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Tранскрипт аудио записа 
са главног претреса од 23. фебруара 2012. године 

 
 
 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 

• заменик  тужиоца за ратне злочине Веселин  Мрдак, 
• пуномоћник оштећених адвокат  Марина Кљајић, 
• сви  оптужени , и 
• браниоци  адвокати Милорад  Константиновић  бранилац  оптуженог 

Деветака, 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 претресу мењаће и адвоката Јасмину 
Живић  браниоца оптуженог Перића, Борис Зорко бранилац 
оптужених Миодрага Димитријевића и Влајковића, Бранко Димић 
бранилац  оптужених Јосиповића и Николајидиса, Бранислава 
Фурјановић  бранилац  оптужених Косијера и Стевановића. 

 
           Приступили  су и сведоци  Зоран Тепавац  и Љубисав Тодоровић , а 
није приступила сведок  Мирјана Миловић, обавестила суд телеграмом 
да због здравствених разлога не може да приступи  на претрес. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај доказни предлог Николајидис, да ли остајете да 
се саслуша? Молим? Само ћете изаћи овде да кажете пошто вам нису баш 
оне околности, нисам баш најбоље разумела, била у Ловасу у то време и 
које конкретно чињенице њеним исказом доказујемо. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Па ја сам навео тамо да је ем то што 
је била у Ловасу и што зна све и што је рекла жена да хоће све да каже овде 
истину, а и због тога остајем при томе зато што су је посећивали разни 
рођаци од окривљених и претили јој, убеђивали је да не дође овде и да не 
даје изјаву па да вам она каже ко је био и зашто је био и шта су јој рекли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Вукотићу, шта би с Вама јуче, 
нити се јављате, нити пишете? Јуче нисте дошли, а нисте ни звали суд, 
ништа. 
Адв. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Ја сам договорио био са колегом да ме 
замењује Града Налић и сматрао сам да је то решено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нисмо имали ту информацију. 
Адв. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Имао сам суђење у Палати правде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заборавили? 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Извињавам се ја сам заборавио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја видим нисте то до сад радили, а мењате и адвоката 
Живић. 
Адв. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Зато сам пропустио да Вама саопштим па сам 
замолио, ето нисам очекивао да ће настати такви проблеми. Кад сам већ 
узео реч судија, само да Вам предам ову копију кривичне пријаве овај 
противтужбени захтев који је најавио јуче Крњајић, ако могу сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може. 
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Tранскрипт аудио записа 
са главног претреса од 23. фебруара 2012. године 

 
 

 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се главни  претрес ОДРЖИ. 
 
 Претрес је јаван. 
 
 Главни  претрес СЕ НАСТАВЉА у 14 часова и 44 минута. 
 

НАСТАВАК  ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 
 

СВЕДОК ЗОРАН ТЕПАВАЦ 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Само да Вам узмемо податке. Име оца? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Милан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оца Милана. Шта сте Ви по занимању? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Радник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Радник, са станом у? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Бечеју. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бечеју. Адреса? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Зилахи Лајоша број 5. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година рођења и где сте рођени? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: 09. маја 1969. године у Вуковару. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Вуковару. 
 
 
 Сведок  ЗОРАН ТЕПАВАЦ, од оца Милана, рођен 09.05.1969. 
године у Вуковару, радник , са станом у Бечеју, ул. Зилахи  Лајоша број 
5. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу Вам прочитати имена и презимена оптужених 
да ли сте с неким у сродству: Љубан Деветак, Милан Девчић, Милан 
Радојчић, Жељко Крњајић, Миодраг Димитријевић, Дарко Перић, Радован 
Влајковић, Радисав Јосиповић, Јован Димитријевић, Саша Стојановић, 
Драган Бачић, Зоран Косијер, Петроније Стевановић, Александар 
Николајидис, је ли Вам род неко? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не. 
 
 Са оптуженима несродан. 
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са главног претреса од 23. фебруара 2012. године 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Тепавац, бићете саслушани као сведок, 
као сведок сте дужни истину да говорите, давање лажног исказа је кривично 
дело. Нисте дужни да одговарате на поједина питања уколико би себе или 
неког свог блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу. Пре него што кренете да 
сведочите положићете заклетву прочитавши тај текст испред Вас. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што 
будем питан говорити само истину и да ништа од оног што ми није познато 
нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што ми је познато, је ли пише? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Да. 
 
