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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан свима. Ја се извињавам што каснимо али 
мислим да су људи из Пожаревца који су доводили сведока Дукића 
погрешили, отишли у Палату уместо овамо и услед тога је и ово оволико 
кашњење. 
 
 
 
 

НАСТАВЉЕНО 09.04.2009. ГОДИНЕ 
 

СА ПОЧЕТКОМ У 10:10 САТИ 
 
 
 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је веће у неизмењеном саставу, да су 
присутни: 
 
 

• заменик тужиоца за ратне злочине Кнежевић, 
  
• пуномоћник оштећених адвокат Баровић,  

 
• те оптужени Сирета и  

 
• његов бранилац адвокат Цвејић, 

 
• присутан је и сведок Дукић Никола. 

 
 
 Суд доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

Да се главни претрес ОДРЖИ.  
 
 

ДА СЕ НАСТАВИ ДОКАЗНИ ПОСТУПАК 
 

САСЛУШАЊЕМ СВЕДОКА ДУКИЋ НИКОЛЕ 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позовите сведока Дукића. Добар дан господине 
Дукићу. 
 
 
 

Сведок  ДУКИЋ  НИКОЛА 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Дукићу, ми смо вас позвали као сведока у 
овом поступку који се води због кривичног дела ратни злочин против ратних 
заробљеника против овде оптуженог Сирета Дамира. Саслушавали смо вас у 
неколико наврата у предмету «Овчара» против Вујовић Мирољуба и осталих. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али кажем због тог истог кривичног дела посебно 
против Сирета Дамира се води раздвојено и у том смислу, овај, морамо да вас 
по предлогу одбране саслушамо поново и због тога смо Вас данас овде звали. 
Како Ви нисте практично саслушавани у поступку истраге која је вођена 
против Сирете и других, него је то било, кажем, против Вујовић Мирољуба и 
других, ја ћу Вас замолити да ми дате Ваше  личне податке. Име вашег оца је? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Раде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Раде. Рођени сте? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: 1969. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1969 године, где сте настањени, у Футогу је ли тако? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, Футог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Улица? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: 7. јула, сад је 28. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 7. јула, раније је то било Реље Савића? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да, тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Број 28, шта сте по занимању? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Конобар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конобар. Ви сте доведени из затвора у Пожаревцу? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тамо се налазите на издржавању вишегодишње казне 
затвора, је ли тако? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је, та казна новосадског Окружног суда је 
правоснажна? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Од оца Рада, рођен 1969. године, настањен у Футогу, ул. 7. јула бр. 
28, по занимању конобар, налази се на издржавању казне затвора у КПЗ 
Пожаревац, упозорен, опоменут, те заклет читањем законског текста 
заклетве за сведока, исказује: 
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 Па потом упозорен, опоменут, те заклет читањем заклетвског 
текста заклетве за сведока исказује. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Дукићу, саслушаћемо вас као сведока, 
дужни сте казивати истину, за давање лажног исказа се кривично одговара, 
нисте обавезни да одговорите на питања чијим одговорима би себе изложили 
тешкој срамоти и знатној материјалној штети или пак кривичном гоњењу, 
значи уколико би неким одговором на неко од тих питања, кажем, себе 
изложили овим проблемима онда се позовите на то и реците ја на то питање 
не желим да одговорим. Све чега се сећате дужни сте верно да нам пренесете, 
дакле ништа не смете прећутати. Прочитајте гласно текст заклетве за сведока, 
ту на пулту испред вас се налази. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред судом 
будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато 
нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Дукићу, овде се преда мном налази 
записник о вашем испитивању у поступку истраге против оптужених Вујовић 
Мирољуба и других. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је било пред истражним судијом Окружног суда у 
Новом Саду дана 04.11.2003 године, ако се тога сећате? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Сећам се, датум не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сећате се тога. Да ли остајете при том свом исказу? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остајете при томе. Хајте укратко нам реците прво да 
ли познајете овде оптуженог Сирета Дамира? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од када се знате? Из тог предратног времена, 
вуковарско време? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, знам га из предратног времена, али нисам се 
дружио нешто овако, из града га знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: И знам га за време рата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За време рата? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли били у истој јединици, у истим јединицама 
или? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, били смо оно на Петровој Гори у исто време 
и тако, касније нисмо били у истим јединицама, али смо се виђали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Где сте ви били, где је он био, ето то нам реците? 
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СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, он је на једном крају града био, а ја сам био 
тамо на Дому здравља што сам вам причао и оно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, реците, поновите. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: На Дому здравља сам био, он је био на другом 
крају града. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У којој сте Ви то јединици били? То јесте све Петрова 
Гора, Територијална одбрана Петрова Гора, је ли тако? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, да, Територијална одбрана при војсци, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: При војсци? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте ви били, а где је он био? Не просторно него 
организационо? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, не знам сад тачно ди је он којој јединици је 
припадао али ја сам био овамо, то је била панчевачка јединица та 
противтерористичка и не знам још која је јединица била тамо стационирана 
где смо и ми били на Дому здравља и тај део. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је вама непосредно претпостављени старешина 
био? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, нас је тамо слао капетан, овај, Борисављевић 
на испомоћ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Срећко? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да, тако је. Дошао је један дан тамо и каже 
да идемо на Дом здравља тамо су јединице тадашње ЈНА биле и онда смо ми 
били прикључени њима на Дому здравља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И која то јединица ЈНА је била где сте ви били? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, не знам сад тачно, кажем вам био је овај 
капетан Капор тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Капор? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. Тај је капетан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то била нека војна полиција? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Као противтерористичка јединица из Панчева, е 
сад још је једна јединица била али не знам сад тачно која. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је Сирета био? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, не знам сад тачно, на оном другом делу 
града тамо Милово брдо и шта ја знам тамо колко се ја сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте се сретали током рата? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, јесмо, сретали смо се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је изгледао Сирета тада? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Како мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је изгледао, је ли био, ево данас видимо да је 
мршав и тако даље, да ли је онда био ухрањенији или је и онда био тако 
мршав, какву косу носио, дугу, кратку, браду, бркове? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, увек је такав био, дугу косу је имао, имао је 
и браду и носио ону капу, како да вам кажем, ми кажемо личка капа, она 
банијска. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, са кићанкама? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте га сретали, да ли сте га видели онај 
дан кад сте били на Овчари? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, не сећам се да сам га видио, не сећам се 
стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам кад је то било кад сте ви били на 
Овчари, по вама кад би то било и какве су биле ваше активности тамо? Ако 
рекосте да остајете при ономе што сте рекли раније онда претпостављам да 
нема ту никаквих проблема да причате поново. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Остајем при оном исказу, оном што сам већ 
