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         РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

      ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 

                 Б Е О Г Р А Д 

 

Пословни број: К-По2 1/2014 

 

 

 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ дана 23. новембра 2015. године 

 

 

 

 Председник већа: Добар дан свима, седите. 23. новембар 2015. године.  

Рочиште за главни претрес пред Већем за ратне злочине, Вишег суда у Београду, 

предмет К-По2  1/14. 

 

Судско веће је у саставу како је било до почетка, то јест, судије Мирјана 

Илић и Драган Мирковић чланови већа, судија Бојан Мишић председник већа. 

 

Констатујем да је приступио заменик у ТРЗ, Душан Кнежевић, оптужени, 

јављено ми је да су сви ту, па ћу ја то веровати, а за браниоце ћемо посебно да 

констатујемо пошто се ту састав мења с времена на време, значи, од првог до 

осталих оптужених адвокат Бранкица Мајкић, потом адвокт Радоје Алексић, 

адвокат, Борис Зорко, потом адвокат Живић Јасмина, адвокат Бранко Димић, онда 

Гордана Живановић, Слободан Живковић, Здравко Крстић, Бранислава 

Фурјановић и присутна је и пуномоћница оштећених адвокат Марина Кљајић. 

 

Како смо на прошлом претресу 30. октобра ове године чули сведоке за које 

је већ било донето решење да се позову и испитају, дакле, Живановић Стојковића 

и Милана Милошевића, најавили смо тада да ћемо данас, да је у плану наставак 

доказног поступка, а са писменим доказима. Пошто видим да нема примедби на 

то,  

 

Суд доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Да СЕ главни претрес ОДРЖИ. 

 

Наравно, главни претрес ће, као и до сада, бити сниман звучно и 

транскрипт тог звучног записа биће саставни део записника.  
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У вези са извођењем доказа оних који нису ови живи, дакле, сведоци, овде у 

овом кривичном поступку се појавило и то смо на неки начин и најавили, дакле, за 

данас. Иначе, још, ево видим овде поднеском од 26. јануара 2011. године да је 

окривљени Жељко Крњајић доставио видео касету, каже „Са оснивачке скупштине 

ХДЗ одржане 18.03.1990. године у Лосаву“. Е, сад, у вези са тим позваћу Жељка 

Крњајића, мора около овде до овог микрофона. На крају прошлог претреса 30. 

октобра смо напоменули, дали наредбу нашој техничкој служби да покуша да 

снимак са те видео касете пребаци на савремена средства која можемо овде 

користити да бисмо то евентуално изводили и то је у међувремену успело, тако да 

имамо на ДВД преснимак, ајд да кажемо, тог снимка овде. Е, сад, сад је и време да 

Вас питам Крњајићу, пошто схватам да је ово Ваш био предлог, да ли тај предлог 

остаје као такав? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Остаје. 

 

Председник већа:  Из тог разлога што, кажем, видим да то није било 

извођено све до оног првог пресуђења из тих техничких разлога. Очигледно, у 

међувремену је техника напредовала па смо успели то да скинемо пошто нико 

није могао наћи видео рикордер, али овако да би се путем ДВД, односно комјутера 

и овде на овом могло да... Само зауставите за тренутак, ово је била проба да ли 

функционише. Е, сад, схватам да остајете код тог предлога? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Да. 

 

Председник већа:  Овде у овом поднеску сте навели, дакле, „Изабрано 

руководство ХДЗ Ловаса, које је касније прерасло у Кризни штаб. Скупштини су 

присуствовали поред мештана хрватске националности, у загради, без Срба, 

Мерчеп, Главаш, Задро, Благо и тако даље, 12 говора присутних, види се тежња за 

отцепљењем Хрватске од СФРЈ, а Србима није био дозвољен приступ скупу“, то сте 

навели. Кажем, видевши то да није ни било извођено, покушали смо то да видимо 

о чему се ради, видели смо и сад с обзиром на то, онда Вас питам, ако остајете при 

том предлогу да се то пусти овде, пошто је то преко два сата трајања, имате ли 

неку представу о томе колико, шта, да ли је неки део за Вас  посебно важан? У та 

два сата има, као што сте и написали доста говора, не знам да ли треба уопште да 

слушамо те ствари које су тада биле изношене, шта је посебно ту битно? Да ли је 

нешто посебно битно?  

 

Опт. Жељко Крњајић:  Ту је посебно битно... 