 Опоменут , упозорен , а након  полагања заклетве изјављује: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Пред Вишим судом у Београду – Одељењем за 
ратне злочине води се кривични поступак против ових четрнаест лица, које 
сам Вам прочитала, због кривичног дела ратни злочин против цивилног 
становништва у месту Ловас у октобру и новембру месецу 1991. године и 
ближи предмет оптужбе је напад на Ловас, страдање цивила у нападу, затим 
нечовечна поступања, убиства, телесна повређивања у овом периоду у селу 
и на тзв. минском пољу и страдање цивила приликом овог догађаја. Вас је 
предложио као сведока оптужени Александар Николајидис, суд је тај 
предлог прихватио јер Вас помињу и неки други сведоци па ћете испричати 
суду шта је Вама у вези свега овога што смо чули да је предмет оптужбе, 
шта је Вама познато? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па како да кажем, је ли одмах шта се десило у 
Ловасу или? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причајте све оно што знате у вези овога. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па као прво живио сам у Ловасу, имао сам леп 
живот и добро слагање до тих неких деведесетих година. После тога почело 
је у селу да се хушка, да се свашта ради, да се прети. Отац као отац сваког 
детета решио је да ме склони одатле и то је урадио и ја сам се одселио у 
Нови Сад и живио сам у Новом Саду. После тога сам доживео неке 
непријатне догађаје у Новом Саду зато што рат је већ почео, радио сам у 
„Данубиусу“ у пекари у Новом Саду где је, почеле су приче, знате како је, 
људи одавде иду на ратиште а оданде људи беже, наши синови гину тамо, 
ови се склањају и ја сам, како да кажем, нисам могао то да поднесем и јавио 
сам се у Војни одсек тамо у Нови Сад у новосадски корпус и дошао сам у 
Шид тамо са новосадским корпусом. Одатле други дан кад је почео напад на 
Товарник, други дан сам се прикључио тим људима, ту ми је био покојни 
буразер Милорад који ме је прихватио и држао уз себе и ту је формирана 
као нека станица милиције у Товарнику. Ту смо били до пре напад на Ловас. 
Напад на Ловас био сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како рекосте овај брат да се зове, Милорад је ли? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А презиме? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Воркапић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Напад на Ловас ишли смо пешице цестом и 
дошли смо до села с друге стране и ујутру рано почео је напад и ја сам ишао 
улицом у којој су били моји родитељи и кад сам дошао до куће ту сам се 
задржао. Напада је трајао и даље, ја сам једно пола сата можда заостао, 
ишао сам још једно ћошак један горе и вратио сам се кући. После тога сам 
дошао у центар, већ је то било и војске и свега унутра тако да то је текао 
тако дан тај. После сутрадан, прекосутра дан све је било,  како да кажем, 
било је и војске, било је и јединица других. Формирана је Станица милиције 
у селу, ту сам прикључен био, држали смо те неке сеоске страже ноћне. У 
почетку тих дана с покојним буразером сам стално био Милорадом који ме 
је вукао, значи увек сам био са њим и увек ме је чувао зато што се бојао за 
мене, био сам млад и тако. После тога шта да вам кажем, све је било, како 
да кажем, и неки ред у селу и команда, војске је било пуно и то је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате ли нешто од овога што је предмет оптужбе, 
страдање ових цивила у Ловасу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па тих цивила у Ловасу што је било у току дана 
тога то је било пуцање с једне и с друге стране, значи то је било с обостране 
стране, сад ко је страдао, ко није, ја не знам. За то страдање, за то минско 
поље нисам био тај дан у селу, био сам у Пазови, био сам у болници код 
буразера Воркапића Миле, значи за тај дан не знам баш ништа, ни ко је те 
људе одвео, ни ко је наредио, тако да нисам био тај дан тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите господине Николајидис. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Рекао си да си ишао улицом где су 
твоји родитељи, која је то улица? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: То је улица Људевита Гаја звана. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ко је још ишао том улицом? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па улицом је ишао ту је био у тој улици главни 
Миле Страја тзв. и били су неки момци, они су наводно из Босне, сад не 
знам, не сећам се како су се звали ни то, али они су били ту као главни, 
водили су кроз ту улицу. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да ли је том улицом ишао Лазар 
Танасић? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Танасић Лаза јесте, он је човек ја мислим да је 
из Опатовца. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: А пре напада на Ловас што сте рекли 
почела су та неслагања, можеш то мало боље да опишеш? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па пре напада значи ми смо били доле позади 
села, с леве стране значи испадало је моја улица као да је у средини. С леве 
стране је почела јако велика паљба значи са хрватске стране, значи и ауто је 
био неки који је почео да пуца и одатле пре времена је почео напад него 
што је требао.  
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: А уопште пре десетог месеца у 
Ловасу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па мислиш пре у Ловасу? 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да, да. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па у Ловасу је било и страже, било је свега 
знате. Ја сам једва изашао из Ловаса. Кад сам излазио они су већ сеоске 
страже држали и није се могло изаћи из Ловаса. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Браћу Павлић да ли познајеш? 
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Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Браћу? 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Павлић. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па познам овог млађег он је играо фудбал са 
мном заједно, како се зове, Дарко ја мислим. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да ли знаш након напада шта је са 
њима било у Ловасу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не знам. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да ли знаш добровољци који су били 
у Ловасу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па било их је доста, ја нисам с никим оно да сам 
контактирао јер нисам, али их је било доста. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да ли знаш ко их је довео и ко им је 
био тамо главни? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не знам ко је био главни, ти људи су дошли, 
сад ко их је довео и ко је то не знам. 
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте Ви примљени у Станицу милиције Товарник 
као полицајац? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па примљен сам да ли другог или трећег дана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам разумео дане? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Датум мислите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, да. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не сећам се који је то датум био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А који месец? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то било пре напада на Ловас, који месец, кад 
сте примљени? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Пре напада на Ловас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На колико дана отприлике? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не знам сад колико. Не могу се сетити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је био командир или шеф те полиције у коју сте 
Ви примљени у Товарнику? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па у Товарнику је био Жељко Крњајић 
командир. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте Ви сазнали да треба да идете у напад и ко 
вам је рекао да ћете бити саставни део неке групације која иде у напад на 
Ловас? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па тамо је било приче дан прије тога, значи 09-
ог је било приче и Миле Страја је дошао до мене и рекао је као ја ћу ићи са 
њим са његовим тим добровољцима који су били са њим, ти момци неки из 
Босне, не знам, ја их нисам познавао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко одређује, ко врши распоред ко ће, пошто је 
рекли сте да је Крњајић командир те полиције, а ви сте у саставу полиције 
где је командри Крњајић, је ли тако? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко Вас одређује да идете у напад и у коју групу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па није ми нико директно рекао, само је дошао 
тај Миле Страја и рекао је мени, е сад ко је њему рекао ја не знам. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли било ту неких више група па сте Ви били у 
некој од тих група приликом напада на Ловас? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па била је та станица милиције, био је тај Миле 
Страја и са леве стране су били добровољци неки. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је осим Вас, да ли се сећате неких имена која су 
била ту у саставу те ваше полиције а ишли су у тај напад на Ловас? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Кроз моју улицу? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, Ви крећете у напад на Ловас станица 
милиције, имена људи да ли знате која су ишла са Вама у тај напад на 
Ловас? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не знам, то су људи непознати. Знам тога 
човека тај из Опатовца Танасић, њега сам познавао, Милета Страју сам знао 
из Товарника овако по  имену човека знам, а ове друге то су момци били 
непознати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вам је био неко познат из Ловаса ако је био у 
саставу те полиције и учествовао у том нападу од Ваших мештана, Ви сте из 
Ловаса? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па био је Мићо Девчић који је био у нападу, био 
је покојни буразер мој Воркапић Милорад, ко је још био? Био је Милан 
Девчић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познајете Милана Радојчића? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Познајем Милана Радојчића. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли он био у? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Душан Грковић, да ли познајете њега? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Био је Душан Грковић, јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се можете сетити још некога из Ловаса у 
саставу полиције који су учествовали у том нападу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не знам, не сећам се више никога, из Ловаса 
не знам да је био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате ко је водио ту групу у којој су били и 
ови мештани Ловаса које сте набројали Грковић и ови остали? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не знам, они су ишли другом улциом, то не знам 
ко их је водио, ко је био тамо код њих. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је било у Вашој групи у којој сте се Ви 
кретали и ко је водио ту групу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не знам колико нас је било, али водио је 
Миле Страја. Миле Страја је водио и још је био један у униформи 
милицајској ја не знам како се тај човек зове. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је пре Вашег уласка у напад на Ловас било 
неке артиљеријске паљбе, припреме или нешто? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Којом улицом се ви крећете и докле стижете та ваша 
група? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па кажем ишао сам улицом Људевита Гаја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли било неке борбе, је ли било неког отпора? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па било је одмах на улазу ту је било одмах 
