Стипо Долачки и браћа Павлић, 
предају Петронију испред команде. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже одлазе лево. Ко одлази лево? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Њих тројица, Пера е сад да ли је био с 
њим Коста или Аждаја не знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где остају Љубан Деветак и Милан Девчић? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Па ту у команди. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред команде? У команди. Одакле Вама сазнање да 
они, да су њих двојица предали Петронију да би ови били лишени живота? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Па зато што сам рекао управо да је 
мени рекао да сви они требају, они су сви били тај дан у овом затвору у 
подруму и да сви морају бити склоњени јер долази тај Ковач који је 
незгодан, опасан и да не сме да их види јер су сви  били мучени, 
малтретирани и онда је пробао прво са доктором да их збрине, међутим, 
овај кад није могао и овај и онда је рекао да мора да се склоне и тако је 
урађено значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли имали Ви неки разговор после било са 
Девчићем или са Деветаком везано за ова три лица за Стипу, за браћу 
Павлић? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Шта има да разговарамо не у вези њих 
него, не знам зашто да разговарамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Помињали сте нешто у ранијој одбрани да Вам је 
Девчић помињао да нису признали ова двојица а за овог Стипу Долачког? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Не, мени је Девчић рекао да је Стипо 
Долачки полицајац, да је у Вуковару направио не знам, грозне ствари и  све 
и да имају ту папире, да су све добили. А он је побегао из Вуковара, пробио 
се, побегао је овде и није знао да је то стигло за њим. И онда је ту говорио 
шта има, признавао, не признавао и да више нема шта да каже као овај, а за 
ову двојицу да нико није признао да је учествовао, то је разговор био, то 
сви су знали да нико није признао чија је пушка била, јер је била једна 
пушка нађена а њих двојица, да ниједан брат није признао ко је пуцао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми били сте ту кад је Винка Долачки 
сведочила? Да ли се сећате њеног исказа? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Она уопште не помиње да сте Ви на било који начин 
хтели да заштитите њеног мужа, нити да сте њој обећали да ћете га вратити. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Па знате шта, ја опет говорим као и за 
Снежану Кризманић и за друге, нико од нас овде не треба да очекује да ће 
да дође неко оданде да брани неког, ни најмање. Ја и кад сам Снежану 
пријављивао, ја нисам очекивао да ће да ме брани, нисам очекивао да ће 
тако да пљује јер она је данас, данас су све удате, данас све примају њихове 
пензије и мало је незгодно да дође овде и да каже, јер сад живи тамо с ким 
живи нормално са Хрватом, и да каже за неког ко је оптужен за ратни 
злочин да га брани овде. Друго, они примају њихове пензије а да дође овде 
да брани, они ће да скину пензију. Прима од мужа који је погинуо или шта 
ја знам рањен па после погинуо, прима његову пензију и сад да дође она 
овде да брани неког, то мислим не верујем, видели сте колико је њих 
прошло, немогуће да су сви доживели, нису доживели сви то што причају 
али неће нико преко уста да превали нешто добро јер треба тамо да се врати 
као и Срби, не сме да дође овде да сведочи јер враћа се тамо да живи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте спремни да се суочите са 
господином Деветаком у вези овога? Ова три лица. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Јесам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прошли пут смо то одрадили али. Добро. Има ли 
неких питања за оптуженог? Бранилац? Нема нико? Имате ли још нешто 
господине Николајидис да кажете што. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да позовете те сведоке које су, то што 
је тужилац тражио да одбијете то ја не видим, није он ничим образложио то 
зашто, терети ме за нешто и ја хоћу да се браним од тога а он не дозвољава 
мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За које сте то Ви сведоке који ће причати нешто? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Динић Срђан, Динић Бегзада, онда 
рекао сам ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, оне што сте раније спомињали је ли? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да. 
 
 Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се изврши суочење између оптуженог Александра Николајидиса 
и оптуженог Љубана Деветака на околност: 
 

• да ли је оптужени Љубан Деветак заједно са оптуженим Миланом 
Девчићем испитивао Стипу Долачког и браћу Жељка и Дарка 
Павлића и да ли су после оптуженом Петронију Стевановићу 
предали ова лица да би били лишени живота, те  