 

Председник већа:  Ми то не морамо изводити, још нисмо ни прихватили, 

али можда хоћемо. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Ту је посебно битно, барем за мене и за мештане 

српске националности, што је овде било речи од почетка кад је кренуло суђење да 

је у Ловасу текло мед и млеко, суживот је био, до задњег дана смо били као браћа, 

као, једноставно нераздвојни. Међутим, из тог видео филма се види да је нешто 

друкчије. То је још 1990. у трећем месецу, значи у тој сали је око 250-300 мештана 

хрватске националности, ни један једини Србин ту нема унутра, а тај дан 

Главашово обезбеђење је напало мене пред мојој кућом и тако да је и хрватска 
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полиција тај дан интервенисала. Ту је посебно још интересантно кад се буду гости 

представљали Драго Марић, председник Шаренграда, Бапске, Мохова, имате 

његову изјаву у предмету коју је дао хашким истражитељима 10.10.1991. године 

он је покушао са групом да поново преотме село Ловас од нас, значи, нападо је 

село Ловас, као што смо ми тврдили да је пуцано по нама, да су биле борбе. На 

крају самог видео филма види се долазак два ратна злочинца Мерчеп Томислава и 

Главаш Бранислава, коме мештани Ловаса дају торту у облику шаховнице. А тај 

дан кад је све то трајало, четворица у црним униформама ишли су по селу и 

претили, знали су које су српске куће јер су од некога добили, претили су Србима. 

Ја сам био пред својом кућом јер сам истоваро неки материјал јер сам требо кућу 

да нову правим и кажем Вам, ја сам са њима се физички сукобио тад. 

 

Председник већа:  Добро, разумем. Морам признати да не знам да ли је 

овако нешто било као предлог стављено, односно да ли се Тужилаштво на овај 

предлог још 2011. године, односно надаље било изјашњавало, у сваком случају, 

присутни тужилац, чули сте овај предлог за доказ, да ли сте с тим сагласни или не? 

 

Заменик тужиоца:  Немам ништа против да се то погледа, али можда не 

цео тај двосатни, да кажем, приказ, него у његовом присуству па да нам он док то 

буде било приказивано каже на шта да се обрати пажња, шта може да се 

елиминише чисто да се економише с временом. 

 

Председник већа:  Мислим да ћемо онда овако урадити да не бисмо 

потрошили преко два сата на то у целини и на садржину тих говора који 

вероватно нису спорни, односно сумњиви сами по себи, односно на шта се односе, 

да видимо, пустићемо сада, иначе подељен је био снимак у два дела, први је краћи 

од непуних три минута, пре самог почетка овог скупа и слика се испред је 

задружни дом или шта год, која год да је била кућа тамо у којој се то радило. 

Дакле, да констатујемо да се,  

 

Суд доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Да се прикаже снимак са видео касете а пребачен на ДВД преко монитора 

у судници од видео касете на којој је на налепници уписано „Иван Мађаревић – 

Оснивачка скупштина огранка ХДЗ Ловас 18.03.1990.“ а која касета је у списима 

предмета К-По2 22/10. 

 

Узгред, одакле Вам ово, то је доказ неке врсте? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Па, пред Нову годину '91. кад сам први пут дошао из 

болнице на допуст, викенд, предао ми је мој отац. Значи, то је касета од Иве 

Мађаревића, да ли је нађена или је неко донео углавном у центар и доспела је до 

руку мог оца који је предао мени. Било је тада још две касете, само сам ја те две 

касете, реко сам и пре пар месеци дао за суђење Слободану Милошевић у Хагу, где 

су мештани Ловаса у Богдановцима крајем '90. под пуним ратним наоружањем и 

опремом њих 50 на смотри где им је Главаш рекао „Сада слободно реците да сте 

усташе“, ту сам ја видео касету предао једном професору. 
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Председник већа:  Добро. Решење смо донели, дакле, да констатујемо за 

записник да се емитује први од два преснимка са ове видео касете, овај који је у 

трајању од око три минуте. 

 

Да ли се види позади? 

 

Види се више људи, вероватно су неки од њих мештани, ако нешто посебно 

ту хоћете да истакнете Ви кажете. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Ево ово је Јозо Милаш стоји на вратима, поред њега 

Марин Видић „Били“ који је био у Вуковару ухапшен, кога је овај суд судио, ја имам 

ту... 

 

Председник већа:  Марин Видић „Били“ има... 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Молим? 

 

Председник већа:  На овом снимку је тај са брковима? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Ево лево, овај са брковима, сад се макнуо.Марин 

Видић Били је Ловашчаним, мој и Девчићев комшија. 

 

Председник већа:  Међу овим људима,они који се овде воде као оштећени, 

убијени? 

 

Даље, па ћемо после констатовати. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  То је '90. година, погледајте... 

 

Председник већа:  Да, да. 

 

Констатује се да је на снимку датум 18.03.1990. године. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Под овим грбом су Срби убијани, значи, ово је тада 

незванични грб Републике Независне Државе Хрватске, још је била Југославија. 

 

Председник већа:  Зауставите за тренутак. Добро. 

 

Контатује се да се на снимку, а од 2 минута и 51 секунда па надаље види а 

поред бине у сали где ће се одржати скуп листа кандидата са 11 имена и то овима: 

Кесар Миле, Видић Марин, Милас Јозо, Колић Мијо, Грчанац Јосип, Кризманић 

Фрањо, Мађаревић Иван, Рендулић Томислав, Балић Томислав, Кризманић Бранко 

и Филић Јосип. 

 

Има ли неки коментар овога? Пустите снимак и даље. Овде се овај први део 

снимка окончава.  