пуцњаве и било је борбе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знате ли ко је пуцао на вас и одакле? 
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Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не зна се, то је још мрак био и пуцано је из 
кућа и повлачено је и како се ишло тако се и повлачили и тако је било 
пуцање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па је ли ваша група у том кретању том улицом 
пуцала по кућама, бацала бомбе, улазила негде, шта сте радили, шта је та 
ваша група радила, је ли се шетала само или је предузимала неке активности 
борбене? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па борбене активности које су биле значи ишло 
се улицом, из које се куће пуцало ту се узвратило и то је то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли Ви пуцали? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Ја, па пуцо сам, ко није пуцо, пуцали су сви. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На кога сте пуцали, јесте ли видели те неке на које 
ви пуцате? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Нисам видио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Онда где сте усмеравали ту вашу ватру, по чему? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Знате како, у сваком рату је фактор изненађења 
највећи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пустимо то, ја Вас питам конкретно јесте ли Ви 
пуцали конкретно по кућама, по објектима, по људима, по чему сте пуцали? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па пуцо сам у ваздух, дигао сам галаму, значи 
што. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пуцали сте у? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: У ваздух сам пуцо, да се дигне галама, да се 
људи преплаше значи да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи ова друга страна пуца по вама, а ви пуцате у 
ваздух? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па пуцало се свагди, како да Вам кажем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли пуцали по кућама? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па пуцали смо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли било бацања бомбе по кућама? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Ја нисам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте ли видели да је неко то радио? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па бацали су људи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Који, из Ваше групе? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па јесу из моје групе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где су бацали те бомбе? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па бацали су по двориштима, тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли улазили у куће, јесу ли бацали по кућама? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па негде су улазили, негде нису, где је отпор 
пружен ту су улазили, а где није ту нису улазили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли Ви познавали Петра Бадањка и Данијела и 
Цецилију Бадањак? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Петра јесам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А Данијела и Цецилију? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не знам, не знам како му се жена звала, да ли 
му је жена то, не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У којој улици су они становали? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па они су становали одмах на улазу ту у село. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па сад. 
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Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не знам како се зове улица, не могу да се 
сетим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли Ви у том вашем напредовању наишли на 
њихову кућу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сведок Златко Гргић је у свом сведочењу на 
главном претресу 21.10.2009. године навео између осталог, парафразираћу 
да не бих читао текст, да је једна група која је учествовала у нападу стигла 
до куће Петра Бадањка, подрума где су били Данијел и Цецилија Бадањак и 
каже да је један од оних који су били у тој групи био и Зоран Тепавац. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: То није истина. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисте били? Он каже даље да сте ушли у кућу 
заједно са још једним, њима непознатим, који Вас је ословио са „ Зоране, је 
ли све у реду“, па сте онда Ви рекли „ Јесте“, један од њих је само из 
Товарника, да је друго у реду. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не, то није истина. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да је потом тај човек из Товарника да сте га извели 
и неколико минута након тога чуло се пуцање и на крају је утврђено да је 
тај човек убијен. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Ја у то време сам био код Мирка Кесера у 
дворишту кад се чуо тај пуцањ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Од те пуцњаве Ви сте чули да је баш то тај пуцањ, 
одакле пуцањ сте чули? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па кад сам излазио из куће чуо сам пуцње, али 
пуцњи су били већ иза нас, значи ја сам већ прошао напред пуцњи су били 
иза. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи Ви нисте улазили и овај сведок што је рекао 
да ли је то тачно или не? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не. Па да је тачно ја бих рекао да је онда и он из 
Товарника. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко да је Товарника? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па тај Гргић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А овај што је страдао он јесте из Товарника. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Али Златко Гргић је исто из Товарника. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли познавали брачни пар Антуна и Анку 
Јовановић? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Јесам, то су ми комшије преко пута. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате шта се догодило са њима и са њиховом 
кућом? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Знам да су погинули али то је после било кад 
сам ушао код мене у кућу и код зета покојног Ђуре Продановића, онда сам 
чуо свађу напољу и само сам чуо како је викао „Људи шта радите“ значи тај 
покојни Ђуро Продановић викао је некоме „шта радите“, ја сам био у кући. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знате ли како су они страдали? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли им је запаљена кућа и ти објекти поред куће и 
стока и тако нешто? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Јесте, запаљено. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад, да ли то знате? 
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Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па запаљено па док сам још био у кући код 
мојих, зато је и Ђуро Продановић викао „људи шта радите“. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли познавали Ану Цоњар и њене синове? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па њу нисам али Цоњаре сам знао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Којег? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Звали смо га Бургиба, сад име му не знам, да ли 
је Владо или. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли били до њене куће и улазили у њену кућу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сведок Ана Цоњар у свом исказу каже да сте били 
заједно са Рудић Мирко и Ступар Грујом из Товарника. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: То није истина. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате да ли је запаљена кућа Ивана Цоњара? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли познавали Катарину Панџу и њеног мужа 
Фрању Панџу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Јесам, с њиховим сином сам ишао у школу 
заједно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли их видели тог дана или следећих дана у 
Ловасу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па тај да не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли били код њих у кући тај или следећих дана? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Нисам био код њих у кући. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сведок Катарина Панџо тврди у свом исказу да су 
њеног мужа водили војници међу којима су били Душан Грковић и Зоран 
Тепавац. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Њеног мужа су одвели војници. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли Ви то видели? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не, били су далеко испред мене зато што смо ми 
били горе обезбеђивали тај прилаз према воћњаку јер горе је било пуцњаве 
па смо ишли на обезбеђење, значи они како имају кућу па још пут овако 
горе води, ми смо били горе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли видели тог Фрању, шта би са њим? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Директно га нисам видио али њу сам видио кад 
смо се враћали на капији је стајала. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли познавали Марка Дамњановића звани 
Босанац? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па знао сам га овако по имену зато што је 
његова ћерка ишла са мном у школу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У којој улици је он становао? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не знам како се зове улица али ту преко пута 
тог Фрање Панџе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли познавали Дарка Пољака? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Знао сам га. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли тог дана били у контакту са Дамњановићем 
и Дарком Пољаком? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ћерка Марка Дамњановића, Луја Бургер тврди да 
сте тог дана извели Душан Грковић и Зоран Тепавац њеног оца и Дарка 
Пољака са неких десетак војника из куће. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: То није истина. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Судија, извините, могу ли да питам нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Овде се ради о сведоку кога је овде довео 
окривљени Николајидис то је његов сведок, ја не знам, дајте нам упутство 
какво испитивање се овде дозвољава директно или унакрсно кад је у питању 
туђ сведок и на које околности? Овде се спроводи истрага, тужилац је могао 
да одреди овога сведока, да тражи овог сведока, он никад није био 
предложен колико ја знам са тужилачке стране, према томе тужилац овде 
истрагу не може, по мом мишљењу, да води него овде може само да 
испитује у оквиру теме која је задата, значи на оне околности на које је 
господин Николајидис предложио и то унакрсно по мени, али ја не знам, 
можда нисам у праву, нови закон, па ето суд познаје закон и ја начелно 
стављам примедбу на то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само суд има право по службеној дужности да 
поставља ова питања, а тужилац би могао у неком допунском испитивању 
или неком новом предлогу по новом закону. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Онда да се не испитује овако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Обзиром да је оптужени који је предложио сведока. 
Адв.  БОРИС ЗОРКО:  Ја се извињавам колеги што ћу прекинути, слажем се 
са колегом Налићем значи, потребно је да се држимо оног што заиста јесте 
тема на коју би овај сведок требало да да одређено сазнање. Такође у 
погледу испитивања уваженог колеге Мрдака, чини ми се да постоји један 
проблем, а то је што се на одређене околности поставе питања сведоку, да 
би се након тога предочавао неки исказ. Значи требало би да тај редослед 
