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                                                                                                       К-По2 1/12 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА 
ОДРЖАНОГ ДАНА 11.12.2012. године 

 
 

 
 
УТВРЂУЈЕ СЕ да су на данашњи главни претрес приступили: 
 

 -заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић, 
 
 -пуномоћник оштећених Ивке Трајковић, адвокат Миломир Матовић, 
 
 -оптужени Божо Видаковић и Жарко Чубрило и 
 
 -браниоци, адвокати Бранко Димић и адв. Симо Кнежевић. 
 
 Приступили су сведоци: Немања Јовчић, Никола Суботиновић и Млађен Пеказ. 
  
 Нису приступили сведоци: Благоје Келић, уредно позван, Миленко Двизац, 
уредно позван, који се јавио суду и изјавио да ће покушати да дође на заказани претрес, 
али да аутобуси који иду по редовној вожњи касне, тако да није стигао и Драгољуб 
Миловановић, уредно позван, који је изјавио да неће приступити на данашњи претрес, 
како је срчани болесник, имао је два инфаркта, па по овим временским условима би 
било веома ризично за његово здравље да крене на пут. 
 
 Констатује се да је од стране пуномоћника оштећене Ивке  Трајковић 
достављено пуномоћје. 
 
 Председник већа:  Ако нема сметњи, можемо да наставимо главни претрес? 
 
 Суд доноси 
 
 
                                              Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се данашњи главни претрес НАСТАВИ. 
 
 
 Главни претрес се  наставља  испитивањем сведока Николе Суботиновића. 
 
 Председник већа: Он је замолио да буде први, пошто је из Ниша, па му је дуже 
да путује од осталих. 
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                                      Сведок НИКОЛА СУБОТИНОВИЋ 
 
 

Сведок Никола Суботиновић: Добар дан. 
 
Председник већа:  Добар дан. Господине Суботиновић, добар дан. 
 
Сведок Никола Суботиновић: Добар дан. 
 
 Председник већа:  Како сте путовали, да ли се стигло? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да, чист је пут. 
 
Председник већа: Добро, ево сада ћемо прво, Ви сте овде позвани у својству 

сведока, па ћемо прво узети Ваше личне податке. Ви сте своје личне податке дали 
19.09.2011. године када сте били испитивани у својству сведока код истражног судије. 
Да ли се променило нешто у тим личним подацима, име, презиме, место становања? 

 
Сведок Никола Суботиновић: Не. 
 
Сведок Никола Суботиновић, са личним подацима као на записнику од 

19.09.2011. године. 
 
Председник већа:  Добро, овде сте позвани у својству сведока, дужни сте да 

говорите истину, давање лажног исказа представља кривично дело. Исто тако, не 
морате да одговарате на питања која Вас, односно Ваше блиског сродника може 
довести до тешке срамоте, кривичног гоњења, односно материјалне штете. Овде имате 
испред текст заклетве, можете да је прочитате. 

 
Сведок Никола Суботиновић: Да читам наглас или? 
 
Председник већа:  Наглас, јесте. 
 
Сведок Никола Суботиновић: Заклињем се сво јо м чашћу да ћу о свему што 

будем питан, говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато, нећу 
прећутати. 

 
Председник већа:  Овде се води поступак против Боже Видаковића и Жарка 

Чубрила, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва. То су, 
оптужница се односи на догађаје у првој половини 1991. године, у месту Тења и 
стављено је окривљенима на терет убиство Ђуре Киша, затим нечовечно поступање 
према цивилном становништву, окривљеном Жарку Чубрилу је стављено на терет 
убиство једанаест цивилних лица. Ви сте већ у два наврата давали свој исказ пред 
судом, је ли тако? 

 
Сведок Никола Суботиновић: Да. 
 
Председник већа:  Нисам Вас питао, да ли  познајете оптужене? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Познам, познам. 
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Председник већа:  И нисте са њима у завади никаквој? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не. 
 
Председник већа:  Добро, да ли има нешто да се дода од онога што сте тада 

рекли, да се измени, да сте се нечега сетили? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не. 
 
Председник већа:  Остајете при  ономе што сте рекли код истражног судије? Да 

ли се сећате?  
 
Сведок Никола Суботиновић:  Па, отприлике то је то. 
 
Председник већа:  Добро, онда ће Вам прво поставити питање тужилац, а онда 

и друге странке у поступку.  
 
 
Заменик тужиоца: Добар дан. 
 
Сведок Никола Суботиновић: Добар дан. 
 
Заменик тужиоца: Заменик тужиоца Снежана Станојковић. Значи пред 

истражним судијом сте дали изјаву, тога се сећате? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да. 
 
Заменик тужиоца: Не бих Вас пуно задржавала, имала бих само неколико 

питања везано за то, само просто да ето разјаснимо неке ствари. Значи, познајете Божу 
Видаковића и Жарка Чубрила ? 

 
Сведок Никола Суботиновић: Да.  
 
Заменик тужиоца: Мене занима, период од 07. јула 1991. године, шта можете да 

се сетите везано за њих двојицу, тачније, да ли сте их у том периоду виђали у Тењи? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Виђао сам, отприлике почетак седмог месеца, не 

знам тачан датум да кажем, не знам, али почетак. 
 
Заменик тужиоца: Не инсистирам на тачном датуму. 
 
Сведок Никола Суботиновић: Али почетак јула месеца отприлике сам их 

виђао. 
 
Заменик тужиоца: Не очекујем да можете да се сетите, обзиром да је прошло 

толико година, рецимо мене занима то, од 07.07.1991. године, па рецимо до краја јула, 
да ли сте виђали Жарка Чубрила у Тењи? 
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Сведок Никола Суботиновић: Да, кажем тачно не знам, ја нисам био цело 
време ни ја нисам био, што због посла, што због приватно, приватних обавеза, жена су 
и деца били преко, тако баш почетак сећам се да су били сви док је било то затворено,  
после, тачан датум не, али почетак се сећам да смо се виђали, после, ја сам имао неке 
своје обавезе, имао сам пољопривреду, комбајна сам имао три, тако да кажем да сам 
срео, не, не могу да кажем. 

 
Заменик тужиоца: Али сте их виђали? 
 
Сведок Никола Суботиновић: У почетку да. 
 
Заменик тужиоца: Где сте их то виђали? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Па у згради команде, да смо се ту срели и тако. 
 
 Заменик тужиоца: Где је била зграда команде тада? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Па то је било код Миловановић Драгољуба. 
 
Заменик тужиоца:  У његовој? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Кући. 
 
Заменик тужиоца: У његовој кући, званог „Батела“? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да. 
 
Заменик тужиоца: Ту сте их сретали? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да. 
 
Заменик тужиоца: Да ли знате шта су они, да ли су имали неке функције тада у 

том штабу? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Па не знам, ту смо сви навраћали, сретали се ту, 

све се дешавало, цео живот се дешавао у тој згради команде, ту је била и зграда ТО, али 
све се дешавало у тој згради, за све проблеме смо навраћали сви из, ту... 