 



ВР
З 1

13
3

 
 

5

Добро. Даље се ништа не дешава, можете прекинути са овим првим 

снимком. Можемо пустити овај други део снимка који сам за себе траје преко два 

сата и 15 минута нешто. 

 

Бар ово на почетку, има ли ту неко од лица који су били, да кажемо, предмет 

овог поступка, ово што видите пред собом? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  По мени су ова двојица чланови Кризног штаба, то је 

тај Рендулић Томо. 

 

Председник већа:  Јесу ли сведоци били овде? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Не. 

 

Председник већа:  Даље теку припреме за почетак скупа, ако сматрате да 

није нешто посебно ту битно или нећете да нам на некога посебно укажете, да се  

пребацимо на 21, отприлике. Још мало. Овде видимо дакле. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Ево овај са хармоником... Овај са хармоником је 

Пољак Ивица, био је сведок овде. Окренут леђима овај са тамбурицом Филић 

Берислав, исто је био сведок овде. 

 

Председник већа:  А ови за столом који ће водити скуп? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Они ће водити скуп. 

 

Председник већа:  Добро. 

 

Констатује се да је у 21:24 на снимку број 2 види се да је ушао Бранимир 

Главаш у салу и сео у први ред. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Овај у белој кошуљи кратких рукава. 

 

Председник већа:  А аплаудира му између осталих и Томислав Мерчеп. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Тако је. Ево овај у средини то је генерал што је 

сведок Рендулић Ивица рекао да му је Благо Задро поклонио униформу, то је 

хрватски генерал који је уништио 17 тенкова. 

 

Председник већа:  Где он седи? Опишите га мало? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Ево, доле лево, таман, у левом ћошку доле. 

 

Председник већа:  Први ред или други ред? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Први ред, први ред. Други... 

 

Адв. Радоје Алексић: Да ли се држи за нос или не? 
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Опт. Жељко Крњајић:  Не, не, онај поред, нешто се држи, значи, задњи с 

леве стране. 

 

Председник већа:  Пустите још мало. Зауставите сад. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Е тај у средини.  

 

Председник већа:  У белој кошуљи без кравате? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Тако је. 

 

Председник већа:  Млађи човек? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Да, па није баш млађи. 

 

Председник већа:  То је кажете ко? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Молим? 

 

Председник већа:  То је ко? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  То је хрватски генерал Благо Задро, који је у 

Вуковару и Борову званично признато му је уништио 17 тенкова. 

 

Председник већа:  Тад није био генерал? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Молим? 

 

Председник већа:  Тад није био генерал? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Тад није био генерал, био је радник у Борово, ја га 

знам лично из Борова. 

 

Председник већа:  Из ког је он места? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Молим? 

 

Председник већа:  Из ког је он места? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Борова Насеља, командант Борова Насеља. 

 

Председник већа:  Добро. Ајде, можемо даље. Добро, овде ће ускоро почети 

скуп, односно говорници и остало, ја ћу констатовати ради записника ко је све 

држао говор и колико је то трајало. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Овај са брадицом то је тај Перо Марић који је... 

 

Председник већа:  А овде за овим столом њих четворица? Зауставите ту 

молим. 
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Опт. Жељко Крњајић:  Назад. Седи између Главаша и Мерчепа. Ево овај у 

средини, види се, са малом дужом  косом и брадицом. 

 

Председник већа:  То је? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Драго Марић, има његова изјава у овом предмету 

коју је дао хашким истражитељима како је 10.10. он са својом групом хтео да уђе у 

Ловас али није могао. 

 

Председник већа:  Добро, да наставимо. Јесте ли рекли ко је за овим столом 

тамо? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Молим? 

 

Председник већа:  Ко је у овом радном председништву или како год се то 

било звало, ко је за столом тамо? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Ево... 

 

Председник већа:  Добро, музичари у реду, али ови који седе, њих 

четворица. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Први с лева је Адам Рендулић, био је овде сведок, 

директор задруге, бог и батина у Ловасу како деведесетих година, тако и данас. 

Човек који је са задружним парама куповао калашњикове и поклањао радницима 

пољопривредне задруге Ловас. 

 

Председник већа:  Потом? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Молим? 

 

Председник већа:  Даље? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Поред њега његов правник Јозо Милас, који га је 

једно време и мењао и био председник Кризног штаба. Данас је начелник 

полиције, чини ми се, у Шибенику, човек који, имате у ловашким новинама ту у 

предмету, где каже „да никад није волио Србина ни за столом а камоли под 

столом“ и његов говор има колико је мрзио Србе и да је једино питање српско 

питање да се може решити ратом у Хрватској. 

 

Председник већа:  Потом? Даље, даље, како су на снимку. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Поред је Филић, не могу се сад сетити, ако Девчић 

може, Јоцо. Јосип Филић да, а поред је Грчанац Јосип који је '90., крајем '90. и '91. 

био начелник СУП-а у Вуковару. 

 

Председник већа:  Добро, хвала. 
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Опт. Жељко Крњајић:  Иначе, човек нема завршену ни полицијску школу 

ни ништа, јер су му родитељи радили у Немачкој и донирали су 100.000 марака и 

он је постављен на место начелника те нове полиције. 