• да ли је оптужени Љубан Деветак наредио лишавање живота лица 
затворених у подруму месне заједнице. 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Деветак изволите у вези ове околности. 
Окрените се један према другом везано за ова три лица да сте тамо 
испитивали ову тројицу, после предали Петронију Стевановићу, чули сте то 
смо и прошли пут слушали, ево данас Николајидис то понавља и ово што је 
и раније причао а сада је појаснио да сте Ви били тај који сте наредили да 
се ови изведу и убију тамо из подрума месне заједнице. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Па шта да кажем осим што сам рекао и задњи пут, 
човек лаже. Хуманитарац који стално лаже, нити сам ја у Товарнику имао 
никакве везе са Ступаром као што прича, нити после са ниједним од вођа 
тих група које су учествовале у нападу у Ловасу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гледајте њега господине Деветак, кад се суочавате 
њему причајте. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Није проблем. Нити сам уопште имао везу са 
подрумом, ми на концу конца и доктор Качар је рекао уопште никад на 
прегледу у подруму није био тих људи. Одакле човек не знам шта жели да 
постигне, не знам ја Ацо шта желиш ти да постигнеш тиме што лажеш у 
вези мене? Уопште то мени није јасно.  
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: И шта сам слагао у вези тебе? 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Све од почетка до краја, све што си рекао. 
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Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ниси никог упознао? Па ја слушам 
малопре ниси никог упознао од нас, никог не знаш од нас, ниси нас упознао 
у Ловасу па ниси упознао раније, шта у Ловасу. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Кога сам упознао тебе раније? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Данас кад изјављујеш овде да ниси 
упознао нити имао времена до 18-ог да нас упознаш. Ти си нас довео тамо, 
упознали смо се још пре напада пет дана а не до 18-ог да ниси стигао никог 
да упознаш. И сад си скоро изјавио да си нас ти довео, које си то онда 
добровољце довео кад никог не знаш? 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Шта не, јел сам на почетку рекао у својој одбрани 
кад сам и кога довео аутобусом, зна се тај датум и све. Нема везе с тим. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Све добровољце у Ловасу сви који су 
дошли, довео си их ти, сви су били теби одговорни управо преко командира. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ти не знаш ни кад си дошао у Товарник као 
добровољац. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Па добро је да ти знаш, па ти знаш 
боље сигурно. Ја сам рекао не знам, 4-5 дана али ти имаш све датуме. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Не би лагао. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ти имаш све датуме. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Не би лагао толико. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Исто онај папир што си предао од 
Бастаје, да, то је Бастаја донео кад је теби предао па се после правите луди 
кад нас је предао теби е то је тај списак који си после предао, то је тај 
списак Бастаја је теби предао и знаш врло добро и где и када. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вези ових наредби за убиства, то ме занима 
господине Николајидис. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да, па ја сам рекао ти си наредио као 
и све друго, значи то исто си наредио, прво мени који сам рекао „ не“ а онда 
си наредио њима и то је урађено. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Мени овај суд сигурно не би судио да сам ја тако 
огавне ствари радио у Ловасу сигурно. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Сад су ти огавне у то време нису, у то 
време ти нису биле огавне. Огавне су и те људе које си направио, ја сам ти 
рекао и прошли пут исто. За њих прво треба да одговараш овде, за нас, 
после за ово и за оне што су погинули и како су погинули то ти знаш боље, 
јер си напио прво њих убице и све и онда дођеш овде па их пљујеш, бар 
стани иза њих па кажи јесте. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: И ја вас покупио да идете специјално у Ловас као 
добровољци. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Обећао да ћу вас платити и све то јел тако? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да, то сви од један, од првог до 
задњег добровољца знају. Е сад што неко од нас неће тамо ти комшија па му 
платиш неку кафицу, купиш неки мобилни, па знам ја то све и онда неће да 
каже директно ти знаш него је пао с неба, као што су пали с неба на минско 
поље тако сви знаш, ја тај проблем немам ја ти кажем јеси и од речи до речи 
и шта си нам у Пазови причао и тамо и све.  
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: И нико ме није слушао у Пазови осим тебе јел 
тако? 
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Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Није, слушали су те сви. Па нисам 
само ја то рекао, нисам само ја то рекао само што после извртали и Ступар 
па сте се случајно сретали ово-оно. Сви, него после кад је почео Крстић да 
зуји као и сада ови други да зује и да намештају знаш онда су почели да 
мењају своје изјаве и то. Прва изјава Ступара то је права истина. Прва коју 
је дао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За ове Долачки и браћу Павлић. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Па исто госпођо, исто, исто зато сад 
тврди он да нису, да би правдао себе тврди нису пуцали. Сад нас 200 је 
видело да су пуцали а он тврди да нису пуцали и он нема везе с тим.  
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ја сам само тврдио да тако неко да је могао да пуца 
на тај објекат где су ови дошли 11-ог ујутро да је немогуће. То сам рекао да 
је немогуће. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Можда нису имали намеру да убију. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: А ја сам знао те момке и нису сигурно били луди да 
би тако нешто урадили да доводе себе у опасност да пуцају на 30-40 људи 
мање или више било у том простору, војни камион, војска свуд около, нису 
били сигурно тог ума да би они пуцали у таквим околностима, сигурно 
нису. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Значи, нас 40 каже да су пуцали. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Али ти њих боље знаш. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: А ти претпостављаш. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Према томе, ти причаш истину? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Па и цело село као што знам ја боље 
од тебе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Деветак ово му реците. Он тврди да сте ту 
тројицу њих Ви испитивали. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК:  Ма нема везе, нема везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте предали Петронију, реците му у лице. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Лаже човек, немам појма зашто толико лаже. Лаже, 
нема ту шта друго. Немам друго шта да кажем осим да лаже. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Овде од свих једино ти лажеш. 
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ко зна шта ти је тужилаштво обећало па си почео 
да тако лажеш сад ти и Ружилаштво криво. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ја нисам трчао код Наташе Кандић 
као што си ти трчао знаш. То се зна ко је трчао код Наташе Кандић, да 
обећава и да ово оно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако изађете ван ових околности нема више потребе 
да. 
 
 Суд доноси 
 
    Р Е Ш Е Њ Е  
 
 Да се изврши суочење између оптуженог Александра Николајидиса 
и оптуженог Петронија Стевановића на околност: 
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• да ли је преузео Стипу Долачког, браћу Жељка и Дарка Павлића 

од оптужених Љубана Деветака и Милана Девчића, да би ова лица 
била лишена живота. 