причао, нема. Оно што сам рекао, видио сам шта се десило доле, отишо сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте Ви дошли на Овчару? Који је то дан по вама, 
који би то био дан, датум, је ли? По вама? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, кад се десило, ја сад не знам тачан датум. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: 19., 20., не знам сад тачан датум. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да определите? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите кад сте дошли шта сте затекли, шта се 
дешава, ето укратко? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, реко сам вам, били су у хангару 
заробљеници како су били, почели су бити вођени на то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ви дошли док су извођени из аутобуса или су 
већ били у хангару? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Били су већ у хангару. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Већ су били у хангару. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: То сам вам рекао и стојали су два војна 
полицајца, ја сам само са улаза гледао у хангару су седели доле и онда су се ти 
војни полицајци повукли и почела је вожња, ја сам био доле са том ко што сам 
и рекао на претходним исказима, видео сам шта се дешава, после тога сам се 
вратио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, испричајте, поновите због тога кажем, ви нисте 
саслушани у истрази која је вођена против Сирете и наравно против Пејића.  
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, ишо сам с тим конвојем што је возио доле те 
заробљенике на стрељање што се и десило и онда сам видио, био сам доле 
кажем кад се то десило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Били су у ситуацији, ако сам ја добро схватио, да сте 
на трактору? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, опишите то како је дошло до тога, је ли то прва 
група људи који се одводе на стрељање, по вама? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да, по мени, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. По мени је било. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како то изгледа? Дошао је трактор пред хангар? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да и натоварили су се људи у тај, у 
приколицу ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко их је, овај, да кажем утоварио, утоварао, како је то 
изгледало? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, не знам сад тачно, не могу сад детаље, па 
ништа, само су их товарили унутра и нико, ништа није било туче, само 
товарили, сад колико је стало унутра, не знам сад тачан број и онда су, онда је 
било вожено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко бројао те људе? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате ли колико је ушло? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, не, није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Није нико бројо, него колко је стало унутра, сад 
ја не знам сад тачно не бих прејудицирао бројке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је трактор са приколицом? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опишите мало трактор, приколицу онолико колико сте 
Ви то видели? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, трактор, оно с кабином трактор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кабина метална? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да, сад не знам тачно која је марка трактора, 
приколица је била затворена, колко се сећам отварала се овако задња страница 
се отварала, комплет је била затворена, ту су стрпани заробљеници и онда су 
вожени доле на Грабово то, где је вршена егзекуција, стрељање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Комплетно задња страница, шта то значи? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да, колко се ја сећам да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја имам представу да је то нека приколица са 
арњевима покривена шаторским платном, односно платном тог типа? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Е, па тако, да, да. Ја мислим да је тако, сад 
немојте ми, углавном се сећам да су се комплет странице отварале и онда се са 
задње стране утоварало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи да је та задња страница продужена, повећана да 
затвори и онај горњи део? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, продужена, да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До арњева? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од чега је било то, од дрвета, од дасака? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, вероватно од тог пољопривредног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате то, то, задња страница? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, ја мислим од дрвета колко се сећам, не знам 
сад тачно. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко улазио, ушао унутра од територијалаца, 
добровољаца, војске кога већ тамо нема, да са тим заробљеницима у саму 
приколицу? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не, нисам то видео, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте. Добро. Ви се пењете на кабину трактора. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто, зашто то? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, не знам, ето тако ми пало на памет, било је 
овако равно и могло се горе седити, са стране сам се држо од кабине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него што уопште одлучујете да седнете, да уопште 
идете са трактором, за трактором, на трактору? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, ето, што, ето да, вукло нешто да видим шта 
се дешава и не могу сад, како да Вам објасним, не знам стварно, нешто ме 
вукло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте схватили шта ће се десити? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, кад сам, кад смо дошли доле онда сам видио 
ту рупу која је ископана и било је људи доле, е онда видио сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Било је људи доле? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта било људи доле? Мртвих, лешева? Лешева је 
било у рупи? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не, не, живи људи, мислим који су стајали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Око? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, около рупе, да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је у рупи било лешева? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Е нисам видио, него сам видио кад су их, кад је 
већ ови попадали, кад су стрељани онда сам гледао у те лешеве, сад, нисам ни 
загледао, право да вам кажем није леп био призор за очи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Барем за мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте се попели на кабину од трактора скроз горе на 
кров? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како сад одлазите тамо? Седите на крову? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте окренути? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, напред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Напред? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су ноге? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, исто напред стоје, овако са стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са стране или на шофершајбну кабине? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: На шофершајбну али са стране, не смета 
шоферу, разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам. 
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СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се држите, где вам је пушка? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, пушка ту у крилу, а држим се за, са стране 
сам се држо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Где дођу као врата, нису била затворена држите 
се ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је у кабини? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, био је шофер и Камени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Камени? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И још неко? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: И још неко, не знам сад тачно ко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, добро, шта се тамо дешава на Грабову поред рупе 
тамо, кажете има људи? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, било је људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било аутомобила у пратњи трактора, испред, иза? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, не могу се сад сетити да ли је био ауто сад 
тачно, запамтио сам оно што се доле десило и кажем вам није ми било баш 
угодно за гледати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је, како је, опишите нам стрељање људи тамо, 
како, јесу ли сви изведени одједном из трактора постројени па убијени или у 
групама неким мањим да су извођени? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, извођени су, шта ја знам, десетак можда, не 