 

Председник већа:  Можемо да пустимо. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Пева Видић Марин Били. Ево Бранимир Главаш 

клима главом, овај у средини, познамо га сви. 

 

Председник већа:  Можете зауставити, пошто не иде посебно ништа битно. 

Ми ћемо за записник да констатујемо пошто смо, наравно, све ово гледали, да 

надаље на снимку од 25 минута па све до 2 сата, 2:00, можемо тако рећи, се 

приказују говори који су одржани и који су држали Иван Вулетић, је ли тако, 

Томислав Главаш, пардон Бранимир Главаш, Томислав Мерчеп, Јосип Милићевић, 

Перо Ћорић из Шаренграда, ако сам добро чуо презиме? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Јесте, да. 

 

Председник већа:  Иван Шојак из Бапске, је ли? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Шојак да. 

 

Председник већа:  Владо Задро из Борова, Петар Чабар из Нуштра или 

Нуштара, Петар Пејаковић из Товарника, Петар Пејак или Пејаковић? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Пејак. 

 

Председник већа:  Петар Пејак из Товарника. Е, сад вас молим да 

пребаците до ту негде на два сата, то је већ пред сам крај, још мало напред онда. 

 

Те након ових говора су спроведени избори и око 14 часова, по вредновању 

снимка, а око два сата од почетка снимка се објављују резултати. 

 

Е, сад мало назад, када се почело са објављивањем резултата. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Ево овде можете зауставити. 

 

Председник већа:  Е, сад станите. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Е, овај што сад седа... 

 

Председник већа:  Ко објављује ове резултате? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  То је ловаски зет, он је из Богдановаца, овај што је за 

говорницом то је ловаски зет из Богдановаца је, Бајац се презива, а не могу се сад 

сетити име, један од екстрема из Богдановаца, а овај поред њега што седа то је Иво 

Мађаревић, комадант Другог вода у Ловасу. Имате, ја сам га позивао три пута за 

сведока, ја не знам, суткиња је то два пута одбила, једном тужилац, а има његова 

изјава из Вуковара. 
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Председник већа:  То је власник ове касете? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Тако је. Има његова изјава из Вуковара, прва 

реченица му гласи овако „Ја сам био припадник Збора народне гарде“ и описује 

10.10. како су четници пуцали, ди је он био и како је улазио у село, а то у вези, оно 

што тврдимо сви да је било ХДЗ, Збора народне гарде да су пуцали, да су улазили у 

село, ето један од тих је Иво Мађаревић. 

 

Председник већа:  Ево за записник, значи. 

 

Констатује се да се на снимку од 2 сата и 4 минута виде и чују резултати 

избора. 

 

Сад можемо да пустимо. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Ово је Јозо Милас. Његов рођени брат је био пар пута 

овде. 

 

Председник већа:  Зауставите сада, ја сам то записао, па ћемо тако 

констатовати. 

 

Констатује се да су по броју гласова изабрани Јозо Милас, Марин Видић 

звани Били, Мијо Колић, Фрањо Кризманић, Иван Мађаревић, Миле Кесер, Јосип 

Филић, Јосип Грчанац, Бранко Кризманић, Томислав Рендулић, Јосип Бадањак и 

Фрањо Вујић. 

 

Можете сад да пустите. Јесте ли хтели још нешто да додате? 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Хтео сам додати, рођени брат од Јозе Миласа био је 

овде као гост у публици. Ми смо то пријавили суткињи да он не би требо да буде 

присутан, баш због тога што смо тражили да Јозо Милас дође да сведочи, а он је 

интересантан из другог разлога, он је био председник ХДЗ-а у Опатовцу, а 

Опатовац и Ловас је одувек било једно те исто, то је два, два и по километра 

удаљено. Опатовчани иду у Ловас у школу, везани су за задругу, за фабрику, за све, 

а реч је о томе о погибији 14.10.1991. године, ЈНА  је ушла у Опатовац, брат од Јосе 

Миласа је у центру села са оружјем и са својих 10-так помоћника дочекао војску и 

предао и оружје и себе. И зато у Опатовцу ниједан једини није погинуо, док је  у 

Ловасу контра, нису хтели предати оружје, пуцали су и десило се то што се десило.  

 

 Председник већа: Добро. Још можемо на крају, што се овог снимка тиче 

констатовати то што сте и сами поменули јел, овде да се, на крају снимка од 2 сата 

и 12 минута види се сечење торте у бојама хрватске заставе са шаховницом. То је 

на страни... 

 

Опт. Жељко Крњајић: То је Маријан Видић „Били“. 

 

Председник већа:  Од стране Бранимира Главаша. 
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Опт. Жељко Крњајић: Јел могу нешто рећи за „Билога“?  

 

Председник већа:  Кажите. Зауставите. 

 

Опт. Жељко Крњајић: Кад сам ја извадио ту кривичну пријаву од војног 

суда Београд да је Марјан Видић „Били“ признао да је '90 50 калашњикова донео и 

наоружао Ловас, господин тужилац Мрдак каже Крањајићу за Вашу информацију 

ми смо тај предмет предали хрватском правосуђу. А прије 5-6 дана кад је 

ослобођен, овај годишњица Вуковара... 