 
Заменик тужиоца: Како су били обучени, да ли су носили оружје, функцију 

неку евентуално да су имали? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Па унутра у згради није имао нико оружје, а 

функције, не знам, да ли је неко имао неку функцију, не знам, јер нисам конкретно са 
никим ни причао ни, сретали смо се, мимоилазили у почетку, а нешто конкретно не 
знам. 

 
Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли Вам је познато евентуално да су неки 

цивили затварани у Тењи? 
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Сведок Никола Суботиновић: Чуо  јесам да је био  некакав пр итво р  у кино 
„Партизан“, али имена и појединости, не знам. 

 
Заменик тужиоца: А од кога сте чули, да ли можете да знате, да се сетите? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Па, ја сам држао продавницу мало даље од тога 

и то сам, људи навраћали,  причали су, али ништа конкретно, имена и неке појединости,  
број или нешто, не знам. 

 
Заменик тужиоца: Јесу Вам познати неки цивили који су страдали у Тењи? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Цивили у Тењи? У Тењи ја мислим да... 
 
Заменик тужиоца: Ако, подсетићу Вас. 
 
Сведок Никола Суботиновић: Реците. 
 
Заменик тужиоца: Марија и Марко Кнежевић, Готовци, да ли Вам то нешто 

значи? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Ја познам људе, али не знам да ли су страдали и 

где су страдали, ако су страдали, то не знам, али су из Тења, мислим, познам их из 
комшилука, су мало даље. 

 
Заменик тужиоца: Значи о њиховој судбини ништа не знате? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не, не. 
 
Заменик тужиоца: Ништа не знате. А да ли Вам је познато да су неки цивили 

размењени током тих месеци у Тењи? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Па било је размена, али не знам ни ко је 

размењен, ни ко је, стварно немам некакве тачне податке, не могу да кажем. 
 
Заменик тужиоца: А кажите ми. 
 
Сведок Никола Суботиновић: Али, било је неких размена. 
 
Заменик тужиоца: Да ли знате Жељка Брњеварца? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Знам,  знам човека из Тења. 
 
Заменик тужиоца: Симу Бекића? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Симо Бекић? Знам. 
 
Заменик тужиоца: Бранка Голубовац? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Знам. 
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Заменик тужиоца: Чедо Вукашиновић? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Знам. 
 
Заменик тужиоца: Ђоко Бекић? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Ђоко Бекић? Не могу се сетити сада. 
 
Заменик тужиоца: Бранко Ребрача? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да. 
 
Заменик тужиоца: Како су Вам они познати? Да ли су они имали нека 

задужења у територијалној одбрани, у штабу територијалне одбране? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не знам,  не мо гу Вам р ећ и,  да је неко  имао  

конкретно нешто, стварно не знам. 
 
Заменик тужиоца: Не знате ништа? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не, не. 
 
Заменик тужиоца: А кажите ми, где се налази та Ваша продавница? 
 
Сведок Никола Суботиновић: У центру села. 
 
Заменик тужиоца: И да ли се та продавница, из те продавнице види тај штаб? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не, не, штаб је био. 
 
Заменик тужиоца: А да ли се види биоскопска сала. 
 
Сведок Никола Суботиновић: До километар сигурно. 
 
Заменик тужиоца: Биоскопска дворана „Партизан“? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Па не види се увучено, али једно тристо метара 

је била отприлике од моје продавнице, али била је увучена улица, па се не види, али... 
 
Заменик тужиоца: Па јесте видели нешто шта се дешава евентуално испред те 

биоскопске сале? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Тешко је да кажем да сам видео, фреквенција 

људи је била велика, сви смо били стационирани у, тако неколико људи се креће, али 
нешто конкретно не знам шта, улази се, излази се, пролази се, ту је био и мислим да је 
био ту и Дом здравља близу. 
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Заменик тужиоца: Ова имена што сам Вам навела, овде то  су људи ко ји су 
држали стражу испред биоскопске сале „Партизан“.  

 
Сведок Никола Суботиновић: Па можда су држали, ја не знам у цивилу не 

препознајем шта ради, мислим да стварно не знам, било је људи који су чували то, али 
сада. 

 
Заменик тужиоца: А било је људи који су чували? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Па било је људи, стајали су ту, али ко је... 
 
Заменик тужиоца: Не можете да се сетите ко је чувао? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не, не. 
 
Заменик тужиоца: А да ли сте знали који су то цивили затворени? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не, нисам, никада нисам ни пришао близу, ни 

ушао, нити сам знао. 
 
Заменик тужиоца: А јесте чули онда? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да. 
 
Заменик тужиоца: А шта сте чули? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Причало се да је било притворених људи, али 

тачно имена не знам ко је био. 
 
Заменик тужиоца: А причало се? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да, па чујте. 
 
Заменик тужиоца: Рекли сте да не знате које су функције имали Жарко 

Чубрило и Божо Видаковић? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не, нисам никада ни контактирао са њима. 
 
Заменик тужиоца: Хвала Вам. 
 
Председник већа:  Изволите одбрана да ли има питања? 
 
Адв. Бранко Димић: Пар кратких питања, хвала, Бранко Димић, адвокат. 

Реците ми, што се тиче напада 07. јула, да ли можете да нам кажете, колико дуго је 
трајало пушкарање? 

 
Сведок Никола Суботиновић: 07.07.? 
 
Адв. Бранко Димић:  Да. 
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Сведок Никола Суботиновић: Па, нисам био близу. 
 
Адв. Бранко Димић:  Не желим да наводим, али то је дан када је био велики 

напад, да ли се сећате тога? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Сећам се када је био напад, сећам се, а колико је 

то трајало временски, не знам, али чуо сам, можда пар сати, не могу да кажем тачно 
време, али... 

 
Адв. Бранко Димић:  Добро, да ли познајете Лазара Радишића? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Како? 
 
Адв. Бранко Димић:  Лазара Радишића? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не, то сам задњи пут, али не знам. 
 
Адв. Бранко Димић:  Да ли познајете Милену Гајдашевић? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Како? 
 
Адв. Бранко Димић:  Милена Гајдашевић? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Милена? 
 
Адв. Бранко Димић:  Да. 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не, не могу се сетити. 
 
Адв. Бранко Димић:  Овај, да ли познајете Мирослава Момчиловића? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да. 
 
Адв. Бранко Димић:  Да ли знате, какве је он дужности имао у то време када 

је био тај напад 07.07.? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Ја не знам да ли је он и био тачно у то време у 

Тењи. 
Адв. Бранко Димић:  Да ли познајете Милована Радосављевића, „Ферка“? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да, да. 
 
Адв. Бранко Димић:  Да ли знате, да ли је он био ангажован у то време? 
 
Сведок Никола Суботиновић: У почетку, био је у почетку, сада. 
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Адв. Бранко Димић:  Реците ми, још једно питање, да ли знате за праксу да се 
цивили измештају из кућа које се налазе на првој линији и премештају у неке друге 
куће? 