знам, па стрељани, па други, па тако су стрељали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, тако? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рафалном или појединачном паљбом? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, свакако, искрено да кажем свакако и 
рафално је било и појединачно, како ко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко их је изводио, да ли је то неко од вама познатих 
људи? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, ја сам навео ког сам доле видио, колико сам 
се сетио, мислим ког сам запамтио, а ове остале. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога сте Ви тамо, кога Ви тамо видите од вама 
познатих људи? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, реко сам ког сам видио, видио сам Пејића, 
видио сам овога Маџарца и био је Боро Крајишник био доле и не знам, било 
ми је и непознатих људи са стране, ја нисам толико познавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био Станко Вујановић? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Њега нисам видио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био рекосте Камени? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да Камени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта ради Камени? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Камени је стајао са стране тамо како сам рекао. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Није учествовао кад сам ја био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је тамо људи по вама било кад сте дошли с 
трактором преко рупе? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, не знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онако неку представу да ли имате? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, једино да нагађам, можда петнаестак – 
двадесет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли сви они учествовали у стрељању тих људи или 
како је то било? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, већина је учествовала, колико сам видио 
већина је била тамо учествовала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. Нису сви, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли учествовали и Пејић и Маџарац? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, Маџарац нисам видио, али овај јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пејића јесте? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Мађарца нисте видели? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, мислим нисам видио да учествује у томе, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви знате шта сте причали за Маџарца раније? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да је био тамо али нисам видио да је пуцао 
разумете, нисам, то знам да сам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него оно први пут кад сте саслушани од стране 
тужиоца за ратне злочине у полицији да сте рекли да је у стрељачком строју, 
после сте рекли да нисте сигурни да је он пуцао. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, тако сам и први пут рекао да нисам сигуран 
да је он пуцао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И онда сте рекли на претресу, ако се сећате претреса 
на овом суђењу, да не можете да грешите душу да је уопште био тамо у 
стрељачком строју, знате, и шта је тачно? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, реко сам вам шта је, видио сам их доле, за 
њега сам рекао да нисам сигуран да ли је пуцао, да је учествовао, разумете, а 
ово остајем при исказу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «А видио сам тамо и Предрага Маџарца такође из 
Вуковара мада за њега нисам баш видео да је пуцао» - то ви кажете у поступку 
истраге 04.11. «и сада објашњавам да практично нисам видео ватру из цеви 
његовог оружја», знате? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па су то, то су значајне разлике, то су значајне 
разлике, да ли видите ватру из цеви његовог оружја или не потпуно је небитно 
ако је он у стрељачком строју, јесте ли видели ватру из цеви осталих оружја 
људи који су били у стрељачком строју  и пуцали? Да ли сте видели ватру? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, како да не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из цеви свих тих, из свих тих цеви? 
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СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, види се, како се не види кад пуца неко, како 
се не види још ноћу из пушке ватра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Рекосте тамо је и, овај, он је код нас саслушан као 
сведок сарадник број 2, па ћете и Ви у том смислу, зато што је суђење јавно, 
ово суђење и Ваше саслушање је јавно, па ћете у том смислу и Ви  користити 
ту ознаку сведок сарадник 2. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Добро, извињавам се, извињавам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекосте да је он тамо. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта он ради? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, оно што сам вам рекао на претходном 
пертресу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, па реците. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, исто је учествовао у стрељању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. У стрељачком строју? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да и убијо и оверавао касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И убијао и оверавао? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта то значи? Како то изгледа? Из чега је оверавао? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Из пушке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из пушке? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта значи оверавање? Како вам то изгледа, то, ја знам 
шта значи, него нам испричајте на шта то изгледа, како је то тамо на терену? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па како изгледа, ако је неко жив, ако је неко жив 
дође до њега и пуца му у главу, у њега, у тело ипак лежи доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли ти лешеви, да ли су ти лешеви стрељаних 
људи увучени у рупу па он пуца одозго с обода рупе или ту док су 
пострељани поред рупе пре него што су увучени? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, бацани су у рупу. Увучени доле у рупе, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Увучени су доле? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он иде около и проверава да ли је неко жив? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И из пушке кажете оверава? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он то негира и суштински је његово учешће 
практично разлог што сте ви овде данас јер није вас одбрана предложила због 
тога што ви нешто знате о Сирети, евидентно ви о Сирети не знате ништа, 
него због  ових прича везано за сведока сарадника 2. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, пазите, једну ствар, он може негирати, 
пазите ја за себе могу рећи да сам поштен човек и то са сигурношћу и нек 
свако одговара за своје грехе, ја одговарам за своје и ако су ме осудили ја нећу 
да расправљам нека је и судији и на Врховном суду и свима, у реду је, ја 
поштујем државу и поштујем све, али увек кажем ја ћу одговарати за своје, а 
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за нешто да ми нешто каже што нисам направио да одговарам нећу, схватате, 
али знам да нисам направио. Ово што сам вама причам ја сам то причао 1993. 
године истражном судији у Даљу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1993? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: 1993. године хтео је да покрене поступак или 
1992., слагаћу вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Кад је то откривено, та Овчара, ја сам седио с 
њим и причо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1992? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Исто сам му реко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то било неформално или? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Неформално, неформално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неформално? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Неформално господине судија зато што ми је 
човек није могао отворити случај, хтео је да отвори случај али није могао да 
отвори случај, па сад да не кажем због разноразних притисака. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јасно. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Мислим, разумете, е и рекао сам на Овчари 
нисам никога тако, никога убио и стојим иза тога и знам шта сам радио, за 
своје ћу одговарам иако ми је тешко због моје породице и свега, ок, држава је 
ту осудила ме, ја ћу одговарати, али за нешто, да ме неко нешто ваља, не 
хвала. Реко сам Вам колко се сећам, није било угодно то, имо сам трауме 
после тога, верујте ми годинама, јер кад видите лешеве како падају, мислим 
није лепо видети и дан данас осећам те трауме, верујте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите, сведок сарадник 2 каже да јесте био тамо и он 
признао да је учествовао у убијању људи али каже у стрељачком строју, 
ништа оверавање, он је рекао да је оверавао Милојевић? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, добро, то је он рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И остаје нејасно што не би, мислим он је признао за 