буде обрнуто, па да се постави питање које прозилази из конфронтације са 
неким исказом, а не обратно, чини ми се да је то би требало бити обрнуто.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ја мислим да је предочено, питан је сведок на ове 
околности, мада обзиром да је унакрсно испитивање, онда не би ни требало 
да иду ова питања.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Проблем је у томе што је сведок, односно 
окривљени који је предложио сведока и поставио му одређена питања, ако 
би се само држали тога да проверавамо веродостојност исказа сведока на 
основу питања која је поставио оптужени, не бисмо добили ништа. Ја овде 
питам сведока на околности везане за предмет оптужбе, то је страдање људи  
приликом напада у улицама тим и тим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По новом Закону не можемо, можете да се крећете у 
границама ове улице куда се он кретао, па евентуално  ту ако, споменуо је 
на питање Николајидиса у којој улици, па да евентуално идете у том правцу 
да ли је ишао још неком улицом или. Закон је такав. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Наравно, ја прихватам то да је сведок упозорен да 
не мора одговарати на одређена питања и то је сад већ његова ствар да ли ће 
и како на које питање одговорити, али уколико је реч о унакрсном 
испитивању, мислим да нема проблема да се сведоку поставе питања и 
траже изјашњења о деловима о којима је причао, а о којима није, а везано за 
предмет оптужбе. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може на оно на шта се већ изјаснио, у основном 
испитивању да се то појашњава, а ово даље предложите сведока или 
евентуално ако имате нека питања везано за то, да га поново предложите, па 
да се евентуално и други учеснинци припреме за то.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је сада ствар тумачења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајте да више не губимо време. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да приводите крају испитивање везано за овог 
сведока, унакрсно испитивање, 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам .више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господние Тепавац, реците ми, рекли сте да сте  у 
станици милиције Товарник Ви постали припадник милиције. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Претпостављам да то није могло да буде раније, него 
што је Товарник ослобођен? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Није могло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, ако је, имамо један неспоран податак да је 
Товарник ослобођен ту 20-21. септембар 1991.године. Када Ви постајете 
припадник милиције? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па након два, три дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми, у којој је згради била та станица 
милиције у Товарнику? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не знам како се зове улица, али одавде од 
шидске стране када се иде, значи прије пумпе лево, ја мислим да је та 
улица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли је било у Товарнику нека кућа неког 
доктора Цвејића, па да је станица милиције била у тој кући? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, добро, реците ми, какву сте униформу 
имали? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па имали смо ону шарену униформу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шарену војну, милицијску, какву? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па милицијску, да, имали смо ознаку милиције 
Крајине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте то имали, на рукаву? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ:. На рукаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Милцција Крајине? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тада била Крајина или САО Славонија, 
Барања и Западни Срем или како? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не знам, не могу се сетити сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми, од када је Вама Жељко Крњајић 
командир, да ли је то од оснивања милиције или од када? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па од тада од када сам дошао тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи од тог другог, трећег дана Ви долазите и 
Жељко Крњајић је командир. Добро, реците ми, ко је још из Ловаса био 
припадник станице милиције у то време када Ви долазите у станицу, значи 
мештане које знате? 
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Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па био је, кажем Вам, био је покојни брат ми, 
Воркапић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Милорад Воркапић? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ:. Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имао он неку функцију у станици? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не знам, стварно се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Ту је био Мићо Девчић, био ми је овај други 
брат исто Воркапић Миле, звани „Шиља“, био је тај Грковић. Добро, он је 
Ловашчанин, живи у Товарнику. Не знам ко је још био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, од неких лица која исто знате, а да су 
евентуално из Товарника, да ли можете да набројите те припаднике 
милиције? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не знам, давно је то било, не могу да се сетим 
сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате  Душана Ступара? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Чуо сам за њега, за Ступара, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био он припадник милиције? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате Жељка Ракића? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Жељка Ракића знам из Ловаса. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као припадника милиције, да ли га знате? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Душана Грковића, да ли знате? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па рекао сам за њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да јесте био припадник милиције? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада ми реците, када сте били тамо у нападу, ко је 
Вама био командир? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Био ми је тај Миле Страја.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је тај Миле Страја, ко је он? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не знам, он је био човек који је водио ту 
групу тих добровољаца и он је био као командир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:Вођа те групе? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Те групе, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада да ли можете да ми објасните, како то да Ваш 
командир милиције Вама није командир у тој акцији напада на Ловас? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па како да објасним, ја сам ишао улицом где су 
моји родитељп, значи а они су ишли улицом другом, зато нисмо били 
заједно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, је ли он ту Вама престао да буде, Жељко 
Крњајић, командир или како, не разумем? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не да ми је престао да буде командир, него 
сам био са Милетом Страјом који ми је рекао да идем са њим кроз ту улицу. 
Е сада, ко је то рекао, зашто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви Жељка Крњајића питали, пошто Вам је 
то командир? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па нисам питао. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми, поред ових улица којима сте се 
кретали, да ли сте ишли улицом Краља Томислава, Ви знате где је та улица? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не знам која је то улица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је улица која пролази поред задруге, знате која је 
улица Краља Томислава, тако се звала и у време тога када сте Ви били у 
Ловасу, јесте прошло доста година, али, улица која пролази поред задруге и 
иде тамо према гробљу скроз до ќраја? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Нисам. 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Иве Лоле Рибара је била у то време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Иве Лоле Рибара је била у то време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иве Лоле Рибара је била Анте Старчевића, господине 
Деветак. Да ли сте ишли тим правцем и том улицом? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не, не, ја сам ишао само мојом улицом, значи до 
горе, до тог раскршћа, а после сам се вратио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Вас овде спомиње више сведока, везано за ту 
улицу, да сте били у нападу у тој улици, Ана Цоњар, Милан Цоњар, Антон 
Лукетић. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не, ја сам, кажем, ишао сам мојом улицом, 
вратио сам се, ишао сам кући, пресвукао сам се и онда сам дошао у центар, 
дошао сам до задруге и тамо сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви значи само идете Гајевом улицом? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Гајевом улицом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ништа више? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: И ништа више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте продужили у Владимира Назора, тај 
правац? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ова улица што Вас је и тужилац питао, у којој 
станују Петар Бадањак и његови родитељи, Данијел и Цецилија Бадањак, је 
Прерадовићева улица. Јесте ли у тој улици уопште били, на било који 
начин, не у нападу, али да сте тог дана у тој улици били због било којих 
других разлога? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вас везано за ову улицу, спомиње исто тако доста 
сведока, доста, да кажем, помиње Вас Златко Гргић, помиње  Вас Нада 
Бадањак, помиње Вас Славко Лукетић? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: То су да Вам кажем, то су тешке лажи, јер зато 
што, када сам прошао том улицом, значи нисам ни улазио у ту улицу, 
прошао сам кроз двориште, како се зове, Амс, један човек старији и онда 
сам кренуо, значи како одавде се иде, значи кренуо сам туда и кренуо сам у 
моју улицу, значи уопште нисам то, а то приче да ме помиње Бадањак или 
овај Гргић да сам рекао, овај из Товарника, а овај није, то су тешке лажи. Ја 
бих рекао онда и за њега да је и он из Товарника, пошто је и он из 
Товарника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Да ли је то можда рекао Миле Страја. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте тога дана били у Вуковарској улици која је 
у то време носила назив Марка Орешковића? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате у тој улици неког рођака? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Како да кажем, и не знам која је то улица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где Вам је становала тетка у Ловасу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Имао сам две. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Две тетке? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Да, једна је исто ту у Гајевој, а једна је доле у 
тако се зове „Бежанија“. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте били на тој „Бежанији“ на дан напада 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: На дан напада нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово Вас питам, зато што Вас везано и за ту улицу 
спомињу сведоци. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: На дан напада нисам, можда сутра, али на дан 
напада нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Спомиње Вас сведок Ана Пољак да сте са Милорадом 
Воркапићем били ту у тој улици, а ту Вам и тетка станује? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Можда ме је заменила, јер ту ми је и брат, можда 