 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Не знам Ацо зашто толико лажеш, јест да 
смо били у завади да смо се мрзели али све је то прошло, зашто лажеш да 
ми је дао Деветак људе и Девчић? Да то није било ни 18-ог ни 19-ог, нит 
сам био ту. Ти знаш добро да сам отишао 14-ог са њима и са Јовићем за 
Товарник, да си ти остао а да ја са Аждајом никад нисам био у акцији нити 
са тим малим Костом, да уопште се нисам дружио са вама. Како можеш Ацо, 
зашто тако говориш? Да човека јединог коме сам ударио шамар кад је онда 
пуцао, кад сам отишао горе на спрат да кажем „ сине шта ти то треба“? Кад 
си чуо, једино то што сам ударио а не да сам га ја одвео и више га никад 
нисам ни видео, ни њега ни брата ни оног другог.  
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: А с ким то ниси био уопште тамо? 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Са Аждајом, са Костом. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Коме си сам рекао да ти је нудио? 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Шта да ми је? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Овде си сам рекао да ти је нудио 
Деветак да их водиш. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Мени јесте рекао да идем да склоним оне 
људе, ја то тврдим јесте, да одем да склоним људе али сам журио да идем 
кући тог дана разумеш из подрума од Бијелића? Ја нисам хтео, ви сте 
отишли после Коста, не Коста, онај Ступар, ти, ви сте ту онда се сјатили. 
Ви сте отишли, ја нисам хтео ја сам се свађао с њим, само ми је рекао да 
бацим пушку да је раздужим тамо и да одмах крећем ја и Јовић. Али ово 
горе кунем се у све што имам и закуни се здрављем неког најмилијег, ја и ти 
јесмо били на крв и нож, али Ацо ово не можеш да кажеш да ми је дао та 
три човека да их ја одведем доле да их убијем. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Када си ти мене и Ступара и Косту 
видео заједно? 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Човече, ви сте тад кад сте стигли ту, кад 
је дођено са винограда јер ту је општа гужва била кад су ови стизали 
камионима та војска, знаш да је ту била гужва, општа гужва и да је Јовић с 
нама да је са мном кренуо кад смо отишли ја, Деветак, Девчић и не знам још 
ко. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Не знам ја о чему причаш. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Али како си могао. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ја знам да ти је ту испред затвора дао 
и да си отишао с њима испред команде, и да си их одвео до затвора тамо. Е 
сад даље. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: До затвора? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Коста или Аждаја с тобом, не знам. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Ја сам до затвора водио и пре кад одоздо 
неће да иду кући, кад их пошаље. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ти причаш опет о ономе „ пеглица“, 
нас пет у „ пеглицу“, 6 колико ово-оно, о чему ја немам благе везе, никаква 
„ пеглица“ никакво вођење. Ти знаш да ја никада алкохол нисам узео. 
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Tранскрипт аудио записа 
са главног претреса од 20. фебруара 2012. године 

 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Како тураш на мене сад да сам ја, да је 
мени дао да их одведем на Економију горе, да их предам. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Не на економију. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: А коме сам предао? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Не на економију, него овамо у 
подрум. То што причаш да је био Ступар, да је био Љуба Јелић, да је био 
Коста, да је био, да, то је тачно. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Да, али ја нисам с вама био, ја сам одмах 
отишао. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Који с нама? Нисам ја с њима био, ја 
сам био ту исто испред команде. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Да. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ја сам испред команде. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Ви сте остали, ви сте отишли да их 
склоните да их војска не види такве. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ми смо отишли да их склонимо? 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Па да. Да ли си сад отишао, углавном ти, 
Ступар и ту ови који су још били, знаш да је била екипа, да сам се ја бунио 
да нисам више хтео да будем ту, да хоћу да идем кући. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Прво с нама ниси био у групи од 
првог дана. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Од првог дана нисам. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Од првог дана ниси био с нама у 
групи значи, немаш шта да се буниш и да се не буниш. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Па не, говориш да сам ишао са Аждајом, 
да сам одвео. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ти си са њима гледао те касете као 
што си рекао, не ја.  
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Ти тад ниси ни био али јесте да нам је 
говорио и Девчић и Радојчић разумеш, ево видиш који су нам непријатељи а 
ви тамо с њима испијате пиво, пушите цигаре. То јесте, и ми смо видели све 
на касете, тад ниси био. И онда смо отишли горе једна група од нас било је 
шамарања, извођења, дође да се видиш, ја сам их доводио доле да се виде на 
касети. Знаш да нам је Пера таксиста довезао агрегат из Качарева да је 
послао Бастаја, знаш? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ја то све знам али за ово ја говорим. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Па знам, али ти кажеш да сам одвео ја и 
да сам ја тамо стрељао. Ако сам их одвезао до економије. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Нисам рекао да сам те видео да си 
стрељао, уопште нисам рекао на економију да си водио. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Па ја сам доводио на економију и пре 
људе који су се предавали, нису хтели да иду кући. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Уопште нисам рекао на економију да 
си их одвео, него да сте их одвели овамо доле према овом затвору што је у 
подруму, значи не на економију, уопште нисам споменуо. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Нисам никад тамо водио у тај затвор код 
Јелића. Јелић није тамо ни дозвољавао да улазимо. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Знам ја да није. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Па да, али кад сам ја дошао. 
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Tранскрипт аудио записа 
са главног претреса од 20. фебруара 2012. године 