себе, признао реко то и подразумева тај статус сведока сарадника и 
подразумева да каже да се поспе пепелом што би рекли је ли? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И онда сад ако је признао већ да је убијао људе што би 
му био проблем и што би био проблем да каже да је и оверавао, ако је тачно 
ово што ви тврдите? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Јесте тачно је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате, он каже не, не, нисам. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, не познајете га. Ми га знамо јако добро и 
знамо какав је човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам, али нема објективне потребе да то прећути? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер ништа неће ни добити ни изгубити. 
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СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Мислим, ја вам кажем, ја кажем своје, ви сте 
судија ви одлучујете, ви ћете рећи своју последњу, али будите сигурни да сам 
вам рекао истину, мислим да вам се кунем у децу нећу, али будите сигурни да 
сам Вам рекао истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви знате да је он рекао и да сте и ви учествовали? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, знам, ја сам био доле, ја сам одмах реко, 
први сам реко да сам био доле, јесте десио се злочин и треба да се одговара, 
али сам реко исто да нисам ништа направио горе и стојим иза тога и говорим 
истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ја сам обећао да вам предочим да је сведок 
сарадник број 1, знате о коме се ради је ли тако? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако не знате, је ли имамо, немамо, али  знате. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сведок сарадник 1 каже да сте ви отишли са Гагом 
у трећој групи, тури, аутомобилом, не трактором. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Ја сам трактором ишао, нисам, кажем вам, био 
сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што би значило, пазите, он каже овако то је трећа 
група и он набраја у првој су отишли ти, ти, ти, у другој сам отишао ја и 
учествовао тамо у стрељању па сам се вратио, е онда у трећој су  отишли, овај, 
он набраја ко па између осталих набраја вас, вашег пријатеља Гагу, знате ко је 
Гага? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Цигановић Драган. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цигановић Драган звани Гага, па Тоша из Новог Сада, 
па овај Сирета, па Ђанковић, па, знате? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Нисам уопште с њима био, сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па би то значило да сте ви отишли у тој првој групи на 
трактору и у трећој у аутомобилу. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не. Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што би доводило у проблем ваше тврдње као сведока. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не, не, нисам био, и то сто посто, не сто посто 
хиљаду посто, кажем вам једном сам био доле и више нисам крочио доле 
ногом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био Цвијановић тада тамо на Овчари? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не. Па вероватно је био, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, са вама? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не, са мном не. Па, како мислим, ја не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао да је био на Овчари, рекао нам је да је био 
тамо. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, био је вероватно, сад, па били смо сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је он видео шта како и вратио се назад. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су ти људи убачени у рупу, како је то изгледало, 
ко је то радио? 
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СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, више су падали доле у рупу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Били су близу? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Реко сам, да, близу, малтене ивица она како да 
Вам објасним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али добро нису сви претпостављам да су стајали 
поред? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па не знам како су их  касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па не знам како су их касније, да ли су их 
бацали, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, да ли сте ви видели такво што? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер ми смо чули приче од сведока сарадника и једног и 
другог, овај, изађу кад се изведе нова група за стрељање двојица се одвоје, па 
двојица увуку лешеве из оне претходне групе увуку у руку онда и сами стану, 
па је. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не, нисам то видио да су их бацали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Построје их, убију и онда следећи опет? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не, нисам видио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте се вратили до хангара и ту сте остали неко 
време, је ли тако? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сте тако испратили још тих група? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, не знам тачно колико је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По Вама? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По неком вашем најбољем сећању? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, не знам, четири-пет, не знам колико смо, 
возило се константно, сад колико је било заробљеника било је ето, колико се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте радили ви за то време ту код јаме? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, стојао сам тамо кажем, као неки плато је био 
испред тог хангара и тамо смо стајали, било је, причали смо и ето тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било,  овај, ситуација да неки људи убијају неке 
заробљене ту испред хангара? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, рекао сам, да, сведок сарадник број 1 је пред 
мојим очима убио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога? Да ли је то вама неко познат? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, да, сећам се тај што сам рекао Кожул. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, реците, реците. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Кожул Јосип. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кожул Јосип? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где је то било? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, ту тај као плато и био неки канал и ту је 
бачен у канал, поред тога је био као канал, не знам сад колко је дубина. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад овако да стекнемо неку представу, хангар ви сте 
испред? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Хангар је овако, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред хангар, испред врата хангара, тако да вам је 
хангар иза леђа? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, где је то место? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, има ту пут и ту канал, разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С преке стране пута је значи тај канал? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не, не, канал па пут, извињавам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ближе хангару је канал? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је ту? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је само тог једног Кожул Јосипа? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: То је пред мојим очима, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је још неког убио ту? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, хвалио се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он или неко други? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Хвалио се да му је то двадесети. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли било ту још лешева? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не, ту није било лешева, ту је био само тај један 
леш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је то било? Кад је то било по Вама? Је ли то било 
прије него што сте оно Ви отишли на Грабово или је то било у току  тих  још 
4-5? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Кад сам се вратио, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте се вратили са Грабова? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте релативно дуго ту остали ако сте још испратили 
тако 4-5 група, релативно дуго времена? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Јесте, већ је мрак био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико треба да трактор оде до тамо, да се обави 
стрељање заробљених, да се трактор врати по нову групу, колико то све 
временски траје, по Вама? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, не знам, једино да нагађам, једно пола сата, 
30 минута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па пута 4-5, је ли тако, то је релативно пуно времена? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, да ли је неко тог Кожула можда мртвог убацио у 