 
Председник већа:  Сада сте рекли одговор, кроз Ваше питање сте дали одговор. 
 
Сведок Никола Суботиновић:  Не могу, немам конкретну информацију, али... 
 
Адв. Бранко Димић:  Добро, у реду.  
 
Председник већа:  Ово је сугестивно, требали сте да питате, да ли зна, да ли су 

се нека лица премештала, не да ли знате, за праксу. Ако он зна, рећи ће Вам све. 
 
Адв. Бранко Димић: Хвала. 
 
Председник већа:  Добро, имате ли Ви неко питање? 
 
Адв. Симо Кнежевић: Немам, хвала. 
 
Председник већа:  Окривљени, да ли имате ви неко питање? Нема.  Господине 

Суботиновићу, да ли познајете Ви овде сведока који је  данас дошао, Млађана Пеказа? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да. 
 
Председник већа:  Да ли је он био нешто тада у штабу када сте Ви долазили, да 

ли је радио негде? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Па јесте, кувао је кафе, те неке послове оне као 

домар, као тако нешто. 
 
Председник већа: У тој кући? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да. 
 
Председник већа:  Јесте виђали Жарка Чубрила у тој кући код? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Јесте, видео сам га на. 
 
Председник већа:  Код Драгољуба Миловановића? 
 
Сведок Никола Суботиновић: На почетку, јер то је близу где ја станујем и када 

прођем, ту сам га видео у почетку па пет, шест, седам, трећину месеца, десет дана, не 
знам тачно. 

 
Председник већа: Ту је био? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да, ја мислим да је он ту и становао једно време, 

то сам накнадно овај сазнао. 
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Председник већа: Добро, кажете Ваша радња је била триста метара далеко од 
биоскопске дворане „Партизан“? 

 
Сведок Никола Суботиновић: Продавница. 
 
Председник већа:  Продавница? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да. 
 
Председник већа:  Ваша продавница? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да. 
 
Председник већа: Јесу мештани стајали ту, пили пиво испред продавнице 

некада? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не, није било алкохол се није точио. 
 
Председник већа:  Није? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не. 
 
Председник већа: Мислим да ли су стајали, то имају обичај да стоје испред 

продавница. 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не, не, није се пило, али долазили су људи, била 

је гужва, делило се, све што је било, било је у те две продавнице. 
 
Председник већа:  07.07. да ли Вам је радила продавница? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Па сада не знам, погрешићу. 
 
Председник већа:  Не знате? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не, мислим, не знам. 
 
Председник већа: Када је Ваша продавница тако близу, тој дворани, јесте 

видели Ви можда када су неки људи извођени у камион и одвођени? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Директно нисам никада видео никога, нити сам 

био близу да сам улазио или нешто. 
 
Председник већа: Ја кажем, триста метара, Ви сте ту близу. 
 
Сведок Никола Суботиновић: Двеста, триста метара, али увучена бар двадесет, 

тридесет, педесет метара од улице зграда, тако да није директно на улици. 
 
Председник већа: Имамо овде исказе неких сведока који тврде да су се окупили 

мештани када је тих једанаест лица извођено и стављано у камион. 
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 Сведок Никола Суботиновић: То стварно не знам. 
 
Председник већа:  Па сам питао да ли сте Ви можда дошли међу тим? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не, не. 
 
Председник већа:  Јесте чули нешто у вези тих људи који су касније? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Само  што  сам чуо из пр иче,  ја сам,  кажем,  

продавница радила, дође неко нешто прича, нити сам обраћао пажњу, нити, ни шта ни... 
 

 Председник већа: Па јесте чули неке приче када тако кажете, за Божу 
Видаковића и Жарка Чубрила, када већ кажете да сте чули? 
 

Сведок Никола Суботиновић: Имена никада нисам, ничија нисам чуо, не само 
њихова, него ничија имена, за ништа.  

 
Председник већа:  Значи нико није помињао имена? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Имена нико, бар ја нисам чуо. 
 
Председник већа: Овде сте навели да су Вам неки од ових лица која Вам је 

навео и тужилац, Ви били блиске комшије. 
 
Сведок Никола Суботиновић: Па шта значи блиске? 
 
Председник већа:  Па били су у истој улици где и Ви. 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да, да, Готовци су били. 
 
Председник већа: Готовци су били ту, па јесте се распитали шта се њима 

десило, како су они одједном нестали? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Људи су излазили, на пет места из села, неко је 

одлазио, неко је долазио,  неко је, нисам обраћао пажњу. 
 
Председник већа:  Значи, могло је да се изађе из села? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Па првих можда пет, шест, седам дана, могло је, 

ко је хтео, могао је. 
 
Председник већа:  Сада кажемо првих, одакле, од оног 20. и неког, када је било 

убиство или од 07. или од када? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Прво што се десило. 
 
Председник већа:  Морамо рећи 07. јула, да знамо датум. 
 
Сведок Никола Суботиновић:  Око 01. јула, од 01. до 10. отприлике, неки. 
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Председник већа: Питам зато, нисте чули никакав пуцањ, ништа за убиство 
Ђуре Киша, али сведоци изјављују да је било пуцања, да су сви притрчали да виде. 

 
Председник већа:  Нико Вам није испричао раније да се вратио и дошао код Вас 

и рекао, тог дана убише Ђуру Киша? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не, не, стварно нисам. 
 
Председник већа: Добро, ево само пуномоћник па после, пуномоћник 

оштећених, немате, изволите. 
 
Заменик тужиоца: Ја се извињавам још једном, само сам хтела да Вас питам, 

јесте Ви били при територијалној одбрани Тења? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Радио сам логистику. 
 
 Заменик тужиоца: Шта то подразумева? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Био сам за храну, и по селу и после ван села и. 
 
Заменик тужиоца: Јесте имали оружје? 
 
Сведок Никола Суботиновић: У почетку на сам почетак, не,  баш оно. 
 
Заменик тужиоца: Пошто  сте нам малопре рекли да нисте ништа не знате око 

биоскопске сале и све, сада Вас питам, да ли сте били испред биоскопске сале, то је 
исто у оном дворишту на оном паркинг месту? Да ли сте ту долазили? 

 
Сведок Никола Суботиновић: Не, не, не. 
 
Заменик тужиоца:Никада нисте били? 
 
Сведок Никола Суботиновић: То нисам, можете само пешке ући, ту не може да 

се уђе колима, ништа, нисам улазио. 
 
Заменик тужиоца: Нисте пешке улазили? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не, не. 
 
Заменик тужиоца: Хвала. 
 
Сведок Никола Суботиновић: Молим. 
 
Председник већа:  И само још једно питање, сада сам се ја сетио. 
 
Сведок Никола Суботиновић: Изволите. 
 
Председник већа:  Ви сте навели да је и  Ваш брат Немања Суботиновић, да је 

код њега био једно време штаб? 
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Сведок Никола Суботиновић: То је пред само затварање Тења, био је мало. 
 