 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Пуштао је кога је он хтео и знам ја 
све то. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Јер он кога је давао оданде изводио, он је 
ударио и ограду ону капију гвоздену. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: И то знам, ја све то знам. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Он је био тамо главни командант. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Знам ја све то.  
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Па како, како сам одатле извео? Како сам. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Они су били нису у полицији, они су 
већ почели да воде, то је од ујутру кренуло они су већ почели да воде, и 
уопште није било ко што Јелић каже троје-четворо кола него су једна кола 
била. И само су водили по троје-четворо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви малопре кад износите, Ви спомињете и да је Пера 
у томе учествовао, Петронија зовете Пера. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па реците њему. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Рекао сам, не могу да му кажем да сам 
видео да је пуцао, да је убио. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Па сам их довео до економије? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Не до економије него до овог затвора 
другог. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Другог Љуби? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: И тамо да сам их убио? Па не где су 
нађени ти мртви, вичеш причао си не знам, те на гробљу на капелици, видио 
си мене, Љуба је био, с више кола. Тамо пише бар у транскрипту. Ја тад 
нисам ни био Ацо, сећаш се да нисам био, да сам отишао кући, да сте дошли 
ти и Љуба и. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ја сам рекао малопре за ову тројицу 
да су нађена мртва у капелици, да сам их видео мртве у капелици зато што 
читам те овамо један, те овамо други, њих тројицу сам видео мртве у 
капелици. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Па јел то мора да значи ако сам их ја 
одвео на економију да их предам да сам их ја убио? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ја уопште нисам рекао да си их ти 
убио. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Ја сам се уплашио, реко због судије, кажи 
њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ја сам рекао малопре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Довршено. Откуд Ви у капелици да вршите тај? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Госпођо председавајућа, ту је био овај 
пункт војске, ту је био онај ја сам написао онај допис, ту је био онај капетан 
шта онај, што се прави да ништа није видео, да ништа није знао а поред 
њега су сви вођени, значи нико није могао да прође ту сви су вођени, све је 
знао у селу шта се дешава, а они као нису одатле нигде мрднули. Они су ту 
вршили претрес и ја сам био кад смо срушили Радојчићу ограду, јер реко је 
да одатле неко пуца на њих, ту смо ишли да проверимо и срушимо 
Радојчићу целу ограду. 
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Tранскрипт аудио записа 
са главног претреса од 20. фебруара 2012. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какву ограду? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ограду од куће, Радојчић ту у 
близини има кућу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који Радојчић? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Па овај овде окривљени Милан.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја Вас питам откуд Ви у капелици на гробљу и да 
видите три леша Стипа Долачког и браће Павлић? То Вас питам. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Зато што смо ишли редовно у тај 
претрес гробља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И када видите та тела? 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: То сам, 19-ог. Јер ја сам ишао када је 
Љуба Јелић ја мислим задња група кад је, задње кад су водили, Љуба Јелић 
кад је ишао Коста и  тај мали, ја сам онда отишао и онда сам њих видео са 
гробља да излазе и да су пуцали и да се чула пуцњава и излазили су с 
гробља, ја сам ушао онда и онда сам их видео тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Само с тим што је било њих још 
двоје-троје. 
Опт.ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Где сам ја ту? Ја ту уопште нисам ни био 
никад с тим Костом, никад ни с тим Аждајом ни са тим високим Николом 
никад се нисам дружио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Довршено. Изволите господине. 
Адв.СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Ви сте малопре рекли да ћете их суочити на 
околности да ли је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта? 
Адв.СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Да ли је од Девчића и Деветака преузео ову 
тројицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
Адв.СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Он је рекао да није. Могли смо да их 
суочимо на ту околност, ви сте их на све друго суочавали а на ту околност 
нисте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ја не могу да спречим њих да причају оно што 
они изговарају приликом суочења. 
Адв.СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Па да, Ви сте рекли шта је предмет суочења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта ја треба да да их заустављам кад крену да 
причају нешто друго? 
Адв.СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Ви сте рекли шта је предмет суочења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте и? 
Адв.СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Као што је било малопре са Деветаком. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
Адв.СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: И Деветак је одговорио значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И добро и? 
Адв.СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Сад значи Ви их не суочавате, они причају о 
нечему, уместо да их прекинете и да их суочите на оне околности које сте 
Ви одредили да их суочите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто да их прекидам кад причају нешто што је 
исто тако интересантно и за предмет оптужбе? 
Адв.СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Суочење се односи на одређену околност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте и? 
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Адв.СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Да, али их Ви нисте суочили на ту околност.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам их суочила на ту околност.  
Адв.СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Добро. То је моја примедба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изјаснили су се и поводом тога и кренули у даљу 
причу нечега што је исто интересантно за предмет оптужбе. Ја не могу да 
знам, да имам контролу шта ће они приликом суочења да причају. Када 
крену у нешто друго, ја онда појашњавам то друго.  
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Реците на које околности их суочавате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекла сам напред и у том суочењу се деси, износе 
чињенице које такође су интересантне. Шта треба, да зажмуримо на то? Да  
ли сте сагласни, прошли пут смо саслушали два сведока – Драгана Лукића и 
Драгана Катанског, да ли су оптужени Деветак, Девчић, Јосиповић и 
Николајидис сагласни да те сведоке не зовемо поново? Сагласни сте? 
Добро.  
 

Оптужени Деветак, Девчић, Јосиповић и Николајидис сагласни су 
са упознавањем са садржином исказа сведока Драгана Лукића и Драгана 
Катанског саслушаних на главном претресу од 19.01.2012. године. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац такође сагласан? 

 
Тужилац за ратне злочине сагласан. 
 
Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

 На основу чл.406. став 1 тачка 2. новог ЗКП-а, врши се 
упознавање са садржином исказа сведока Драгана Лукића и Драгана 
Катанског са записника о главном претресу од 19.01.2012. године. 
 
 

ЧИТАЊЕ ПИСМЕНА 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада ћемо поновити она писмена која смо већ читали 
раније на овом претресу, али због ових процесних проблема са браниоцима 
које смо имали, па ћемо да то поновимо. 
 

Чита се: 
 

  
• допис Жупанијског суда у Вуковару, Кир.бр.300/09 од 26.09.2011. 