тракторску приколицу? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Е нисам видео, нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да је одвежен на Грабово? 
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СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер он је есхумиран, знате он је есхумиран тамо на тој 
рупи Грабовској, он је есхумиран дакле из те гробнице, разумете? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да, али не знам, овај, не знам да ли је неко, 
нисам видио, кажем Вам био је пао, ту је пао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да јесте убио тројицу људи ту, признаје он то 
да је убио тројицу људи ту испред хангара али не ту, него с преке стране пута 
је та рупа, не ближе хангару, не између пута и хангара него, дакле, с преке 
стране пута је у ствари била нека рупа од неког артиљеријског оруђа или тако 
нешто, па је ту извео једног, другог, трећег, тројицу људи. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, ово је пред мојим очима направио. Тог 
Кожула је убио пред мојим очима, и пуцао му у потиљак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви некога извели тамо? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не, не, нисам, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И лишили живота? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било жена међу заробљенима? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Ја колико се сећам да ли је била једна, две, не 
знам, колико ме сећање служи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су оне, да ли сте приметили да су оне, овај, 
утоварене у трактор и одвежене до Грабова? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не, нисам, нисам приметио, у хангару тамо кад 
су стигли ја мислим да сам их видио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте их видели? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не могу се сетити тачно али ја мислим једна или 
две, не могу сад да Вам кажем са сто посто сигурношћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било неких људи ту кад сте ви дошли, да ли је 
било ту неких људи поред хангара, у хангару који су одвојени, па касније 
спашени, практично спашени, који су на неки начин одвојени, због нечега 
одвојени? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па, није, сви су били у хангару, е сад, овај, 
кажем вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ту испред хангара поред врата с леве или десне 
стране да је било неких људи нешто одвојени? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Нисам то видио, нисам видио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Питања?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На  крају како је отишао он са Овчаре, с ким, како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После свега тога, дакле на Овчари, како сте се вратили 
назад за Вуковар, то вас пита заменик? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Аутом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С ким сте били? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не знам, не сећам се како сам давао већ исказ.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте га председниче питали, он је нешто рекао, 
мислим да је остало недоречено. Када он долази горе на, горе или доле већ 
како ћемо то ословити, мислим на Грабово, види ту рупу, каже тада схвата 
шта ће да се деси и шта се дешава, је ли, да ли је погледао у рупу да ли је рупа 
била празна? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питао сам га.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Или уопште није погледао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није регистровао ништа у том смислу. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Нисам, нисам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када он иде на такав начин са хангара до Грабова, 
значи на, како описује тракторској кабини, питам га да ли је још неко био са 
стране тог трактора, значи на блатобранима? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оним блатобранима да исто тако седи? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Или стоји? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или да стоји на оној руди вучној? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не знам, није.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је још неко био? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Није, била су ова двојица у кабини, ја горе, не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ко је возио трактор? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је тај трактор на том путу до Грабова имао 
неки прекид у путу, да ли је дошло до заглављивања евентуално, или је 
континуирано ишао, какав је био тај пут да ли се сећа? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пута какав је био? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па онај по атарима какав пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Земљани? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, земљани пут кад се скрене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад се скрене, а кад се не скрене? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Ја мислим да је асфалт колико се сећам, био је 
раван, мрак је био. Овамо кад се скреће онда је оно био земљани пут да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имао оно, што би рекли код поједини, вагаше? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оне рупе направљене у расквашеном терену точкови 
од трактора? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, разумем вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оне велике рупе од точкова којим се пролази? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Било је онако вагаша, али трактор прође. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је било заглављених аута евентуално успут? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не сећам се. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте му предочили председниче већа везано за 
његове исказе, па ви рекосте пред тужиоцем у полицији и касније пред 
истражним судијом, то је разлика од два, три дана. Остаје ми сад ипак нејасно 
и замолио бих да одговори сведок и да то коначно ако можемо да 
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издефинишемо и разлучимо. Да ли је Маџарац Предраг који каже да је тамо 
био да ли га је видео у строју, мимо строја и како то изгледа? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па сам рекао да сам цртао да сам га видео са 
стране да је стојао, тако сам вам нацртао на оним претресима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Било је ту различитих цртања, зато ја и питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је, то је суштина или је у стрељачком строју или 
није у стрељачком строју? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Са стране је стајао, није ово класика како је 
стајао него је стајао овако ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли наоружан? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па да, сви смо били наоружани. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је имао од наоружања Предраг Маџарац? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Ја мислим аутоматску пушку. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У ком положају је држао тад том приликом 
аутоматску пушку, да ли сте то видели? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Ко ће се сетити у ком положају је држао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, да ли му је била окачена о раме и да ли му је 
била к нози и да ли му је била у положају кад се пуца, па сад кад се пуца увис, 
у земљу или испред себе?  
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па не знам, не сећам се у каквом положају. 
Ремнике знам да нисмо имали нико, тако да о рамену сигурно није јер сви смо 
скидали ремнике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што су скидани ремници? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па током рата лакше је било тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лакше је било тако? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, није сметао ремник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сведок Дукић не спомиње у тим својим, да тако 
кажем, почетним исказима ни тада пред тужиоцем, ни пред истражним 
судијом, па ни касније до одређеног тренутка о активности сведока сарадника 
број 2, то почиње да помиње тек онда када сведок број 2 и њега уводи у ту 
пручу, да не кажем егзекуцију, па сад питам зашто, из којих разлога он то 
ради? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није ни том приликом код саслушања овог заменика 
јер он је у потпису тог записника, мислим да то није спорно, ни три дана 
касније, је ли тако некако – два, три дана касније код истражног судије ни 
касније на претресу ви нисте активности сведока сарадника број 2 означили у 
смислу он је био тамо и он је оверавао заробљене, него тек кад сте чули, кад 
вам је предочено да он терети и вас, па је наше питање шта је тачно, да ли је 
тачно то да он јесте био тамо и да је оверавао заробљене и ако је то тачно 