Председник већа:  Значи то је пред? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Да. 
 
Председник већа:  А када су прешли у Месну заједницу? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не могу Вам датуме рећи, не могу, саме датуме 

не могу. 
 
Председник већа:  У кућу Миловановића, не знате? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Не. 
 
Председник већа:  Добро, има ли још неких питања? Нема. 
 
То је све што имам да изјавим.  
 
Председник већа:  Ви сте дошли из Ниша. Да ли имате трошкове путне? Чиме 

сте  дошли? 
 
Сведок Никола Суботиновић: Колима. 
 
Председник већа:  Колима, сада ћемо да видимо, овде су нам дали.  
 
Сведок захтева путне трошкове за долазак из Ниша аутомобилом. 
 
 
Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се сведоку исплате трошкови у износу од 6.208,00 динара за путне 
трошкове. 
 
 Председник већа:  Хвала Вам што сте приступили. 
 

Сведок Никола Суботиновић: Хвала Вама. 
 
Председник већа:  Довиђења. 
 
Сведок Никола Суботиновић: Пријатно, довиђења. 
 
Председник већа: Нека уђе сада следећи сведок, Миленко Двизац нека уђе, 

извињавам се, Млађен Пеказ. 
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                                     Сведок МЛАЂЕН ПЕКАЗ 
 
 Председник већа:  Добар дан. 
 

Сведок Млађен Пеказ: Добар дан. 
 
Председник већа:  Станите ту господине Пеказ. Господине Пеказ, позвани сте у 

својству сведока. Прво ћемо да узмемо Ваше личне податке. Овде сте 20.09.2011. 
године били испитивани у својству сведока. Да ли се изменило нешто у Вашим личним 
подацима, име, презиме, место становања? 

 
Сведок Млађен Пеказ:  Нема. 
 
 Председник већа:  Све је остало исто? 
 
Сведок Млађен Пеказ:  У комплету све исто. 
 
Председник већа:  Све исто. 
 
Сведок Млађен  Пеказ, са личним подацима као на записнику од 20.09.2011. 

године. 
 
Председник већа:  Ви сте овде у својству сведока, дужни сте да говорите 

истину, давање лажног  исказа  је кривично дело. Исто тако, не морате да одговарате на 
питања која Вас односно Ваше блиске сроднике може довести до тешке срамоте, 
односно кривичног гоњења. Испред имате текст заклетве, молим Вас да прочитате,  
наглас. 
 

Сведок Млађен Пеказ:  А да наглас читам? 
 
Председник већа:  Наглас. 
 
Сведок Млађен Пеказ:  Заклетва за сведока - заклињем се својом чашћу да ћу о 

свему што будем питан, говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато 
нећу прећутати. 

 
Председник већа:  Добро, Ви сте овде у својству сведока, овде се води поступак 

против Боже Видаковића и Жарка Чубрила због кривичног дела ратни злочин против 
цивилног становништва за догађаје из прве половине 1991. године у месту Тења. Ради 
се о  убиству Ђуре Киша, нечовечном поступању према цивилном становништву које је 
било затворено и убиству једанаест лица хрватске националности које је стављено на 
терет окривљеном Жарку Чубрилу. Ви сте већ саслушавани и то код истражног судије и 
пред полицијом и тада сте дали свој исказ. Да ли остајете при ономе што сте тада 
рекли? 

Сведок Млађен Пеказ:  Остајем. 
 
Председник већа:  Немате ништа ново да додате? 
 

ВР
З 0

95
6



 15 

Сведок Млађен Пеказ:  Не, немам, једино што мало ја то сада време пролази. 
 
Председник већа:  Добро, онда ће Вам прво поставити питања тужилац. 
 
Заменик тужиоца: Добар дан. 
 
Сведок Млађен Пеказ:  Добар дан. 
 
Заменик тужиоца: Према Вашој изјави коју сте дали ја ћу само мало али 

можете и Ви уствари, кажите ми, шта сте, интересује ме 07.07.1991. године и наредна 
два, три месеца, шта сте у то време Ви радили у Тењи? 

 
Сведок Млађен Пеказ:  Слушајте, ја нисам споменуо то, ја сам био у штабу и ја 

немам појма, неки штаб је то био ТО, звани, командир је био, ја сам био тамо код њега 
на, нисам нигде ни одлазио, са њим сам био, тамо и спавао. 

 
Заменик тужиоца: Са ким сте били, ко је био командир? 
 
Сведок Млађен Пеказ:  Ребрача Јован. 
 
Заменик тужиоца: Са њим сте били? 
 
Сведок Млађен Пеказ:  Јесте. 
 
Заменик тужиоца: А где се налазио локацијски тада штаб територијалне 

одбране? 
 
С ведок Млађен Пеказ:  Мислим да је био код „Бателе“ или код Ђиласа преко, 

не знам, Немање, то је давно било, не знам тачно.  
 
Заменик тужиоца: Добро, хајте онда у то време када сте кували кафе код 

„Бателе“ у кући, да ли сте виђали евентуално Божу Видаковића и Жарка Чубрила? 
 
Сведок Млађен Пеказ:  Не, тада не. 
 
Заменик тужиоца: А када сте их виђали? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Па после, 1992. године, можда за жетву негде, шта ја 

знам, у осмом месецу.  
 
Заменик тужиоца: Ниједног од њих двојице нисте виђали? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Не, јесам после, тада не. 
 
Заменик тужиоца: Али током јула, августа? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Нису они ни долазили, то је била кућа, како бих рекао, 

нису они. 
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Заменик тужиоца: Ја сам разумела да је ту био тај неки штаб. 
 
Сведок Млађен Пеказ:  Па био је, али ја њих нисам виђао, ја сам, док сам кувао 

кафу, ја сам ишао тамо одстрага, ја сам имао собицу једну, нисам могао толико 
приступа, мислим тамо. 

 
Заменик тужиоца: А коме сте кували кафу? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Па ко је долазио, био је тамо курирчић неки који је то 

носао. 
Заменик тужиоца: А ко је долазио, да ли можете да се сетите? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Па не могу када нисам био ја ту, нисам ја имао 

приступа, нисам ни виђао људе. 
 
Заменик тужиоца: Нисте виђали? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Не. 
 
Заменик тужиоца: Значи. 
 
Сведок Млађен Пеказ: Нисам био у тој соби, разумете. 
 
 Заменик тужиоца: Нисте били? 
 
Сведок Млађен Пеказ:  Не. 
 
Заменик тужиоца: А јесте кували кафе, јесте носили кафе у ту собу? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Јесам. 
 
Заменик тужиоца: Па добро, кажите ми, кога сте онда евентуално виђали када 

донесете кафу? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Та кућа има десет соба, на спрату је био он, тамо десно 

одвојен, ја сам доле кувао кафу и мали однесе. 
 
Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли Вам је познато, да је страдао Ђури Киш? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Не. 
 