 

Председник већа: Ја сам Вам дозволио то да кажете јер сам мислио да се 

односи на Видића а не на Мрдака, тако да онда нећемо даље о томе.  

 

Опт. Жељко Крњајић: Али без Мрдака, без господина Мрдака да Вам само 

кажем, Марин Видић „Били“ пре 5-6 дана на годишњици пада Вуковара поред 

председнице Колинде Грабар држи говор. Значи нема ништа од тог наоружања и 

од кривичне пријаве Војног суда и од Специјалног суда из Београда.  

 

Председник већа: Добро. То је дакле био снимак тако да то можемо сада 

затворити. Хвала вам. Сада се овај вратите слободно на своје претходно место 

међу оптужене, а рецимо неко извођење доказа да ли Ви имате нешто да 

приметите? Бранилац оптуженог Крњајића? 

 

Адв. Радоје Алексић: Окривљени Крњајић већ је рекао за Јосу Миласа да је 

био овај, у тој задрузи код овога Адама Рендулића и поменили сте да је он некакво 

оружје набављао, да је задружним парама, само нам то појасните мало. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Па крајем '90. године у 08 сати на дневнику није 

онда била београдска телевизија како се звала, двојица мојих комшија Јосип 

Миљковић и Јовановић Миле ухапшени су на мађарској граници са њиховим 

камионима који су били пуни калашњикова, ишло се по селу скупљало се од куће 

до куће колко је ко могао донирати. Међутим, људи се бојали дати онда је Адам 

Рендулић у име задруге дао све паре да се њих двојица ослободе. Али су 

ослобођени са једним камионом калашњикова које су 50-60 оставили у Ловасу. А 

један од тих „калашњикова“ налази се у Војном музеју у Београду, ја тамо никад 

нисам био али сам сазнао ових дана од Ивана Рендулића, униформа... 

 

Председник већа:  Добро Крњајићу малопре сам Вам већ рекао, сад се 

вратите. 

 

Адв. Радоје Алексић:  Хвала судија. 

 

Председник већа:  То сте рекли. Даље, надовезујем се на ово и на нашу 

наредбу од 30. октобра на самом крају тадашње претреса где смо осим овога да се 

наложи нашој техничкој служби да ово овако пренесе ако је могуће, што је 

учињено и наредбу да се ургира од Команде копнене војске достава неких и то 

сасвим одређених дакле докумената што Друге пролетерске гардијске 

механизоване бригаде, што Прве пролетерске гардијске механизоване дивизије, и 

то оне који су већ били навођени са конкретним датумима и са бројевима и то од 
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стране оптуженог Миодрага Димитријевића, управо у том тренутку када смо ту на 

претресу давали ту наредбу, у писарницу је игром случаја дошао допис пропратни 

заједно са та четири документа која смо тражили. Е сад, из тог разлога ја се 

извињавам, да ли сте нешто хтели? Добро. Учинило ми се. Из тог разлога ћемо 

даље наставити овде са коришћењем ових наших техничких средстава и то у 

случају документ камере. Молим технику, нашу режију да нам укључи документ 

камеру и с обзиром да су у извесној количини мањој некој, а са колико значаја то 

остаје да видимо, ова документација акти бригаде, дивизије, потом и Прве војне 

области оно што је у списима било до сада и што је претходно било извођено као 

докза пре првог пресуђења да је сада употпуњено, сматрао сам да је најбоље да се 

сва та документација овде онда у целости прикаже на начин колико год је то 

могуће хронолошки по неком редоследу догађаја, односно сачињавања тих 

докумената. 

 

Суд доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Да се преко документ камере покажу:  

 

            Прво ова наредба начелника персоналне управе. Она је и у пресуди била 

наведена на почетку тако да ћемо да се држимо неког тог реда би и други могли 

лакше то да прате. 

 

 Значи приказују се наредба број 27-117 начелника персоналне управе 

Савезног секретаријата за Народну одбрану од 08.08.1990. године, за 

оптуженог Миодрага Димитријевића. 

 

 Потом наредба Команданта Војне поште број 2082 Београд од 

13.04.1994. године. 

 

 Потом иду да кажемо у групи акти Друге пролетерске гардијске 

механизоване бригаде почев од: 

наредба за напад ОП број 9, стр. пов.бр. 350-1 од 09.10.1991. год., обе 

стране, 

наређење Оп.бр.10, стр.пов..бр.364-1 од 10.10.1991. год., обе стране, 

борбени извештај 372-1 од 11.10.1991. год.,   

борбени извештај бр.379-1 од 12.10.1991. год.,  

 

-Потом један од ових докумената за које сам рекао да су нови у том смислу 

да су сада достављени од Генералштаба формално речено: 

 

извештај о ванредном догађају команде 2. пгмбр пов.бр.385-1 од 

13.10.1991. године. Према томе овде су имена војних обвезника повређених 

приликом ја то поједностављено овде наводим постављања минског поља, са 

потписом команданта потпуковника Лончара.  