зашто нисте то раније говорили? Ви сте заиста овом приликом при саслушању 
код истражног судије 04.11. рекли за сведока сарадника 1 да је он извео тог 
једног тамо испред хангара и убио га, после сте нам рекли да је то Кожул, али 
за сведока сарадника 2 нисте то говорили? 
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СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Ви сте га ставили за сведока сарадника, ја знам 
какав и да је радио и шта је радио и рекао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање је прво, шта је тачно? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па тачно је да је учествовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И друго зашто га онда нисте, зашто нисте рекли већ у 
првом наврату везано за њега него тек касније? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па тако нашао сам се изгубљено, разумете, 
привођен, па су ми долазили на кућу, па су ме чували, па ме возили марицом, 
па сав сам био изгубљен, оставио сам жену и дете као подстанари, нисам баш 
био у лепој ситуацији, уопште нисам размишљао о исказима, о било чему, 
онда сам размишљао о породици. Схватате шта хоћу да кажем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не баш право да вам кажем. Оно што сте рекли 
рекли сте и за Каменог, рекли сте за тог сведока сарадника 1, рекли сте за 
Пејића, рекли сте за Маџарца и ништа ви ту не мењате све време. Мењате, 
одступате, ретерирате, али суштински стално их доводите у ту ситуацију да су 
на Грабову итд. и само је питање што је проблем да сте рекли и за сведока 
сарадника 2, јер то јесте истина да је био на Грабову, то је заиста истина јер и 
он потврди да је био на Грабову касније кад доби статус, па не знамо што би, 
разумете, ако сте већ четворицу људи уплели на одређен начин довели у 
непријатну ситуацију, теретили итд., што је онда проблем и овог петог?  
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па шта да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У каквим сте односима били? Можда нисте  хтели да 
га теретите, јесте ли били пријатељи па нисте желели да га теретите? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па били смо, радио сам код њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па радио сам код њега годину дана у његовој 
кафани и тако, знао сам га. Шта ја знам, не знам, доста сам ја ствари 
позаборављао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево сад ћу нешто да вам кажем што можда не знате. 
Сведок сарадник број 2 када је саслушаван више пута и он је исто имао исказе 
различите, да не кажем да их је мењао и ретерирао итд., али сада у овом 
предмету против Сирета Дамира на наше директно питање везано за ваше 
учешће у том догађају, он каже ја не могу да грешим душу, Дукић Никола 
звани Гиџа је био тамо, а да ли је пуцао и да ли је улазио у стрељачки строј 
каже ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иако је раније рекао да јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Иако је раније рекао да јесте, значи он је сад изменио 
тај део везано за вас? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Зато што нисам учествовао.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли ћете сад и ви изменити у односу на њега 
везано за? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Иде вама у прилог. Добро. Значи, остајете, ја сад 
предочавам тај исказ. Остајете при свом? Добро. Да ли је он видео овај сведок 
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Пејића Милорада код хангара када је био? Каже да је видео сведока сарадника 
број 1 који је радио шта је радио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код хангара? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, да ли је видео Пејића? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не сећам се, видео сам га доле, а код хангара 
нисам, стајао сам овамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја бих молио председника већа да предочи сведоку 
шта је рекао Пејић везано за њега? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који Пејић? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Милорад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени у оном предмету, је л' тако? Не можемо то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево ја ћу му предочити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ово је невезан поступак. Како? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познаје? Не знам зашто ми нећете одговорити, 
па предочавамо и неке друге ствари а не само то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Које? Па ово што смо то исто из тог поступка, исказ 
његов пред истражним судијом и пред тужиоцем, то је исто из оног поступка 
основног, то су све спојени предмети. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Саслушавамо га као сведока и наравно да ћу да 
користим и ово, али ово је, поступак против Сирете је раздвојен, не могу да 
користим поступке оптужених из оног предмета у овом овде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислите да нема никакве везе тај поступак с овим и 
догађаји уопште? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има веза у смислу што је реч о истом 
кривичноправном  догађају. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познаје Дамира Ковачића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако можемо, можемо тако. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је то? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па из Вуковара момак, млађи од мене момак, 
сестра му је живела код мене у насељу где сам ја живео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је жив тај човек? Да ли познаје тог човека, 
осим овога што је рекао, да ли га је виђао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га видели те вечери тамо на хангару? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да рекао сам, да видео сам га. То сам одговорио 
на оном претходном претресу код Пејића, али га ја нисам изводио као што је 
он рекао, мене оптужио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, знам ја да ви то знате. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Видео сам га да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га убили можда с преке стране хангара, 
испаливши му три метка у главу? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познаје Савић Мирослава? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли он тада био тамо? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли он тада био тамо? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли га видели испред хангара? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, испред хангара тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве су његове активности? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па тамо је стајао испред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли одлази он на Грабово? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не, није био колико знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро кад сте ви били, него ишло је још четири, пет 
група људи? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Колико ја знам није био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су још неки људи одлазили било као ви, било 
аутомобилима у пратњи тог трактора, пешке и тако? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Ја не знам да је он био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: С ким је био Савић Мирослав кад га је видео тамо. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па не знам, био је са мном стајао тамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: С ким? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Са мном је стајао и не знам ко је још био тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад је то било? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: После кад сам се ја вратио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Након што сте се ви вратили? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је био с вама и стајао? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате до кад је остао он ту? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па не знам, не знам, колико смо стајали тамо, не 
знам временски. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познаје Јовицу Кресовића? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је њега видео тамо на Овчари? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли га је видео на Грабову? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' ако је тачна прича сведока сарадника 2 онда је и 
Јовица Кресовић тада на Грабову? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Ја га нисам видео, не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када и он, када и ви? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не, ја га нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер каже да су њих двојица заједно дошли тамо? 
Сведок сарадник 2 каже да је он заједно са Јовицом Кресовићем дошао? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Ја га нисам видео тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дошао на Грабово? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Не, ја га нисам видео. 