године о достави судско-медицинске документације која се односи на 
идентификацију особа које су ексхумиране у Ловасу 

• допис Уреда за заточене и нестале Владе Републике Хрватске од 
05.11.2003. године са документацијом о прегледу и идентификацији 

ВР
З 0

38
0



23/31 
 

Tранскрипт аудио записа 
са главног претреса од 20. фебруара 2012. године 

 
посмртних остатака ексхумираних из масовне гробнице у Ловасу и 
пописом особа ексхумираних у Ловасу 

• извештај Завода за судску медицину и криминалистику Медицинског 
факултета у Загребу од 11.09.1997. године о идентификацији тела 
Кризманић Зорана и Кризманић Вида, 

• извештај Завода за судску медицину и криминалистику Медицинског 
факултета у Загребу од 03.07.1997. године о идентификацији мртвих 
тела са локације «Ловас» 

• извештај Завода за судску медицину и криминалистику Медицинског 
факултета у Београду од 09.07.1997. године о идентификацији мртвих 
тела са локације «Ловас» 

• записници Завода за судску медицину и криминалистику Медицинског 
факултета у Загребу од 06.06.1997. године, 11.06.1997. године, 
16.06.1997. године и 17.06.1997. године, поводом идентификације 
посмртних остатака са локације «Ловас» и то на име идентификованих 
лица - Мато Адамовић, Живан Антоловић, Цецилија Бадањак, Данијел 
Бадањак, Петар Бадањак, Никола Бадањак, Катарина Балић, Лука 
Балић, Марин Балић, Бошко Бођанац, Мијо Божић, Златко Божић, 
Иван Цоњар. Марко Дамјановић, Андрија Девчић, Стипо Долачки, 
Паво Ђаковић, Фрањо Ђумић, Марија Фишер,. Мирко Гргић,. Мато 
Ходак, Анка Јовановић, Антун Јовановић, Јосип Јовановић, Мато 
Кесер, Ивица Краљевић, Јосип Краљевић. Алојз Кризманић, Ђуро 
Кризманић, Вид Кризманић, Зоран Кризманић, Иван Кучинић, Славко 
Кузмић, Ана Лемуновић, Антон Лукетић, Ђука Лукетић, Петар 
Лукетић, Стјепан Лукетић, Стјепан Мађаревић, Маријан Марковић, 
Острун Иван, Палијан Иван, Фрањо Панђо, Антун Пањик, Златко 
Пањик, Катарина Павличевић, Дарко Павлић, Жељко Павлић, 
Јозефина Павошевић, Маријана Павошевић, Славица Павошевић, 
Драгутин Пејић, Стјепан Пејић, Алојз Полић, Јосип Пољак, Јурај 
Пољак, Јосип Рендулић, Перо Рендулић, Иван Сабљак, Марко Сабљак, 
Томислав Сабљак, Томо Сабљак, Дарко Солаковић, Мијо Шалај, 
Славко Штрангаревић, Јосип Туркаљ, Иван Видић, Марко Видић, 

• записници Института за судску медицину и криминалистику 
Медицинског факултета у Загребу од 18.09.1997. године и то 
записници секције број 96/97 на име Милана Латаса, секције број 
95/97 на име Томислава Карачића, секције број 94/97 на име Рудолфа 
Јонака, секције број 98/97 на име Анице Павличић, секције број 93/97 
на име Звонимира Мартиновића, секције број 92/97 на име Боже 
Видића, секције број 89/97 на име Павице Ковачевић, секције број 
88/97 на име Антуна Ковачевића, секције број 90/97 на име Елвире 
Ковачевић, 

• потврда Општинског секретаријата за народну одбрану општине Бач 
од 14.05.1991. године достављена од оптуженог Жељка Крњајића, 

• допис Војнобезбедносне агенције Министарства одбране од 
27.10.2011. године и од 28.06.2011. године, 

• извод из Матичпне књиге умрлих Општинске управе Бечеј од 
28.10.2011. године на име лица Ђуро Продановић, 

ВР
З 0

38
0



24/31 
 

Tранскрипт аудио записа 
са главног претреса од 20. фебруара 2012. године 

 
• извод из Матичне књиге умрлих Општине Ваљево од 02.08.2011. 

године на име лица Недељко Марковић, 
• Правило бригаде, пешадијска моторизована, брдска, планинска, 

морнаричке пешадије и лака, ССНО од 1984. године, 
• Правило војне полиције ЈНА – ССНО од 1974. године, 
• Упутство за рад команди штабова ССНО од 1983. године, 
• Правило службе оружних снага ССНО од 1985. године, 
• Извештај Војне поште бр.9705, Ваљево од 28.07.2011. године, 
• Извештај Војне поште Ниш бр.1097 од 03.08.2011. године. 
• 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, 
• Прописе о примени Правила међународног ратног права у оружаним 

снагама СФРЈ ССНО од 1988. године и то: наредбу о примени 
Правила међународног ратног права у оружаним снагама СФРЈ 
Председништва СФРЈ од 13.04.1988. године и Упутство о примени 
Правила међународног ратног права у оружаним снагама СФРЈ ССНО 
објављено у «Службеном војном листу» број 10 од 10.06.1988. године, 

• Извод из «Службеног листа СФРЈ» број 75/91 са одлуком 
Председништва СФРЈ од 01.10.1991. године о постојању непосредне 
ратне опасности у СФРЈ, 

• Извод из «Службеног листа СФРЈ» бр.89/91 од 13.12.1991. године, са 
наредбом о ангажовању добровољаца у оружаним снагама СФРЈ за 
време непосредне ратне опасности од 10.12.1991. године, 

• допис Министарства одбране, Војнобезбедносне агенције,   
Стр.пов.бр.1095-2 од 23.01.2012.године да се у архивској грађи 2. 
пгмбр не налази оперативни дневник и дневни извештаји, као и сва 
друга документа из октобра 1991.год за противдиверзантски одред ТО 
Ваљево, 

• Извештај из КЕ Полицијске управе Ваљево од 20.01.2012. године за 
опт. Перић Дарка, Радисава Јосиповића, Радована Влајковића, 

• Извештај из КЕ Полицијске управе Сремска Митровица од 23.01.2012. 
године за опт. Зорана Косијера и Жељка Крњајића, 

• Извештај из КЕ Полицијске управе за град Београд од 20.01.2012. 
године за опт. Деветака, Јована Димитријевића, Драгана Бачића, Сашу 
Стојановић, 

• Извештај из КЕ Полицијске управе Сомбор од 19.01.2012. године за 
опт. Милана Девчића, 

• Извештај из КЕ Полицијске управе Панчево од 19.01.2012. године за 
опт. Александра Николајидиса. 