Заменик тужиоца: Да ли познајете Ђуру Киша? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Познајем. 
 
Заменик тужиоца: А не знате да је страдао током тих дешавања? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Не. 
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Заменик тужиоца: Ништа не знате везано за то? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Не. 
 
Заменик тужиоца: А да ли Вам је познато да су неки цивили затварани у Тењи 

током јула, августа? 
 
Сведок Млађен Пеказ: То сам чуо тек негде у деветом месецу, не знам, у 

десетом, када је нека размена била. 
 
Заменик тужиоца: А шта сте чули? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Па да су размењени тамо, са Осијеком, са неким, 

размена је била, неких становника, нити знам број, нити људе не знам. 
 
Заменик тужиоца: Не знате ништа? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Не. 

 
Заменик тужиоца: И само још једно питање, кажите ми, да ли Вам је познато да 

су Божо Видаковић и Жарко Чубрило били ангажовани нешто при штабу територијалне 
одбране? 

 
Сведок Млађен Пеказ: Па на самом почетку сви смо били ангажовани, када 

смо били цивили, није то била нека војска, то су били људи, а са њима нисам имао 
контакта, нисам их виђао. 

 
Заменик тужиоца: Да ли Вам је познато да су они били нешто ангажовани при 

територијалној одбрани? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Нико није био ангажован, ми смо били цивили, имали 

смо неко оружје, не знам, ја њих нисам виђао тамо, зато што сам ја био са, ту где сам 
био и нити знам задужења, нити ништа, сви су били по улицама. 

 
Заменик тужиоца: Да ли се сећате када је било организовано? 
 
Сведок Млађен Пеказ: А не,  не мо гу то  р ећ и,  не знам,  датум не знам,  да се 

пробам сетити, али не могу. 
 
Заменик тужиоца: Нисам мислила на датуме, него месец, оријентационо да нам 

дате неки податак? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Па седми месец. 
Заменик тужиоца: Када се штаб пребацио из „Бателине“ куће, да ли се 

пребацио, ја се извињавам? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Па ја мислим пред зиму или после зиме, у школу стару, 

не знам, у Месну заједницу. 
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Заменик тужиоца: У Месну заједницу? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Тако отприлике, не знам сада, можда те године, чак и 

следеће, после зиме, 1992. године, да мислим да је 1992. године, не знам тачно.  
 
Заменик тужиоца: 1992. године? 
 
Сведок Млађен Пеказ:  Да. 
 
Заменик тужиоца: У Месну заједницу пресељен? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Да, то је тада била Месна заједница. 
 
Заменик тужиоца: А до тада је било све време у „Бателиној“ кући? 
 
Сведок Млађен Пеказ:  Да. 
 
Заменик тужиоца: Хвала. 
 
Председник већа: Изволите, одбрана, питања. Изволите. 
 
Адв. Симо Кнежевић: За Вас имам једно питање, да ли сте познавали Саву 

Јовановића из Стадионског насеља Осијек? 
 
Сведок Млађен Пеказ:  Јесам. 
 
Адв. Симо Кнежевић: Како сте га познавали? 
 
Сведок Млађен Пеказ:  Ја сам радио тада у једној фирми која се звала „Колор“ 

и он је код нас био као радник добављач материјала и алата, мајсторима по објектима, 
значи био је возач и он је био са возачима разносио то нама на градилиште. 

 
Адв. Симо Кнежевић: Добро, после  тога чиме се бавио? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Ја мислим да је дао о тказ,  да је купио  неки камио н, 

приватни превозник. 
 
Адв. Симо Кнежевић: Да се бавио превозом? 
 
Сведок Млађен Пеказ:  Превозом. 
 
Адв. Симо Кнежевић: Добро, да ли се сећате да ли сте виђали тај камион? 
 
Сведок Млађен Пеказ: Тај камио н мо жда је био ,  па мислим да је плави 

сигурно, „Дајц“ ако се не варам, зато што смо, он је пар година радио код мене у фирми 
и онда касније сам га сретао можда случајно када је возио. 

 
Адв. Симо Кнежевић: Да ли се сећате можда отприлике колики је то камион 

носивости? 
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Сведок Млађен Пеказ: Па мали, пет тона, шест, није то велики камион, мали 
камион, није то био теретни камион, како бих рекао, мали камион. 

 
Адв. Симо Кнежевић: Хвала, немам више питањa 

 
 Председник већа: Хвала. Окривљени имате ли ви нека питања? Немате. Е 
овако, кажете били сте у тој кући код Бателе или Миловановића. Кували сте кафу јел 
тако? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Да. 
 
 Председник већа: Овде имамо одбрану Жарка Чубрила који каже да је првих 6-
7 дана био у кући и да га је он примио. Јел сте га Ви виђали тада? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Па нисам ни Бателу виђао тад. 
 
 Председник већа: Колика је та кућа кад нико никог не види? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Па није да не види, него знате шта је било. Једноставно 
ја сам био доле како би вам рекао, сад кад уђете у кућу, то је била једна просторијица 
лево, једна је била десно. То је било затворено кухиња као како би рекао, као ниша сад 
мало нешто где се као... 
 
 Председник већа: Добро носите кафу, с ким горе разговара Ребрача, не знате те 
људе? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Ма не, курир је био неки мали Мимица по надимку, шта 
ја знам, не знам ја те дечке, то су деца била тад. 
 
 Председник већа: Па Ви сте изјавили кажете био, кувао сам кафу и био сам 
курир. Значи и Ви сте радили неке курирске задатке. То је Ваша изјава.  
 
 Сведок Млађен Пеказ: Па то је тако било тад, курир се звало. 
 
 Председник већа: Коме сте носили? Јел сте носили неке поруке, јел сте видели 
неког, јел сте ишли у неке чете? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Не. Јесам, али касније кад је ТО... 
 
 Председник већа: Из тога нисте излазили, из куће? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Не. Кад је ТО формиран после при крају '91 на '92 е 
онда је то било формирање неког, како би рекао команде и тако али то сви смо били 
онда у цивилу и то ко зна куд. Ја сам ушао на пример тад у Бранка Радичевића да 
кажем Драгану да дође. 
 
 Председник већа: Јел се сећате тог 07. 07. кад је био тај напад? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Сећам се датума, али ми смо били преко у једној кући, 
нисам ишао никуд. 
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 Председник већа: Нисте ишли никуд? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Не. 
 
 Председник већа: А Јово Ребрача јел ишао он? Јел су долазили људи у команду 
да кажу да је дошло до напада? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Не, не, он није сигурно ишао. 
 
 Председник већа: Значи он је седео све време док је био напад на село? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Није седео, него није ишао у напад.  
 
 Председник већа: Ми кажемо напад, да ли је ишао у одбрану то Вас питам. 
 
 Сведок Млађен Пеказ: То не знам ја куд је он ишао, ја знам да сам био... 
 
 Председник већа: Село је 07.07. у раним јутарњим часовима нападнуто јел сте 
чули пуцање? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Да.  
 