К.В. 9/2008 

ВРЗ 04
87



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 09.04.2009. год.                                           Страна 21/26  
 
 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли познаје Стаматовића, водника из Гардијске 
бригаде?  
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Знам га овако из виђења. Стаматовића, је л' 
тако? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли он био тада тамо? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па тамо испред хангара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред хангара? Да ли је био на Грабову? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Њега нисам видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбрана? Сирета? 
ОПТ. ДАМИР СИРЕТА: Мене интересује, да ли се ти сећаш је л' смо ми били 
заједно у Негославцима? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ОПТ. ДАМИР СИРЕТА: Добро смо се познавали? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ОПТ. ДАМИР СИРЕТА: Да ли се сећаш да смо ми заједно дошли на Петрову 
Гору исти дан? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да. 
ОПТ. ДАМИР СИРЕТА: То је негде осми месец? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, тако. 
ОПТ. ДАМИР СИРЕТА: Исто знаш да сам ја био са Мирољубом у групи у 
току ратних дејстава? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Па знам да си био тамо, али не могу ја сад тачно 
да потврдим. 
ОПТ. ДАМИР СИРЕТА: Добро, па ми смо били заједно. Е, сад, значи добро 
ме познајете? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, каже да је био код Мирољуба? 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Да, не могу ја то да потврдим пошто ја нисам 
био тамо сад да ја кажем. 
ОПТ. ДАМИР СИРЕТА: Пошто ме добро познаш, значи били смо један 
период пре ратних дејстава три, четири месеца заједно. Како ти објашњаваш 
да сведок сарадник број 2 тврди да сам ја стајао поред тебе на рупи кад си ти 
пуцао?  
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Ниси уопште био, ја кажем ниси био нити сам те 
ја видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ово је на други начин. 
ОПТ. ДАМИР СИРЕТА: На други начин знате да је битно мени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули смо његове одговоре тако да може он сад пет 
пута то да понови на различите начине, ми смо чули шта је рекао. 
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ОПТ. ДАМИР СИРЕТА: Ја желим искрено да чујем из његових уста јер је то 
контра шта говори сведок сарадника и контра шта ја говорим. Ја говорим 
истину и ја верујем да Никола Дукић говори истину. Толико од мене Гиџа и 
сретно ти Гиџо. 
СВЕДОК НИКОЛА ДУКИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 
 Даљих питања сведоку нема. 
 
 Сведок нема ништа више да изјави. 
 
 Хвала, можете господина Дукића вратити назад. До виђења. 
 
 Ми морамо да се договирмо како даље да наставимо да радимо у овом 
предмету. Ја могу рећи шта је моје виђење и моја идеја. Ја не мислим да овде 
треба да отварамо нову Овчару типа да саслушавамо стотине сведока, потпуно 
непотребно, је ли, мислим оно кључно да смо урадили. Шта је нама ту остало 
што морамо наравно урадити, можемо се договорити о томе како то да 
урадимо. Дакле, судска медицина – то су идентификације, то су ексхумације, 
то су обдукције, то су све писмена документа која ћемо ми прочитати. 
 
 Да ли има потребе да позивамо и саслушавамо вештаке судске 
медицине из Новог Сада који су прегледали те записнике – не мислим да има 
потребе. Да ли смо сагласни са тим?  
 
 Даље, имамо у спису предмета вештачење, балистичко вештачење, 
дакле вештачење оних чаура, имамо у спису предмета писмени налаз и 
мишљење вештака Крстић Драгана. Њега смо у оном ранијем предмету у оној 
првој Овчари саслушавали непосредно, у овој поновљеној и нисмо, не мислим 
да има потребе да то радимо. Дакле, ако смо сагласни да и то прочитамо. 
 
 Да извршимо увиде у оне фотографије које смо добили од Хашког 
Трибунала, има око 2000 фотографија које су сачињене приликом ексхумације 
рупе на Грабову и приликом обдукција тела оштећених. 
 
 Видели сте у спису предмета на ове околности да је тужилац у поступку 
преко Службе за откривање ратних злочина контактирао Нина Брајевића и 
овог сниматеља. Ја не мислим да има потребе непосредно их саслушавати у 
судници као сведоке јер имамо оно што имамо, ништа ново нећемо добити 
тако да евентуално можемо прочитати те службене белешке ако сте у том 
смислу сагласни. 
 
 Извештај др Оташевића и два извештаја др Дуњића. Доктор Оташевић 
је испред Комисије Владе Савезне Републике Југославије, Комисије за избегла 

К.В. 9/2008 

ВРЗ 04
87



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 09.04.2009. год.                                           Страна 23/26  
 
 

 

и нестала лица како се већ звала комисија, био је одређен и присуствовао је 
обдукцијама које су рађене на Медицинском факултету у Загребу, дакле, 
обдукцијама тела ексхумираних са Грабова а др Дуњић је био у два наврата, 
присуствовао је тим ексхумацијама, па је сачинио та два извештаја тако да 
мислим да нема никаквих проблема да се и ти извештаји прочитају и 
практично то би по мени било.  
 
 Да и видео клип који имамо у спису предмета, то је онај интервју који је 
оптужени Сирета дао новинару Нину Брајевићу и да извршимо евентуално 
увид у ратне дневнике Гардијске, односно 80. моторизоване бригаде.  
 
 То су дакле све писмена документа која бисмо могли прочитати. Видим 
да сте и ви у том смислу сагласни, је л' тако? На тај начин, кажем, ми бисмо 
могли да у мају месецу закључимо доказни поступак ако немате неких других 
предлога типа саслушања неких сведока итд.? 
 
 Колега браниоче изволите? 
 