 
 

Врши се увид у: 
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• руком сачињен списак противдиверзантске чете територијалне 

одбране Ваљево предат суду на главном претресу од стране 
опотуженог Радована Влајковића, 

• сталну дозволу за боравак у зони борбених дејстава на име лица 
Боривоје Савић од 15.01.1992. године, предат од овог лица 
саслушаваног у својству сведока на главном претресу, 

• списак добровољаца одреда «Душан Силни» Нова Пазова од 
05.10.1991 године достављен од стране браниоца оптужених Деветака 
и Девчића,  

• оригинал Подсетника бележнице оптуженог Миодрага Димитријевића, 
чија се копија већ налази у списима, 

• «Gugl» мапу скицу број 1 и скицу број 2, сателитског снимка  парцеле 
и околних предела везано за догађај из тачке III оптужнице 
достављену од стране опт. Зорана Косијера, 

• цртеж који је на главном претресу приложио оптужени Жељко 
Крњајић са означеним улицама и кућама у насељеном делу села 
Ловас, куда се он кретао. 

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

 
 
 
 

Веће доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

На основу чл.406. став 1 тачка 1. врши се упознавање са 
садржином: 
 
• исказа сведока – оштећеног Златка Краљевића, са записника  

Окружног суда у Сплиту, Кир.274/93 од 24.03.1993. године, те извадак 
из Матице умрлих за ово лице Уреда државне управе Сплитско-
далматинске Жупаније – Матични уред Омиш од 01.09.2011. године,  

• записник са исказом сведока Звонимира Балића Жупанијског суда 
у Вуковару, Кир 887/07 од 19.11.2007. године и записник о главном 
претресу са исказом овог сведока-оштећеног К-25/00 од 02.12.2003. 
године, те обавештење Дома за старе и немоћне особе Вуковар од 
19.09.2011. године да је сведок-оштећени Звонимир Балић 
непокретно лице, 

• записник о испитивању сведока-оштећеног Славка Божића 
Жупанијског суда у Вуковару, , Кир 887/07 од 19. новембра 2007. 
године, те записник о главном претресу са исказом овог сведока 
Жупанијског суда у Вуковару, број К-25/00 од 18.11.2003. године, као 
и обавештење Дома за старе и немоћне особе Вуковар од 
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21.11.2011. године да је Славко Божић непокретно лице и 
инконти.нентно, 

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

• записник са исказом сведока Мире Комјат, рођ. Антоловић 
Окружног суда у Осијеку, Кир.бр.934/92 од 05.02.1993. године, као и 
допис Министарства правосуђа Репузблике Хрватске – Управе за 
пробацију и подршку жртвама и сведоцима од 22.12.2011. 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. 

 
 