 Председник већа: Докле се пуцало ајде да кажемо у ком временском периоду? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: До поподне.  
 
 Председник већа: До поподне?  
 
 Сведок Млађен Пеказ: Отприлике. 
 
 Председник већа: И нисте чули да је Ђуро Киш ухапшен? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Не.  
 
 Председник већа: Да је ухваћен и да је... 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Не. 
 
 Председник већа: Не. 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Рекао сам сад малопре.  
 
 Председник већа: Рекли сте да сте знали да су нека лица била затворена у 
биоскопу? Одакле сте то знали? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Па ја сам дао у изјави тамо да сам био у команди да је 
неко дошао да пита шта они раде.  
 
 Председник већа: Ко? 
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 Сведок Млађен Пеказ: Па шта ћу вам рећи. То сам чуо тако сам и пренео тамо 
да су неки били затворени не знам, ја да знам... 
 
 Председник већа: Нисте рекли ништа. Шта они раде? Који су ти они?  
 
 Сведок Млађен Пеказ: У биоскоп сали. 
 
 Председник већа: Добро. 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Ето то сам дао изјаву али не знам... 
 
 Председник већа: Шта ради ко, шта раде заробљени у биоскопу и шта раде они 
што их чувају или ко шта ради. 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Не знам ја ко је кога чувао, ја нисам био тамо. 
 
 Председник већа: Шта сте чули? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Па то, сад ћу вам рећи. Да није био нико затворен, да је 
било људи, скуп људи је био а касније кад је била та размена ја сам чуо да су то били 
људи који су били ту притворени. 
 
 Председник већа: А значи пре тога нисте знали? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Не, да сам знао рекао бих вам. 
 
 Председник већа: Јел сте познавали неко од ових лица? Јел сте познавали Меду 
поштара мислим... 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Како нећу знат кад ми је први комшија. Јел сам дао 
изјаву. 
 
 Председник већа: Шта је било са Медом после? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Откуд знам, сад сам вам рекао. 
 
 Председник већа: Јел сте питали кад вам је први комшија јел му остала жена ту 
супруга? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Па ја кад сам отишао од куће, ја до '93 можда нисам био 
кући, ја сам стално био при команди увек и касније кад је ТО прешао у команду кад је 
војска дошла, ја нисам одлазио кући. Јер сам имао само мајку код куће и она није била 
ту, тако да ја те детаље не памтим уопште. 
 
 Председник већа: Јел сте се некад распитали шта је било са комшијом? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Што ћу питат где ми је комшија.  
 
 Председник већа: Ипак вам је први комшија. 
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 Сведок Млађен Пеказ: Па шта кад сам дошао кући '94 онда сам. 
  
 Председник већа: Нисте се две године се нисте враћали нити обишли кућу. 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Три. 
 
 Председник већа: Три.  
 
 Сведок Млађен Пеказ: Па шта ћу кући кад нема никог, нисам био ожењен 
разумете. Шта ћу кући. 
 
 Председник већа: Пуномоћник оштећеног има питања? Нема. 
 
                           То је све што имам да изјавим. 
 
 Председник већа: Имали сте трошкове одакле сте дошли? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Из Руменке. 
 
 Председник већа: Руменка где је то?   
 
 Сведок Млађен Пеказ: Код Новог Сада према Петровцу тамо према Оџацима. 
 
 Председник већа: Овде имамо Мали Иђош, Нови Сад јел тако? Јел сте дошли 
аутобусом или? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Колима. 
 
 Председник већа: Колима? И колико тражите трошкове за данашњи долазак? 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Ја сам дао 2.000,00 за гориво. Толико је потрошено. 
 
 Председник већа: Добро.  
 
 Суд доноси 
 
 
     Р Е Ш Е Њ Е  
 
 
 Да се сведоку исплате трошкови за долазак на данашњи главни претрес у износу 
од 2.616,00 динара.  
 
 Председник већа: Хвала Вам што сте дошли. Можете да идете. 
 
 Сведок Млађен Пеказ: Хвала Вам што сте ме саслушали.  
 
 Председник већа: Немања Јовчић. 
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    СВЕДОК НЕМАЊА ЈОВЧИЋ  
 
 
 Председник већа:  Господине Јовчићу, добар дан. 
 
 Сведок Немања Јовчић: Добар дан. 
 
 Председник већа:  Ви сте овде позвани у својству сведока, прво ћемо да узмемо 
Ваше личне податке а након тога ћете положити заклетву. Немања Јовчић од оца? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Ђорђа. 
 
 Председник већа: Дипломирани правник јел тако? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Да. 
 
 Председник већа: Са адресом Нови Сад, Надежде Петровић 10. 
 
 Сведок Немања Јовчић: Тако је. 
 
 Председник већа: Место рођења Тења? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Да. 
 
 Председник већа: 13.09. 
 
 Сведок Немања Јовчић: 13.08.1950. Овде окривљене познајете? 
 
 Председник већа: Познајем. 
 
 Председник већа: Јесте ли са њима у завади? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Нисам. 
 
 Председник већа: У сродству? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Нисам. 
 
 Председник већа: Ви сте овде позвани у својству сведока, дужни сте да 
говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело, исто тако не морате да 
одговарате на питања која Вас односно Вашег блиског сродника могу довести до тешке 
срамоте односно кривичног гоњења или материјалне штете. Испред тога имате текст 
заклетве, да би положили заклетву прочитајте овај текст.  
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 Сведок Немања Јовчић: Заклињем се својом чашћу 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: Као што сам рекао позвани сте овде у својству сведока, води 
се поступак против Боже Видаковића и Жарка Чубрила због кривичног дела ратни 
злочин против цивилног становништва, стављено му је на терет и то окривљеном Божи 
Видаковићу убиство Ђуре Киша и нечовечно поступање према цивилном 
становништву док је према окривљеном Жарку Чубрилу стављено на терет убиство 11 
цивилних лица хрватске националности и то у периоду у првој половини 1991. године. 
Ви сте и пред истражним судијом и пред полицијом дали свој исказ. Јел има нешто да 
се измени од онога што сте тада рекли? Да додате нешто ново? Остајете при ономе што 
сте рекли? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Остајем. 
 
 Председник већа: Изволите тужиоче. 
 
 Заменик тужиоца: Значи, само бих се осврнула на неколико детаља везано за 
Ваш исказ пред истражним судијом, па ме пре свега занима Ви сте нам говорили да сте 
напустили Тење и да нисте били у Тењу али само бих ја волела да ми појасните у 
односу на напад, да ли се сећате кад је био напад на Тење? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Знам датум кад је био напад.  
 
 Заменик тужиоца: Кад је био напад? 
 
 Сведок Немања Јовчић: 07.07. 
 