су ме заменили са њим, јер покојни брат и ја смо исто годиште, слично смо 
били, можда ме је заменила са њим, не знам, али ја нисам био, тај дан не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, даљих питања од странака? Изволите, 
браниоци? Изволите, оптужени? Нема нико питања? Изволите. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Добар дан, оптужени Жељко Крњајић. Питао бих 
те, господине Тепавац, дан 09.-ог када смо кренули из станице милиције, 
где смо ми отишли, где је био као неки скуп као? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па био је скуп. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте сада, то 09-ог када сте кренули, да ли је он 
помињао 09-ог да је кренуто негде? 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Нисам Вас разумео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам да ли је, сведок није помињао да је 09. 
октобра негде кренуо. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Па напад је извршен 10-ог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, ако постављате питања, прво морате, не 
можете са тврдњом да постављате питања, Ви прво одговорите на своје 
питање па онда. Он у свом исказу није помињао да је 09.10.1991. године да 
се негде ишло. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Па добро, мислим то је логично, да би се негде 
стило, да би негде стигао 10-ог мораш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сада прво одговорите на питање па онда тражите 
да он потврди, питајте га. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Да ли је био негде скуп пред сам одлазак за 
Ловас? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Био је испред станице милиције. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: И још где смо онда отишли? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Отишли смо ту код пумпе су били камиони, са 
камионима смо одвезени горе до како се горе зове тај, одашиљач горе око 
Товарника према Ловасу. 
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Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Да ли си ту на бензинској пумпи видео нека војна 
лица? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па били су са камионима оним. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Госпођо судија, ја бих показао ову карту која је у 
предмету, нека сведок проба објаснити, где је ушао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је карта на којој сте Ви већ нацртали правце 
кретања, тако да не можемо. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Мој правац, али за њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада он да види ту карту на којој сте Ви цртали, куда 
сте се кретали. А како гласи Ваше питање? Чули смо сведока куда се кретао, 
где је ишао, не знам шта желите да питате, да му покажете нешто што. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Желим да га питам, моја и Милорадова прва група 
зна се куда смо ушли у улицу Иве Лоле Рибара. Хтео бих га питатп, његова 
друга група, куда је ушла у ту Гајеву улицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте онда. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Ради тога. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па неки су ушли том улицом, како се та улица 
зове, од Циглане, што иде, ја не знам како се зове, тај поред те Бадањкове, 
неки су кроз двориште ушли и ушли смо у улицу Људевита Гаја. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: То гди су улазили, та друга група, колико је то 
удаљено од куће Данијела и Цецилије, ми смо га звали Дана Бадањак? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која друга група, на коју другу групу мислите? 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Па његову групу, ТО и тај, где су они улазили, да 
ли су малтене кроз двориште улазили, колика је то цеста? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па то је цеста уска и та је кућа одмах ту прва на 
удару и, значи од ове горе улице где сте ви ишли, то има триста метара 
сигурно. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: То сам и хтео да питам, да ли ја имам било какве 
везе са том вашом групом и са  том Цецилијом, Даном и тим шумаром, да ли 
сам ја уопште био? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, одакле Ви уопште знате где је ишао Жељко 
Крњајић, ако нисте били у истој групи? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Куда је ишао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па ишао је својом улицом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али како знате куда се он кретао у току напада, 
можда искрсне тамо пуца неко из друге улице из куће, шта ће он да иде да 
држи правац? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па знате како, ми нисмо ишли улице овако 
попреко, ми смо ишли само главним улицама горе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, ко је то рекао? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па тако је било, тако је Миле Страја рекао мени 
- ми држимо ове улице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас управо питам, одакле знате куда је Жељко 
Крњајић се кретао у току напада? Да ли је ишао само једном улицом или 
како? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: У тој улици није био, ја га у тој улици нисам 
видео. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је већ друго, Ви га нисте видели. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Куда је он ишао, то 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он сам прича да је ишао на више страна, да је био 
и у Вуковарској и у Прерадовићевој и у Силвија Страхимира Крањчевића. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Јесте судија, био сам тамо, али када се завршио 
напад и био сам тамо као појединац и по позиву неких, чак и да некима 
помогнем, због тога сам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, све знамо. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Немам више питања, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а реците ми, овај Жељко Ракић у свом исказу 
је тврдио да сте Ви били са њима, са милицијом у групи? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Јер ја од милиције, једино сам ја био у тој групи 
код Милета Страје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекосте још неки из милиције је био из Товарника? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Код Милета, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Хтео бих да Вас питам само, да ли сте 
Ви учествовали у претресу кућа и прикупљању оружја од Хрвата? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па за време тог дана, био је претрес кућа, а 
после не. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: А да ли можда знате, ко је вршио 
претрес кућа после? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не знам. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Не знате, добро, хвала. Да ли можете да 
ми кажете, да ли је у селу после тог напада, данима овај, да ли је неко пуцао 
из кућа? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Јесте. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Е сада бих Вас питао ово, да ли је то 
било шенлучење или је то из тих кућа неко гађао? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па шенлучење сигурно није било, зато што ми 
сно били као та јединица која је давала те ноћне страже и увек је било са 
.вањске стране, значи са атара увек је било неког пуцања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По ободима села? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По ободима села или како? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Да, са вањске стране села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Још бих Вас питао ово, овај, ко је 
заправо, можда је и хипотетичко питање, али ко је заправо могао из тих 
кућа да отвара ватру, да ли су то била деца, жене? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате Ви ко је отварао ватру? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па нормално онај ко је наоружан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може да отвара ватру онај који нема оружје. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па није дете сигурно наоружано, мислим, то је. 
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Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала лепо. Молим Вас ако знате 
да ми кажете, рекли сте да Вам је Милорад Воркапић брат, је ли тако? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Јесте. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ако знате, шта је Милорад Воркапић 
био у селу у почетку то после напада? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па није био ништа, није био никакав ни 
командир, ништа. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала лепо. Ово бих Вас још 
питао само ако знате да ми кажете, да ли је свака кућа у Ловасу претресана 
или неке куће по избору или? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па претресане су сваке куће.  
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала лепо. Е још ово, овде овај 
фигурира да су постојали затвори тамо. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Приговарам судија, извињавам се, пуковниче, 
овде сведок није дошао на ту тему да га  Ви испитујете. 
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала лепо, опростите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли има пуномоћник питања? 
Пун.оштећених адв. МАРИНА КЉАЈИЋ: Не, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ми реците још, рекосте у Вашем исказу да сте 
били у милицији тамо у Ловасу. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се сада дешава, да ли Ви то добијате неки акт   
да више нисте припадник станице милиције Товарник, па сте припадник 
станице милиције Ловас, на који начин то функционише? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па како да Вам кажем, то је дошло, тај други. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вас је то одредио да Ви сада не будете више 
припадник станице милиције Товарник, ко то каже? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па, не знам ко је рекао, само вероватно оданде 
када  смо отишли, тамо више и није било станице милиције тих дана, 
сигурно, него, па све се то преселило у Ловас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Товарнику више не постоји станица милиције или 
како? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Тих дана, да, није била, колико ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве су то станице које? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Покретне? А реците ми, шта се десило са Вама после, 
ко је Вама командир у Ловасу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: У милицији? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Милан Девчић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од када то? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Да ли други, трећи дан, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се дешава у тој станици милиције, у којој је она 
згради у селу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па шта се дешава, било је привођења, било је 
испитивања и тако то, биле су те сеоске страже, биле су те интервенције, 
зазто што је било пуцања са стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам у којој згради у селу, да ли у некој кући 
приватној? 
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Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ:  У кући је била, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, каква су то привођења била, ко то 
приводи, шта се ту дешава, да ли је било неког малтретирања? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па то не знам, ја нисам добио од неког 
наређење, нити сам кога приводио, а да ли је неком наређивао, да ли није, 