Констатује се да се оптуженом Миодрагу Димитријевићу враћа 
оригинал његове бележнице коју је приложио суду. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине Димитријевићу, ја сам Вам рекла 
још прошли пут, али тај претрес није одржан, а Ви сте ми писали да Вам то 
треба због одбране и да Вам вратим. У  вези овог доказног предлога, 
тужиоче, то смо сада добили од оптуженог Љубана Деветака, данас, а 
оптужени је рекао. Да ли можете да се изјасните сада или евентуално Вам 
треба време? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Не треба ми време, али мислим да је, с обзиром на 
саму одбрану оптуженог саслушање овог сведока се показује као 
непотребно. Сам оптужени је рекао да је пре подне у једном тренутку био у 
самој задрузи, да ли је после отишао или није, мислим да је, што се тиче 
сведочења овог сведока у овом тренутку потпуно ирелевантно.  Да је био на 
пословном састанку тог дана, па чак и у пре подневним сатима, не видим да 
је уопште битно у, ако се доведе у везу са чињеницама које се оптуженом 
стављају на терет, за пре подневне сате 18.-ог у вези догађања у кругу 
земљорадничке задруге. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том смислу противите се или? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, има ли још неко нешто да изјави? Изволите, 
господине Налићу. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ја сам хтео само судија да питам, пошто видим 
да сте поновили неке радње због чињенице да сте браниоцима ускратили 
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даље право на одбрану, па овај, шта је са процесним предлозима које је 
учинио бранилац тадашњи Деветака и Девчића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сам ускратила право на одбрану? 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Па на даљу одбрану, нисам видео решење Ваше, 
не знам како је гласило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам рекла прошли пут да по сили Закона, на 
основу чл.73. став 2 ЗКП-а. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, небитно, заиста, нисам хтео ни на који 
начин да алудирам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим да сам ја некоме ускратила право на 
одбрану. Што се мене тиче, госпођа Мајкић може ту да седи у судници. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ако мене питате, ја се не слажем са Вашом 
одлуком, али немам право да коментаришем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може да наступа као бранилац. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, јасно је то мени, ја Вас питам друго 
нешто, извините, можда сам употребио погрешан израз, овај, просто питам, 
шта је  са процесним предлозима који су тада учињени, да ли их треба 
понављати, можда нова одбрана да нове и тако даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја очекујем да нова одбрана, да ли остаје при тим 
предлозима да се изјасни или евентуално има неке нове предлоге? 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Ми остајемо код оних предлога које је дала 
колегиница Мајкић и зато сам хтео сада ја после колеге Налића да се јавим 
да о томе питам, јер сте, видим, вратили дневник. Један од предлога је био 
допунско вештачење, с обзиром да у том дневнику постоје неки записници 
који се, које би требало коментарисати, везано за затворе и тако даље, 
везано за Љубу Јелића и тако даље, које би требало вештак допунским 
налазом да евентуално прочита и да да неко своје мишљење, јер апсурдно је 
ако смо одредили вештака војне струке, који је дао свој налаз,  а да Ви у 
једном тренутку тог вештака потпуно анулирате и не узмете као доказ у 
овом поступку. Мислим да је ово јако значајан дневник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ништа Вас не разумем, шта је то апсурдно да не 
узимам вештака као доказ? 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Да не узмете налаз вештака као један доказ 
у овом поступку, уколико не прихватите ово једно допунско вештачење које 
би ишло у прилог окривљенима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи Ви остајете као бранилац оптуженог 
Девчића, остајете при доказним предлозима адвоката Бранкице Мајкић? 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: И налаза, односно вештачење повреде овог 
господина који је рекао да му је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ђуре Антоловића. 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Ђуре Антоловића, да, који. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је исто у склопу тих предлога. 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, за оптуженог Деветака, изволите. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ја бих поновила ту реченицу, значи потпуно 
у целости остајем код предлога које је колегиница Мајкић дала до момента 
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док је поступала у предмету, а о наредним, следећим предлозима ће 
вероватно, уз консултацију са браниоцем ићи и други предлози. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли остајете и при оном предлогу да се 
врши графолошко вештачење наредбе Друге бригаде где се помиње да је 
Љубан Деветак наредио разминирање минског поља, имајући у виду да 
тужилац му не ставља то на терет?  
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Обзиром да та чињеница не стоји више као 
наредба за разминирање, та чињеница више не стоји у оптужници новој, 
прецизираној. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли желите то да вештачимо, јер то је онда „ мач са 
две оштрице“, ако извештачимо? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Опростите, да ли могу ја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине Деветак. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Визави саме те информације као апсурда, ја бих 
молио да се вештачи то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви значи остајете при томе, добро.  
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда значи остају они ранији предлози.  
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ја се извињавам, не .бих хтео да досађујем, али 
нисам просто завршио. Ја сам управо малочас и почео управо због овог 
дневника који видим да сте вратили, претпостављам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вратила сам јер имам копију. Ако веће донесе 
одлуку. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Мало сте прејудицирали Вашу одлуку по 
доказним предлозима овај зато што не може да се вештачи на основу копије, 
а ова свеска је већ једном нестајала, па молим да се врати Вама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја од војног вештака, Ви нисте предложили да 
војни вештак буде графолог, да бисмо вештачили аутентичност те, него на 
неке друге ствари је предложено то  вештачење. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нисмо ми предложили, судија, него. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда би у том смислу ја могла. Ја не могу да 
ускратим окривљеном Миодрагу Димитријевићу право на одбрану, тиме што 
му узмем ту бележницу и он можда човек из тога се брани.  
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Судија, ја се извињавам, ја мислим, ја Вас молим 
и даље, предлажем да узмете ту бележницу, зато што се вештачење може 
вршити искључиво на основу оригиналног документа, а ако сте Ви већ 
одлучили да одбијете тај предлог да се извештачи, онда нека остане код 
њега бележница. То је једно, а друго, хтео сам да питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вештачење на основу оригиналног документа је 
релевантно за графолошка вештачења. С обзиром да се овде не ради ни о 
каквом графолошком вештачењу, имамо копије. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не знам тачно шта су све били предлози 
колегинице Мајкић, то није прочитано. Овде су колеге остали при томе, ја 
мислим да мора да се понови ако се и тај записник практично ставља ван, 
односно сви њени предлози. Али оно што сам хтео уствари, молим? Па не 
знам, ја мислим да је предложено било трафолошко вештачење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, није графолошко, у том смислу није било 
предложено. Ево ја могу и да ишчитам шта је тачно предложено од стране 
адвоката Бранкице Мајкић. Предложено је графолошко вештачење потписа 
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Славе Стојанова на борбеном извештају Друге пролетерске гардијске 
механиховане бригаде број 461-1 од 18.10.1991. године – то је оно малопре 