 Заменик тужиоца: И р еците нам у о дно су на тај датум ко лико  сте Ви јо ш у 
Тењи и кад одлазите из Тења? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Значи тај дан нисам био у Тењу, био сам одсутан да 
Вам будем искрен, мислим да сам био да ли у Даљу или Ердуту, дошао сам пар дана 
након тога јер сам чуо тај дан да је био напад, тај исти дан сам чуо али нисам био 
присутан. Значи, дошао сам можда 2-3 дана после тог напада. 
 
 Заменик тужиоца: И колико сте остали? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Можда сам остао опет 2-3 дана и вратио се назад зато 
што сам кажем у то време у том обласном већу обављао неке дужности и тако. 
 
 Заменик тужиоца: А које су то дужности? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Ја сам био секретар за општу управу Славоније, 
Барање и Западног Срема. 
 
 Заменик тужиоца: Добро. А кажите ми кад се то после 2-3 дана враћате шта сте 
чули везано за напад? Да ли је било неких погинулих? Да ли је било заробљених? 
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 Сведок Немања Јовчић: Напад на Тење, да су погинула наша двојица људи. 
 
 Заменик тужиоца: Која двојица људи? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Овај Медаковић Теодор и Ранко не знам како се 
презива, Ранко то сам чуо од наших, да је било доста људи из тих са друге стране да је 
било погинулих, да су прве помоћи долазиле, да су наши људи пуштали да прва помоћ 
дође и покупи све те рањене, не знам. Углавном све ово је морало да ме интересује ја 
сам Тењац, али ето нисам био. 
 
 Заменик тужиоца: А јесте ли чули да је неко заробљен евентуално? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Не, нисам чуо. 
 
 Заменик тужиоца: Видите, током истражног поступка сте били питани да ли 
познајете неке од страдалих цивила па сте рекли да познајете. 
 
 Сведок Немања Јовчић: Да познајем неколико њих од набројаних. 
 
 Заменик тужиоца: А да ли знате шта се са њиам догодило? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Не, то сам сазнао накнадно сад кад сте Ви прошли пут 
испитивали рекао сам да сам прочитао књигу Мате Божичевића и причао са њим након 
рата кад сам ишао вадити личну карту он је баш био тамо, ја и он смо били пријатељи с 
те стране што је он био матичар а ја одборник општинске скупштине и четири године 
смо венчавали људе и тако и причали смо једно две минуте тад и о н мени тад каже 
„Јовчићу знаш ти како је ово оно“ и то каже књигу је и написао и тако, ја сам шутио 
оно причао са човеком колко сам могао. Из те књиге сам видео неке ствари да је тамо 
био тај неки затвор, да су неки људи били тамо и то... 
 
 Заменик тужиоца: Да, то је књига. А кажите ми да ли сте тамо на лицу места у 
Тењу чули то мене занима. 
 
 Сведок Немања Јовчић: Не, у Тењу нисам. 
 
 Заменик тужиоца: Кажите ми током истражног поступка сте рекли да Вам је 
познато да је била територијална одбрана и цивилна заштита у Тењи, кажите ми да ли 
сте Ви били ангажовани у тој територијалној одбрани и цивилној заштити. 
 
 Сведок Немања Јовчић: У ТО као део сам био првих можда месец дана, тад 
смо сви некако били, и био сам на стражи тамо у једној улици распоређен Загребачка, 
држао неку стражу неколико сати не знам 5-6, 7, по неком распореду који је вероватно 
ТО одредила штаб и ко ли је, након што сам одржао то, идем кући онда опет сутрадан 
тако док нисам био позван да дођем у Ердут и отишао сам из Тења и више у Тењу сам 
слабо, само сам долазио али слабо.  
 
 Заменик тужиоца: А тих 15-так дана у односу на напад кад је било? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Па тих 15-так дана су баш први дани били оно кад се 
десило у Тењу нешто у 6 месецу тамо, око тога кад су се практично Стара и Нова Тења 
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поделиле на начин да су Стари Тењци, Срби остали у Старом селу, нови који су се 
десили остали тамо, и тад су почеле те страже, колико је то било дана. 
 
 Заменик тужиоца: Почев од тог дана па наредних 15-так дана како сам 
разумела, сте били ангажовани у цивилној заштити. 
 
 Сведок Немања Јовчић: Да,  био сам у то ј цивилној заштити.  Да,  можда је то 
било 20 дана, 15 дана, месец. 
 
 Заменик тужиоца: Али почев од тог догађај кад се формирао. 
 
 Сведок Немања Јовчић: Кад се у Тењу десило не напад, него пре тога напада 
кад смо практично ставили те неке барикаде наше између та два насеља. 
 
 Заменик тужиоца: Током истражног поступка сте рекли да познајете Жарка 
Чубрила? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Да, да, познајем га.  
 
 Заменик тужиоца: Па да ли можете да се сетите да ли сте њега у то време 
сретали у Тењи? 
 
 Сведок Немања Јовчић: У то време не, ја сам рекао у току истражног и остајем 
да сам ја њега током целог тога времена тих 4-5 година колико смо ми то били, видео 
једно два пута. 
 
 Заменик тужиоца: Реците ми ово везано за јул да ли можете да се сетите да ли 
сте га евентуално у јулу видели? 
 
 Сведок Немања Јовчић: У јулу га нисам видео, то сам се већ изјаснио. Значи, 
не, у јулу га нисам видео, виђао сам ја њега током тог неког понављам периода, али 
можда тамо неких измишљам, али сад баш измишљам јер не знам '93 ајде узмимо 
године или неке, али у том периоду баш када је био тај напад и непосредно после тога и 
непосредно тих можда месец дана нисам га срео ни њега ни Божу Видаковића. 
 
 Заменик тужиоца: Да, током истраге ево на 7 страни каже срели сте се са 
Жарком Чубрилом, значи попричали смо 15 минута, десетак, петнаест минута када сам 
га видео у некој плавој и некој радној униформи. 
 
 Сведок Немања Јовчић: Да, значи било је питање оно како сам га доживео, 
видео, није био униформисан, био је у том неком радном оделу, знам да је било плаво 
одело, још сам се ја шалио, ја сам рекао њему понављам где си кокошар и тако у том 
смислу то је, ми смо пријатељи добри па сам му то могао рећи, попричали 5, 6, 10 
минута, ја сам отишао својим путем а он је не знам где отишао, ту је био негде и тако. 
 
 Заменик тужиоца: Јел можете да нам кажете кад је то било?  
 
 Сведок Немања Јовчић: Па не знам, ајде узмимо '93 или '94 године.  
 
 Заменик тужиоца: Тек '93 или '94? 
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 Сведок Немања Јовчић: Да. 
 
 Заменик тужиоца: О овом догађају говорите значи тада? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Тако је. 
 
 Заменик тужиоца: Значи, кад Ви одлазите у Ердут, Даљ, не можете да се сетите 
где сте отишли, после тога како сам разумела Ви повремено долазите у Тење? 
 