људи су и сами долазили, жалили се због нечега и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је ту вршио испитивања? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па ја нисам био унутра, ја нисам био унутра и не 
знам ко је испитивао и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ове Ваше мештане који су овде на нашој оптужници, 
претпостављам да познајете. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Љубана Деветака, да ли знате, шта је он тамо радио у 
селу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па он је био у тој задрузи у Ловасу, он је био 
директор задруге. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имао неку функцију, поред тога да је био у 
тој задрузи? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па вероватно је имао, чим је горе директор 
значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мислим у оквиру задруге, него мимо тога, да ли је 
имао још неку функцију? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: То не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, Милана Радојчића да ли знате? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли њега виђали, шта је он био, да ли је имао 
неку функцију у селу или коме је припадао? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па он је припадао територијалној одбрани тамо 
у селу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имао неку функцију? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па колико знам да је био командир, да ли он, 
али било их је тамо више, сада ко и шта, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате, од када је био командир? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не знам, то је, то је исто други, трећи дан када 
се то значи, ко је то одређивао да се има командир, овде, онде, да ли је то 
други или трећи дан, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ови други ловаски Срби, мештани, војно способни, 
шта су они радили у селу, јесу ли имали униформе, оружје? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па нису. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису били, шта, у цивилу, како? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па у цивилу су били, да, ишли су доле у центар 
и тако. Да ли су добијали какве задатке, ја не знам, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде смо саслушали једно, па сада ће се приближити 
цифра на 200 сведока, велики број сведока помиње да су Срби мештани 
српске националности били под униформама и оружјем. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па могуће после када су биле те сеоске страже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које сеоске страже? 
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Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па сеоске страже територијалне одбране значи 
да се овај имају сеоске страже које су шта ја знам, ноћу стражарили јер 
говорим да је било увек пуцања са стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је то после било? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па било је тих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када кажете, могуће да је после то било. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па не знам, јер, како да Вам кажем, јер докле то 
све није, како да кажем, легло све на своје, док се то све није примирило, то 
је било гих, шта ја знам, пет, шест дана у почетку и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете овде наше оптужене Петронија 
Стевановића и оптуженог Александра Николајидиса који Вас је и 
предложио за сведока? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па знам га онако из виђења из Ловаса. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Александра Николајидиса. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Петронија? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ:  Петронија сам видео да ли једанпут, два пута у 
Ловасу, после га нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта су они тамо били у селу? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па били су добровољци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме су ти добровољци тамо припадали? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта сте Ви радили у тој станици милиције, 
били сте милиционер, какав је Ваш задатак био? Кажете нисте приводили, 
шта Ви радите? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Па кажем Вам, држали смо страже тамо у 
станици милиције и ништа друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете оптуженог Миодрага Димитријевића, 
овог човека што Вам је сада постављао питања, иза Вас ту, малопре Вам је 
постављао питања? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ:  Па не познам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не познајете, добро. Ако нема више неких питања, 
изволите. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Немам питања за сведока, приговарам начину 
Вашег испитивања, мислим да је супротан одредбама чл.402. ЗКП и мислим 
да је овај сведок овде сведочио у изнуди, овај сведок се много пута помиње 
и предочавање тих исказа је имало функцију да се сведок уплаши за 
сопствену кожу, према томе, приговарам уопште и овом сведоку и његовом 
кредибилитету, са аспекта чињенице да се против њега води кривични 
поступак у Хрватској за исто дело.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко га је испитивао на то, везано за кривично дело 
или шта? Суд овде испитује одговорност осталих. 
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Није нико испитивао, ја не кажем то, али просто 
предочавање ових чињеница човеку који је у позицији да се против њега 
води кривични поступак, из непознатих разлога, тај кривични поступак 
„ чучи“ тамо у Хрватској од 2003., овде су нам предали „ врућ кестен“ у руке 
да ми то завршавамо и ја разумем дубоко његову улогу престрашеног 
сведока пред чињеницом да може бити оптужен и овде. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Закону постоји одредба, у ЗКП да нико није дужан 
да одговара на питања ако би себе или неког свог блиског сродника изложио 
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Према 
томе, сведок је упозорен на почетку исказа, а ако се негде води поступак, 
уопште не спречава суд да утврђује чињенично стање везано за оптужене 
који су на овој оптужници.  
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Имам ја да питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реци ми, Зоране, пошто си био у Товарнику, у 
станици полиције као и ја, је ли тако? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Да. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реци ми, твој покојни брат Милорад Воркапић шта 
је он вршио тамо, да ли је био полиацајац обичан или је био нешто? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:Одговорио је на то питање, да не зна да је његов брат 
имао неку функцију. 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Он је рекао за Ловас, није рекао за 
Товарник. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Ја питам за Товарник у том периоду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли је у Товарнику имао функцију? 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Значи, да ли му је познато? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Није ми познато да је имао функцију. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: А да ли ти је познато, шта је вршио на почетку у 
Ловасу, шта је вршио, коју функцију? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па и то је одговорио, немојте понављати, рекао је. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Па врло чудно, знате, госпођо да је Милорад у 
Товарнику био заменик командира да он не зна, а тако близак му рођак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је Ваша примедба на исказ сведока. 
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Кажем, имам примедбу да у том делу не говори 
истину, а слажем се са тим што је господин Налић рекао везано за тај део, 
зато што је човек инструисан тако и преплашен, овде доведен, да би управо 
облатио мене и тако, то је суштина, а да не сме да каже истину праву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта Ви кажете на ово, господине Тепавац? 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: .Немам шта да кажем, ја нити ме то 
интересовало, нити нешто, знам да је Жељко био командир, е сада ко је био 
заменик, ко је био десетар, водник, ја то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 
 Довршено сведочење. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да идете, довиђења. 
Сведок ЗОРАН ТЕПАВАЦ: Хвала. 
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СВЕДОК ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан, господине Тодоровићу. 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Добар дан свима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да седнете одмах, пошто видим да имате 
проблема. 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Имам проблема сам са собом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да узмемо прво податке, име Вашег оца? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Сибил. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сибил је ли? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По занимању сте? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Циглар, произвдоња грађевинског 
материјала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваша адреса пребивалишта? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Бранислава Нушића, Чалма, Митровица.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година рођења, место рођења? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: 05.11.1947. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја ћу Вам прочитати имена и презимена 
оптужених, па ћете ми рећи да ли Вам је неко род – Љубан Деветак, Милан 
Девчић, Милан Радојчић, Жељко Крњајић, Миодраг Димитријевић, Дарко 
Перић, Радован Влајковић, Радисав Јосиповић, Јован Димитријевић,  Саша 
Стојановић, Драган Бачић, Зоран Косијер, Петроније Стевановић и 
Александар Николајидис? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Шта треба да кажем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је неко рођак од њих? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Не, ниједан. Ја се извињавам, ја сам 
нахлађен, ја сам врло болестан али хајде, дошао сам да испоштујем овај дан 
и ово суђење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, са оптуженима несродан. Господине 
Тодоровићу, бићете саслушани као сведок, као сведок сте дужни истину да 
говорите, давање лажног исказа је кривично дело. Нисте дужни да 
одговарате на поједина питања, уколико би себе или неког свог блиског 
сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или 
кривичном гоњењу. Пре него што кренете да сведочите,  положићете 
заклетву, прочитавши тај текст испред Вас. Да ли можете тај текст да 
видите или да Вам ја говорим. 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Хајде реците. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заклињем се. 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Заклињем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Својом чашћу. 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Својом чашћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему. 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Да ћу о свему.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што будем питан. 
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Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Што будем питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину. 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ:  Говорити само истину и истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа што ми је познато нећу прећутати. 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: И да ништа што ми је познато нећу 
прећутати. 
 