што сам питала, допуна налаза вештака војне струке о затворима у Ловасу, 
да ли је постојало минско поље на месту где се десила трагедија и где се 
налази минско поље које је поставила Друга бригада и да се изјасни о 
бележници оптуженог Миодрага Димитријевића вештак војне струке, 
документација о спровођењу Марка Грчанца у војну пошту у Шид и 
вештачење телесних повреда Ђуре Антоловића. То су та четири нека 
предлога госпође Мајкић. Никакво графолошко вештачење ове бележнице 
није предложено, а уосталом што би вештак војне струке вештачко везано за 
такве ствари, мислим н аутентичност документа, копија, оригинал и тако 
даље. Изволите. 
Адв. БОРИС ЗОРКО: Поштовани суде, ја сам, пошто се говори овде о овом 
вештачењу, слажем се само делимично са овим што су колеге изнеле, прво, 
вештак који се појавио овде у току поступка, није вештак кога је одбрана 
предложила, то је под један, насупрот томе што је колега рекао да је то 
вештак кога смо ми одредили, то није тачно, то једноставно није тачно. Ми 
смо имали предлог од маја 2011. године за вештаком војне струке, такође са 
предлозима колегинице Мајкић, слажем се само једино, делимично, јер у 
погледу изнетог вештачења није могуће допуна тог вештачења, он је 
системски толико препун грешака и толико нетачан, да једноставно, његова 
допуна неће отклонити те недостатке. Он се на самом почетку и касније 
током саслушања вештака који прихвата да није узео у обзир сву 
документацију, на тај начин не може отклонити, не може отклонити те 
недостатке. Ои се искључиво или да кажем, као централна тема бавио 
оптуженим Димитријевићем, делимично оптуженим Деветаком и њиховом 
одговорношћу. Међутим, не разјашњава она битна питања, а то је заиста, 
какав је био однос тих јединица, односно да кажем, појединаца који су се 
налазили у Ловасу, он на то не даје никакав одговор. Зато није могућа 
допуна, него би требало да се поново вештачи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви предлажете ново вештачење? 
Адв. БОРИС ЗОРКО: Да, а остајемо при свим досадашњим предлозима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми имамо тај Ваш предлог. 
Адв. БОРИС ЗОРКО: Тако је, значи остајем при свим предлозима до сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема потребе за Вас да понављамо. За ове друге 
оптужене, Николајидис и Јосиповић, остају при оним предлозима. 
Јосиповић није имао предлога, нити његов бранилац у том правцу, а за 
Николајидиса остајете при оним Вашим предлозима које сте дали?  
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, неко је тамо дигао руку? Изволите. 
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Добар дан, оптужени Косијер. Хтео сам да Вас 
питам, председавајућа, с обзиром да сте рекли да сте две скице које сам 
приложио узели у предмет, па ме интересује, то су скице од 09. септембра 
2009. године, у писаној одбрани. Занима ме, због чега нису узете још шест 
скица, јер то је реконструкција догађаја, значи тамо има осам скица, Ви сте 
узели само прве две, почетну фазу, нисте узели комплет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо узели ту скицу као увид у сателитски снимак, 
а оно што је писано тамо у оним другим скицама, то сада ништа нам не 
значи. 
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Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: И предложио бих, с обзиром да ли, ја  мислим да 
сам у тој писаној одбрани од 09. септембра 2009. године да сам предложио 
војног вештака за минско-експлозивна средства, једног познатог нашега 
стручњака, магистра Бошка Миливојевића, па не би било лоше да се суд 
мало позабави са озбиљним људима, када је у питању минско поље, а не да 
доводи неког морнаричког инжењерца који сврстава минска и подводна 
поља и копнена у  исту категорију. Хвала лепо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо председавајућа, ја само, не 
знам да ли имам права да ја предложим графолошко вештачење, али бих 
замолио суд ако је у могућности, или да прибави оригинал од, директно од 
Војног архива оригинал документа 364-1 од 10.10.1991. године, наређења за 
распоређивање тамо Друге бригаде, или пак, да се изврши графолошко 
вештачење тог документа, јер поново тврдим да је документ фалсификат и 
то онај који је доставио овом суду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте то у писменом поднеску Ви то тражили, је ли 
тако или је то сада неки нов предлог или како да третирам? 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ја мислим да смо то тражили тај 
документ, али ако нисам, ја ћу доставити у писменом поднеску. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је значи документ кога ми имамо у списима, 
мислим да је од 11.10.1991. године.  
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Од 10.10. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или 10.10. и има га у Вашем писменом поднеску. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ја бих само хтео да Вам појасним ово, 
документ, код тог документа је очито да је снимљен, снимљен печат Војног 
архива горе и снимљен је задњи пасус доле са потписом команданта, остало 
је све убачено ново. Хвала лепо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, тужилац има ли нешто да каже поводом свих 
ових предлога или је то оно што је раније истицао? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја сам се већ изјашњавао о свим, или о већини ових 
предлога на прошлом претресу. Уколико је само нови предлог за потпуно 
ново вештачење од стране неког другог вештака, сматрам да је такав 
предлог неоснован – прво, из разлога што се примедбе на вештачење, на 
налаз и мишљење вештака који је већ вештачио, дају уопштено без 
навођења конкретних чињеница и података који се и из којих разлога 
оспоравају. На крају крајева, по измењеној и прецизираној оптужници, 
сматрам да је оно што нам је требало и шта смо добили од тог вештака, 
сасвим довољно за одређене чињенице које се тичу предмета оптужбе и да 
било којим новим или допунским вештачењем ништа битно не бисмо добили 
у погледу неких других чињеница и околности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Суд доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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22. фебруара 2012. године,  
са почетком у 9 часова и 30 минута. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи сутра немамо пошто смо завршили све што смо 
имали. Планирамо овај видеолинк, значи Михаела Сабљак и Славица 
Туркаљ, рођена Антоловић, .то смо одлагали. Да ли имате тај распоред, 
добро. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ја бих љубазно молила једну информацију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Техничке природе. Да  ли можда 
располажете са податком о томе, када ће наставак бити. Ово ми је врло 
битно због личних и породичних разлога.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, да ли има неки период у марту када не 
можете? 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ја сам покушавала да отпратим Вашу 
хронологију заказивања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, крајем месеца. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Схватила сам да је она увек задња недеља у 
месецу. Е ја сам ту претходну недељу значи од 19. покушала себи да 
обезбедим, а добила сам сада неку информацију да је највероватније да ће 
те недеље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта да, а када ћете моћи у марту, то ми само реците? 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Било када, само не од 19. марта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи не можете у тој недељи? Добро, ништа, 
видећемо за прекосутра да ако Ви не можете, наш члан већа не може крајем 
марта, да ускладимо неке термине, а можда направимо и паузу због овог 
новог адвоката да и он мало уђе у предмет. 
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ја се извињавам због оваквог иступа, али 
просто то је било. 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: И још једно техничко питање, када ће бити 
исплате, нама адвокатима нису годину дана исплатили, задња исплата је 
била јуна 2010. године. Значи Ви можете доћи у ситуациуу, ако Комора 
прогласи штрајк, да дођете у ситуацију да уопште не можете да држите 
суђење. Ово је стварно већ непримерено оваквом једном поступку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Писаћемо председнику суда па да видимо. Значи 22. 
фебруара 2012. године у 9 часова и 30 минута, судница 2. 
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