 

борбени извештај  2.пгмбр, стр.пов. бр.402-1 од 14.10.1991. год.,  

борбени извештај  2.пгмбр, стр.пов. бр.416-1 од 15.10.1991. год.,  
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борбени извештај број 427-1 од 16. октобра исте године, 

борбени извештај број 443-1 од 17.10.1991. год.,  

борбени извештај бр.461-1 од 18.10.1991. год.,  

борбени извештај бр.478-1 од 19.10.1991. год.,  

наређење команданта и допис 2. пгмбр. упућен команди КДА бр.411-1 

од 15.10.1991. године, обе стране, 

Оперативни дневник 2. пгмбр за период од 16.09.1991.  до 29.10.1991. 

год., може мало да се изоштри наравно. 

 

Добро, следи такође документација од Друге пгмбр: 

 

наредбе 2. пгмбр за период од 01.10.1991. до 24.10.1991. год. и то:  

 

наређење за напад, бр.296-1 од 03.10.1991. год,  

наређење за напад број 297-1 од 04.10.1991. год.,  

наређење о унапређењу  бр. 6-10 од 05.10.1991. год,  

наређење ОП број 6, број 321-1 од 06.10.1991. год,  

наређење ОП број 7, бр. 324 од 06.10.1991. год,  

наређење ОП број 1 за инжењеријско обезбеђење, бр. 325-1 од 

06.10.1991. год,  

наређење ОП број 8, бр. 326-1 од 07.10.1991. год,  

наређење број 336-1 од 07.10.1991. год,  

наређење за извиђање и план командантског извиђања број 346-1 од 

09.10.1991. год,  

наређење за напад број 366-1 од 10.10.1991. год, 

наређење ОП број 11, број 368-1 од 11.10.1991. год,  

наређење за извршење мобилизације РЈ 2028, број 421-1 од 16.10.1991. 

год, 

наређење за претрес број 422-1 од 16.октобра 1991. год,  

наређење за премештање бр. 491-1 од 21.10.1991. год,  

наређење за инжињеријско обезбеђење ОБ број 10/3,  број 503/1 од 

22.10.1991. год,  

 

Председник већа:  Ово су дакле били акти присутни у овом спису од Друге 

бригаде. Да ли странке, тужилац, оптужени, браниоци, пуномоћник оштећених 

наравно, имају неку примедбу на ову групу доказа? Да не радимо то после сваког 

од ових докумената. Примедбу дакле, мислим да то сви разумете јер није ово прво 

суђење, него у неку руку поновљено нешто, на шта бисте нам посебно скренули 

пажњу а за оцену доказа, за оспоравања или тврђење њихове доказне снаге и 

вредности, то је у завршној речи. Оптужени Крњајић Жељко. Надам се да сте ме 

разумели и Миодраг Димитријевић после. 

 

Опт. Жељко Крњајић: Добар дан. Гледао сам ове сад документе од 09. о 

наредби и извиђању а нисам видио нисам видио да сте приказали овај докуменат. 

који је потпуковник Камбери цртао село Ловас и напад из три правца. 

 

Председник већа:  Је ли то део овог... 

 



ВР
З 1

13
3

 
 

13

Опт. Жељко Крњајић:  То је део то сам добио од вас, од суда. А мислим да је 

користан. 

 

Председник већа:  Добро, да констатујемо онда да се  

 

Такође приказује план командантског извиђања од 09.10.1991. године,  

ручно уцртан, са околином села Ловас. Да видимо ко је то доле потписао. У сваком 

случају. 

 

Опт. Жељко Крњајић:  Камбер Слободан. 

 

Председник већа: И са именом команданта потпуковника Душана 

Лончара.  

 

Опт. Жељко Крњајић:  Хвала.  

 

Председник већа:  У реду. Потом прелазимо у истом смислу на: 

 

акте Прве пролетерске гардијске механизоване дивизије и то:  

 

Председник већа: Ту ће такође бити неколико нових докумената. А да, 

оптужени Миодраг Димитријевић. 

 

Опт.МиодрагДимитријевић: Уз Ваше допуштење господине председниче, 

у односу на претходно приказан овај филм, ја би хтео да се, да питам само овај, 

пошто је Крњајић више пута гледао то, да ли на тим снимцима се види лице 

односно пуковник Ловрић Антун? 

 

Председник већа: Разумем питање. Да.  Оптужени Жељко Крњајић 

показује да се не налази. Мислим да му ми остали можемо ту само веровати на реч 

или не? Добро. Још нешто? Да пређемо даље да гледамо документа? 

 

Опт.МиодрагДимитријевић: У већем броју докумената добијених од овога 

од Војно-безбедносне агенције, у првој тури која је добијена 2006. године, 27. 

марта 2006. године, било је много докумената непотпуних са доста извучених 

страница значи била је једна страница, а друге нема или има једна па треће нема, 

па четврте нема и тако даље. Након тога што сам ја прегледао транскрипте и 

увидео те грешке, интервенисао сам код суда и тражио сам да се та документа 

допуне. Након... 