 
 

Сведок  Љубисав Тодоровић, од оца  Сибила, по занимању радник, 
са пребивалиштем у месту Чалма, СО Сремска Митровица, ул. 
Бранислава Нушића, рођен 1947. године, са оптуженима несродан , није у 
завади , опоменут , упозорен , а након  полагања заклетве, изјављује: 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Вишим судом у Београду, Одељењем за ратне 
злочине води се кривични поступак против ових четрнаест лица чија имена 
сам Вам прочитала због кривичног дела ратни злочин против цивилног 
становништва. Предмет оптужбе је страдање хрватског цивилног 
становништва у октобру и новембру месецу 1991.године у месту Ловас у 
Хрватској, ближи предмет оптужбе је напад на Ловас, смртно страдање 
цивила у нападу, затим нечовечна поступања, телесна повређивања, 
противзаконита затварања, убиства цивила у овом периоду у селу и догађаји 
на такозваном минском пољу и страдање цивила при овом догађају.  
 Вас је оптужени Жељко Крњајић предложио као сведока, испричаћете 
суду, да ли имате неких сазнања, јесте ли тамо били у селу, ово што је 
предмет оптужбе, да ли Вам је нешто познато? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Овај, ја се бавим цигларством, мој део 
посла је углавном у сезони од маја па негде октобар, новембар и тако даље. 
А то када се све догађало, ја бар мислим да је тако, не знам тачно, ја у то  
време се нисам налазио тамо, ја сам био одсутан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи у вези овога што је предмет оптужбе, немате 
сазнања? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Ја појма немам о томе, ако бих причао 
нешто, ја бих Вас онда лагао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите Крњајићу. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Добар дан, Жељко Крњајић.  
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Добар дан. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Господине Љубиша, питао бих Вас, од када сте 
држали циглану у Ловасу? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Од када? 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Да. 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Па много раније него што се дешавало то 
што се дешавало. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Добро, друго питање, до када, када сте затворили 
ту производњу? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Рекао сам Вам у пролеће те године, када 
се све то дешавало, ја сам већ радио у Сремској Митровици. 
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Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Добро, до када је циглана била отворена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не чујемо одговоре, у пролеће, које године? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Па те исте године, не знам која је била 
година, али то је било тада када је то било, када се то дешавало. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Добро, док је циглана била отворена, пошто је 
Ваша кућа, та циглана је једно 800 метара удаљена од села. 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Да. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Када сте се враћали кући, да ли су Вас некада 
зауставили наоружани цивили, нека стража, пункт и тако? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Јесте, једном приликом у Товарнику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где у? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: У Товарнику. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: А у Ловасу? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Мислим да не. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Молим? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Мислим да не. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: А Вашег сина? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Не знам. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Шта је било са Вашом цигланом када сте 
напустили село? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Па ја могу Вам рећи, док је било све како 
је било, мени је било тамо лепо. Када се десило то што је се десило, ја и не 
желим тамо да одем, ето, а један од разлога, ја сам  у  том селу живео, ако 
гледамо национално, и са једне и са друге и са треће стране, изванредно 
добро, нисам био повређиван, не бих могао да причам ни једно ни друго ни 
треће оно што није добро. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Да ли та Циглана стоји и сада? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Мислим да не. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: У исправном стању? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Мислим да не. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Али шта се десило са њом када сте Ви отишли? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Па било је порушено то што је порушено, 
што је било. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Да ли је Вас ко од мештана Ловаса, не морамо 
Љубиша о именима, да ли је Вас ко упозорио да напустите село, да ће бити  
нереда, да ће бити свега? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Да ће бити свега, ко је очекивао да ће се 
десити тако нешто, што није нимало нормално. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Па питам. 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Па кажем. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Питам Вас директно, да ли Вас је са хрватске 
стране један човек упозорио „Љубиша, иди из Ловаса, биће рата“, ето? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Ја сам рекао Вама да је мени тај пута када 
сам био у  Товарнику, мени је тада речено од стране неких људи са пункта, 
да сам ја у питању ја могу проћи, али не морам више долазити, то је све што 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Товарнику? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: У Товарнику, да. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: А у Ловасу, да ли Вам је ко шта рекао тако? 
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Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Не знам, ја мислим да није, не знам. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Да ли сам ја негде 1992. године у једној хрватској 
кући пронашао ствари Ваше и донео Вам у Чалму код Митровице? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Јесте. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Нисам чуо. 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Јесте, јесте. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Хвала, немам питања, из разлога, човек одлази и 
даље у Ловас, има пријатеље тамо и неће и не жели да каже како је отеран и 
шта је било, а ја и он врло добро знамо шта је било. Ипак, хвала ти Љубиша 
што си се одазвао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта кажете Ви на ову примедбу? 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Па добро, свако има право да говори оно 
што му је воља, ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац, да ли има питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остали, нема нико, оптужени други, нема нико, веће 
нема, пуномоћник. 
 