 Сведок Немања Јовчић: У Тење,  али ја долазим у Тење значи да видим мо ју 
матер, мог оца, да евентуално некога сретнем, ја сам се враћао својим путем, ја сам 
кажем у оквиру свог посла био задужен да више времена проведем у Србији, ја сам 
овде помоћи неке тражио од многих фирми, многих институција, носио тамо, значи био 
сам ван тих већином тих догађаја неких назовимо војних и тако. Тако да из тих разлога 
Вам то говорим.  
 
 Заменик тужиоца: Да ли знате када је Жарко Чубрило напустио Тење? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Не знам тачно када је напустио само знам да је дуже 
времена био одсутан у ком времену то не знам, али знам да је био одсутан, али кажем 
времена неког се не сећам.  
 
 Заменик тужиоца: Кажете да сте били политички ангажовани? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Тако је. 
 
 Заменик тужиоца: Која је то партија? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Српска Демократска Странка. 
 
 Заменик тужиоца: Да ли је евентуално Жарко Чубрило имао неке везе са том 
странком? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Ми смо били оснивачи те странке на неки начин, 
значи на једној '90 године или '91 је био баш на скупу у Тењу 3 или 4.000 људи, ту су 
биле власти, хрватска полиција, било је то. 
 
 Заменик тужиоца: Добро. То сам све разумела, него ми само реците. Мене само 
конкретно занима коју функцију је обављао у странци. 
 
 Сведок Немања Јовчић: На предлог грађана тад изабрани смо у Одбор и у 
Одбору је Жарко изабран за председника ту функцију је обављао неко краће време, 
после смо га сменили и после је др. Младен Хаџић и ја и још неки смо остали у 
странци, он више није био у странци. 
 
 Заменик тужиоца: Хвала. 
 

ВР
З 0

95
6



 28 

 Председник већа: Одбрана да ли има питања? Нема. Окривљени имате питања? 
Немам ни ја никакво питање да Вам поставим, нисте ни били у том тренутку па. 
Пуномоћник оштећеног има ли неко питање?  
 
 Пуномоћник оштећеног адв. Миломир Матовић: Ви сте причали у истрази 
код истражног судије да сте били са господином Чубрилом код Милана Мацакање у 
Црној Гори и да сте том приликом отишли на један ручак, Ви, господин Мацакања, 
господин Чубрило и нека женска особа, о чему су тада они причали да ли се сећате? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Ми смо седели заједно за столом и ручали. Мацакања 
ми је изузетан пријатељ, једнак као и Чубрило. Ја сам одлазио значи на то подручје, 
објаснио сам разлог, да тражим плац у Чању, позвао сам био Радаковића који је исто на 
том подручју, није ми се јавио. Позвао Мацакању, пошто је он у Хај Нехају био, он је 
дошао с том женом с којом је видео сам живео, ручали смо, били једно сат времена, 
били смо заједно ручали, ја сам питао како ти је ту, он је мене требао да води кући да 
видим где они живе и то, углавном смо седели заједно невезано као да сад причамо о не 
знам неким данима кад смо били тамо, како смо живели и тако даље, након тога тих 
сат, сат и по, не знам колико времена ми смо се вратили за Будву, у Будви преспавали, 
вратили се а разговор је текао значи неки наши пријатељски разлози и  тако. 
 
 Пуномоћник оштећеног адв. Миломир Матовић: Јел сте спомињали те ратне 
догађаје из Тење '91? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Ратне догађаје нисмо помињали, ту је била жена коју 
вероватно нису интересовали наши ратни догађаји, био је разговор о неким нашим 
другим лепшим данима, нисмо помињали никакав рат, никакве те ствари, значи 
искључиво разговор о животима нашим, где сам ја, где је он, где је његов син Жељко, 
где је то, где је Радаковић, где је Душан неки и то сви су они тамо били. Мене је више 
то интересовало овај, да чујем нешто о тим људима као и сад у судници сам срео овога 
човека који је био први данас сведок, нисам га видео од рата али ми је драго да сам га 
видео. Тако смо причали значи као сад нас двојица, тако смо причали о томе.  
 
 Пуномоћник оштећеног адв. Миломир Матовић: Добро. Пошто сте рекли да 
су Вам и један и други добри пријатељи да ли знате да је Чубрило посећивао Мацакању 
и касније? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Не, не знам. Са Жарком се нисам дружио после рата, 
не знам његове неке специјалне контакте у Новом Саду смо се нашли, он живи, живим 
ја, у то време кажем нисам с њим дуго, ја имам један нови посао где сам више по 
теренима и то, њега евентуално ни сад, видим га евентуално у два месеца једном кад 
пролази поред моје канцеларије пита ме да ли можемо попит кафу, нађемо се, попијемо 
кафу и то је све око чега нас двојица разговарамо.  
 
 Пуномоћник оштећеног адв. Миломир Матовић: Добро. Данас сте рекли да 
Вам је познато да је Жарко Чубрило био дуже одсутан из Тења, такође сте рекли да Ви 
нисте били присутни у Тењу већ да сте били углавном у Ердуту. Одакле је Вама 
познато да он није био... 
 
 Сведок Немања Јовчић: Па ми смо ипак водили рачуна једни о другима 
мештани, ја сам у Ердуту чуо да неки људи Илибашић Душан, „прпа“, није тамо, 
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отишао је не знам  овај, онај и тако даље, исто тако на исти начин значи нисам ја водио 
бригу о Жарку где је он, с чиме се он бави и то, него сам једнако дошао до извора 
информација као и према другима, дакле, ништа специфично.  
 
 Пуномоћник оштећеног адв. Миломир Матовић: Добро. Хвала.  
 
 Председник већа: Имали сте трошкове за данас. Јел сте дошли аутобусом или 
како? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Аутобусом.  
 
 Председник већа: Аутобусом. Имате карту са собом или? 
 
 Сведок Немања Јовчић: Па немам, питала ме девојка да ли имам карту ја сам 
то. 
 
 Председник већа: То је 760 јел тако, у два правца 1.560,00 динара. 780 добро.  
 
 Сведок захтева трошкове за данашњи приступ на главни претрес у износу од 
1.560,00 динара. 
 
 Суд доноси 
 
    Р Е Ш Е Њ Е  
 
 Одређују се трошкови од 1.560,00 динара за аутобуску карту од Новог Сада до 
Београда и назад.  
 
 Председник већа: Хвала Вам што сте приступили. Довиђења.  
 
 Наставак главног претреса нам је за 20.12.2012. године у 09,30 часова у судници 
4. Ја ћу за следећи главни претрес позвати лице које није приступило јуче – Јову 
Личину јер нам је он битан као сведок, за ове остале сведоке ћемо видети имајући у 
виду њихове данашње исказе можда да не позивамо тако да ћемо Јову Личину позвати. 
 
 Суд доноси 
       Р Е Ш Е Њ Е  
 
 Да се данашњи главни претрес одлаже. 
 
 Наставак се заказује за: 
 
  20.12.2012. године, у 09,30 часова, судница број 4  
 
 На који претрес позвати сведока Јову Личину са адресе у списима. 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                          ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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