 

Председник већа:  Добро. То није спорно, друга страна је тек накнадно 

била прибављена, то је тачно. 

 

Опт.МиодрагДимитријевић: Није спорно господине судија, међутим, данас 

значи и по трећи пут има много докумената ту које ја уопште немам и до којих ја 

нисам дошао као овај као оптужени. 

 

Председник већа:  Ја сам напоменуо онај један, а сада ћемо приказати још 

три које у списима нема, па вероватно немате ни Ви, односно за које сте, што сте 
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нам достављали редовно Ваша обраћања Генералштабу и Команди копнене војске 

и тако даље, које они нису доставили Вама, али су доставили нама. Па ћемо зато 

сада приказати то.  

 

Опт.МиодрагДимитријевић: То је документ 364- ... 

 

Председник већа:  Вероватно. Ко би то запамтио? Ви ћете пратити па ћете 

нам рећи. Дакле, сада ћемо приказати управо оно што је до сада било плус оно што 

смо у међувремену добили јер је изгледа било корисно што сте навели бројеве.  

 

Опт.МиодрагДимитријевић: Ја би само, само би ово додао. Ви сте рекли, 

прочитали сте ту један документ од 13.10.1991. године... 

 

Председник већа:  Извештај о ванредном догађају. 

 

Опт.МиодрагДимитријевић: То је извештај о ванредном догађају јел тако? 

Међутим, овај редовни борбени извештај од 13. од истог датума, не постоји. 

Тврдим да је сакривен, тврдим да је сакривен из сасвим разумљивих разлога јер 

би у њему овај, извршено наређивање за једну акцију коју је требао одред да 

изведе. А њега данас нема ту. 

 

Председник већа:  Разумем. Чињеница је да га немамо иначе бисмо га овде 

пустили, односно приказали.  

 

Опт.МиодрагДимитријевић: И ово је ванредни... 

 

Председник већа:  А тај редовни што кажете чињеница је да га нема. 

 

Опт.МиодрагДимитријевић: И на крају само да Вам предочим ово да сам ја 

и Министарству и Војног пошти 1097 и Другом центру за обуку у Војсци Србије и 

овај, Војном музеју и не знам још коме, да сам се од 2007. обраћао тражећи нека 

документа која сам за која сам био одбијан упорно са ја се извињава што морам 

тако да кажем, али са лажним образложењем да та документа не могу да се 

користе од стране онога који су оптужени. Позивајући се од стране војске... 

 

Председник већа:  Није то спорно све ово што сте се Ви обраћали јел, на 

поменуте адресе то сте нам ионако послали и неки подаци из онога што сте Ви 

тамо писали и тражили као што сам малопре рекао, стављени су у наш допис и по 

нашем том тражењу је нешто више од онога што смо до сада имали овде дошло, 

тако да ћемо сада да пустимо то што смо, ми смо Вас, односно Вашег браниоца смо 

обавестили да је ту дошло неколико докумената па верујем да сте их већ видели, 

односно да сте са њима упознати, али требало би да и остали на овај начин буду са 

тим упознати. Што се мене тиче можете остати ту да пратите и даље ако Вам је 

због монитора... 

 

Опт.МиодрагДимитријевић: Да, да. Ја не бих хтео да се конфротирам ни за 

што у односу на то. Само бих хтео да Вам нагласим да је надлежни орган 

позивајући се на документ о то се зове, Уредба о заштити докумената тајнх 

докумената о чувању и заштити тајних докумената која дефакто не обрађује ту 
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тематику испоруке тих докумената овај, ни суду нити странкама у процесу. 

Посебно што су та документа наредбом министра Зорана Станковића овај, број не 

знам овде на памет, са њих ј скинута тајност и одобрено је коришћење тих 

докумената у... 

 

Председник већа:  Јесте. Ајте да наставимо. Кажем, да бисте боље видели 

можете што се мене тиче и остати ту. 

 

Даље приказујемо дакле, акте Прве пролетерске гардијске механизоване 

дивизије опет кажем хронолошки на неки начин: 

 

наређење стр. пов. бр.851-25 од 09.10.1991. год, 

редовни борбени извештај од 09. октобра исте године, 

редовни борбени извештај стр. пов. бр.422  од 10. октобра 1991. год, 

  

Опт.МиодрагДимитријевић: Господине судија, овде се много слабо види 

садржај тих докумената, много слабо.  

 

Председник већа:  Јесте, ово сад што приказујемо иовако је већ годинама у 

списима, тако да овај тренутак није толико ни битан. Међутим, следеће је: 

 

наређење команде 1. пгмд стр.пов. 851-26 од 11. откобра 1991. године,  

 

Председник већа: То је један од докумената који сте Ви посебно тражили, 

посебно навели са тим и тим бројем и тим и тим датумом. Е сад морам Вам рећи да 

сад није време да то читате од почетка до краја јер је у списима већ, али посебно да 

ли имате нешто пошто сте Ви нарочито тражили овај документ потписан од 

стране команданта генерал- мајора Аранђеловића, да ли има нешто на шта бисте 

нам у том документу скренули пажњу Ви или било ко наравно од учесника у 

поступку? 