 
 Довршено сведочење. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захваљујем Вам се господине Тодоровићу што сте се 
одазвали позиву. 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Да ли могу бити слободан? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ићи, да. 
Сведок ЉУБИСАВ ТОДОРОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крњајићу, Ви са оваквим сведоцима, ја не 
знам у оном допису, од толико догађаја у Ловасу, мештана села, предлажете 
овакве сведоке који немају никаквих сазнања, чак не сведоче ни оно што сте 
Ви мислили да ће да сведоче. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Ја се госпођо судија извињавам, ја унапред не 
знам шта ће сведок рећи, одговорно тврдим док је ту, сведок не сме да 
сведочи. Ја сам њега предложио, њему је циглана запаљена, није мени 
запаљена, ја сам му пронашао у једној хрватској кући штедну књижицу са 
23.000 немачких марака и донео сам му,а то што сада одлази човек, хоће 
циглану да прода или да покрене па не сме, ја нисам крив што он не сме да 
прича о томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, чули смо то, није уопште  везано за предмет 
оптужбе. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Ја сам хтео, госпођо судија, у вези овога прије, 
наоружане страже хрватске, мени је лично причао ко га је заустављао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сведок не зна, завршили смо. 
Опт. ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Добро, ја не могу да знам да му отворим душу, 
мени је причао ко га је све заустављао и шта су му радили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Судија, да Вам предам ове две службене 
белешке, Девчић је јуче предочавао овој сведокињи. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да предате, али знате и Ви да то не може да 
буде доказ. 
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ:  Везано је само за датуме. 
 

 
Суд доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Главни  претрес СЕ ПРЕКИДА у 15,54 часова и биће настављен 
дана: 

 
 

 
24. фебруара 2012. године, 
са почетком у 14 часова. 

 
 

 
 

ЗАПИСНИЧАР                                          ПРЕДСЕДНИК  ВЕЋА-СУДИЈА  
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