АДВ. АЛЕКСАНДАР ЦВЕЈИЋ:  Ја судија имам практично, пре свега бих хтео 
да се консултујем с вама. Пошто сам мислио да предложим Мирослава Савића 
да буде саслушан. Он је саслушаван као сведок у предмету «Овчара» главна. 
Што се мене тиче није мени спорно да се тај исказ чита да се он не саслушава 
непосредно ако постоји сагласност с једне стране, значи није ништа спорно. 
Онда би ми практично остала само Татјана Мијатовић, значи бивша супруга 
Сиретина коју бих свакако имао предлог да се она саслуша да ли видео 
линком или већ како ако је тоизводљиво технички. Мислим да ми је она јако 
значајна да би коначно утврдили све тачно и лоцирали пут Сиретин од 
Вуковара до Новог Сада. То би био једини предлог. То остављам вама. Даље 
доказне предлоге што се тиче сведока немам. Зато што она нешто тврди у 
Норвешкој, тамо је саслушавана телефоном па је после нешто накнадно 
читано, кад погледате пажљиво како је састављена та изјава, ту изјаву је 
саставио неко други а не после потписивале итд., око неких ствари није било у 
старту сигурна. Ја бих волео да ми њу ипак саслушамо, не бих баш здраво за 
готово прихватио све што је Норвешка урадила. Што се тога тиче то уосталом 
и јесте разлог зашто то предлажем, значи да би је ми саслушали, а не 
Норвежани посебно што, ја претпостављам да ви знате и судија истражни 
Алимпић је одустао од одласка тамо из процесних разлога, па бих ја 
испоштовао наше процесне законе, а не норвешке за сваки случај. 
 
 
 Странке су сасгласне да се у току даљег доказног поступка 
ПРОЧИТА писмена документација која се налази у спису предмета овог 
суда и то: 
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• налаз и мишљење вештака Крстић Драгана (балистичко 
вештачење),  

 
• извештај о идентификацији ексхумираних из масовне гробнице на 

Овчари, а сачињени од стране Медицинског факултета у Загребу, 
 

• налаз и мишљење као и допуна налаза и мишљења вештака судске 
медицине Института за судску медицину у Новом Саду под бројем 
48/04 и 48-1/04,  

 
• писмени извештај др Вујадина Оташевића од 15.11.1996. године, 

 
• те извештај др Дуњић Душана од 27.09.1996. године и од 03.10.1996. 

године,  
 

• као и записник о саслушању у поступку истраге вештака судске 
медицине проф др Милоша Тасића, а од 20.04.2004. године,  

 
• да се изврши увид у фотографије сачињене приликом ексхумације 

тела масовне гробнице на Грабову и обдукције истих на Судској 
медицини Медицинског факултета у Загребу у току 1996. године, а 
што је добијено у поступку истраге од стране МКТЈ у Хагу у априлу 
месецу 2004. године,  

 
• да се прочитају ратни дневник Гардијске моторизоване бригаде из 

Београда,  
 

• као и ратни, односно тактичко-опертивни дневник 80. 
моторизоване бригаде из Крагујевца.  

 
 

А бранилац оптуженог Сирете - адвокат Цвејић предлаже да се на 
одговарајући начин, пре свега путем видео конференцијске везе покуша 
као сведок саслушати супруга оптуженог Сирете, односно бивша супруга 
опт. Сирете, Татјана Мијатовић из Норвешке са адресом у судском спису. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта каже заменик тужиоца на овај предлог? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Остављам суду на оцену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине непротивећи се овом предлогу, 
оставља суду на оцену и одлуку. 
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 Такође, странке су сагласне и да СЕ ПРОЧИТАЈУ: 
 

• службена белешка од 20.03.2007. године сачињена у вези разговора 
са новинаром Нином Брајевићем, као и  

 
• службена белешка сачињена у вези са разговором са истим 

новинаром, а од 23.03.2007. године, као и  
 

• службена белешка од 17.04.2007. године о обављеном разговору са 
Милованом Урошевићем.  

 
 

КОНСТАТУЈЕ СЕ да су наведена писмена ПРОЧИТАНА,  односно 
ИЗВРШЕН УВИД у видео и фото материјал. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, сматрао сам, ево колегиница ми сугерише што је 
сасвим у реду, у припремама за ово смо о томе управо и разговарали. У 
поступку истраге саслушани су од стране истражног судије и заменика 
тужиоца за ратне злочине Кнежевића у суду у Загребу оштећени: Којић 
Жарко, Хајдар Додај, Кожул Франо, Чакалић Емил, Бергхофер Драгутин и 
Зденко Новак. Да ли смо сагласни да и ове записнике о саслушању оштећених 
прочитамо у овом постпку? 
 
 
 Странке су сагласне. 
 

Суд доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

Да се у поступку ПРОЧИТАЈУ записници о саслушању оштећених 
као сведока и то:  
 

• Којић Жарка од 26.04.2004. године,  
• Хајдар Додаја од 27.04.2004. године,  
• Кожул Франа од 27.04.2004. године,  
• Чакалић Емила од 26.04.2004. године,  
• Бергхофер Драгутина од 26.04.2004. године и  
• Новак Зденка од 27.04.2004. године. 
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Странке су сагласне да се из списа прдмета овог суда,  пословни 
број К.В. 4/06 прибави странкама и ископира и достави транскрипт аудио 
записа о саслушању сведока Савић Мирослава, те да се исти у овом 
предмету прочита, а да се сведок Савић не позива и не саслушава 
непосредно. 
 
 
 О предлогу одбране ради саслушања путем видео конференцијске 
везе сведока Татјане Мијатовић, суд ће одлучити накандно. 
 
 Главни претрес се одлаже, а наредни заказаује за: 
 
 

27.05.2009. године, са почетком 09:30 сати, 
судница бр. 4 овог суда 

 
 
 

Што присутни: 
  

• Заменик ОЈТ-а,  
• пуномоћник адвокат Баровић,  
• оптужени и његов бранилац,  

 
узимају на знање прогласом, па им се позиви неће слати. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видећемо како можемо технички ово да урадимо, 
изведемо, имамо до 27. маја довољно времена ако успемо, најбоље би било да 
за тај дан евентуално организујемо видео линк уколико то буде могуће, 
видећемо уосталом. 
 
 Довршено у 11:15 сати. 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                          ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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