 

Опт.МиодрагДимитријевић: Ја не примећујем неку, могу ли да користим 

мало воде? Не примећујем неку посебну важну неку констатацију или нек истав, 

ово је само за наредба наређење са којим они регулишу овај, рад команде и ништа 

више. 

 

Председник већа:  Онда ћемо даље. 

 

редовни борбени извештај стр. пов. бр.3-427 од 11. октобра 1991. год,  

редовни борбени извештај стр. пов. бр.3-440 од 12. октобра 1991. год,  

редовни борбени извештај стр. пов. бр.3-445 од 13.10.1991. год,  

 

Опт.МиодрагДимитријевић: Па ово не води ничему господине судија јер 

то је толико брзо, тај од 13. редовни борбени извештај или уопште, ако дозволите, 

ја ту имам те све извештаје па да кроз њих прегледам то и да могу да Вам кажем. 

Иначе ово... 

 

Председник већа:  Ја се слажем са Вама, тако би требало да буде, ја морам 

овако да констатујем да је то изведено а када завршимо са овим актима дивизије, 
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онда ако имате нешто да посебно кажете? Није смисао сада да читамо сви од 

почетка до краја. Значи, 

 

ванредни борбени извештај строго пов. бр.3-448 од 13.10.1991. год, 

редовни оперативни извештај строго пов.бр.3-454 од 14.10.1991.год, 

наређење  стр. пов. бр.851-35  од 14.10.1991. године,  

оперативни извештај стр. пов. бр.3-453 од 14.10.1991. године. 

 

Е, сад, два документа која сте ви посебно тражили: 

 

-наређење команде 1. пгмд стр.пов.бр. 851-33 од 15.10.1991. године. 

 

Опт. Миодраг Димитријевић:  Ја ту једноставно ништа не видим, према 

томе могу да причам овако безвезе, дотле док не узмем свој документ. 

 

Председник већа:  Гледајте у свој документ. 

 

Опт. Миодраг Димитријевић:  Молим? 

 

Председник већа:  Ви гледајте у свој документ ако Вам је лакше, у сваком 

случају. Иза тога: 

 

               -наређење команде 1. пгмд стр.пов.бр. 851-34 од 15.10.1991. године. 

 

 Опт. Миодраг Димитријевић:  Документ Прве дивизије и ово. 

 

Председник већа:  Даље,  

 

редовни борбени извештај стр. пов. бр. 3-464 од 15.10.1991. године,  

редовни борбени извештај стр. пов. бр.3-471 од 16.10.1991. године,  

редовни борбени извештај стр. пов. бр.3-475 од 17.10.1991. године, 

редовни борбени извештај стр. пов. бр.3-479 од 18.10.1991. године, 

редовни борбени извештај стр. пов. бр.3-488 од 19.10.1991. године, 

редовни борбени извештај стр. пов. бр.3-493 од 20.10.1991. године, 

редовни борбени извештај стр. пов. бр.3-500 од 21.10.1991. године, 

извештај упућен команди прве војне области бр. 1276-1 од 23.10.1991. 

године. 

 

Добро, сад везано за сва ова акта од Прве пролетерске гардијске 

механизоване дивизије, да ли има неких примедби? 

 

Опт. Миодраг Димитријевић:  Господине судија, у сваком од ових аката 

има по неки од елемената који иду у корист моје одбране. 

 

Председник већа:  Добро, онда ћете то рећи у завршној речи. Не овде ради 

анализе тога, то ћете нам онда истаћи, важно је да знате да је то изведено као 

доказ, па ћете се онда на то позвати. 
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Опт. Миодраг Димитријевић:  Да је ово изведено као доказ, опростите 

молим Вас, ради се о мојој робији, а не о чем. Ја Вас молим да ми дозволите да се 

заиста браним. 

 

Председник већа:  Рећи ћете у завршној речи то. Смисао овога овде је сада 

да нам нешто ако треба, дате неку примедбу, скренете пажњу и остало. У завршној 

речи анализирате све ово колико год сматрате да је потребно. 

 

Опт. Миодраг Димитријевић:  Господине судија, многе ствари је и нове 

ствари изнео вештак у новом вештачењу овом садашњем, многе ствари. 

 

Председник већа: Опет кажем, имате завршну реч, па ће онда то, на то се 

позовите кад будете хтели. 

 

Прелазимо на акте Прве војне области, дакле, почев од: 

 

дневног извештаја ОЦ, Прве војне области, стр. пов. бр. 60-281 од 

09.10.1991. год,  

дневни оперативни извештај команде, стр. пов. бр.1614-90 од 

09.10.1991. год,  

дневни оперативни извештај команде, стр. пов. бр.1614-92 од 

10.10.1991. год,  

извештај стр. пов. бр.832-85/106 од 10.10.1991. год,  

редовни борбени извештај бр.11 стр. пов.бр. 1614-51 од 11.10.1991. год,  

дневни извешетај ОЦ, бр.60-284 од 12.10.1991. год,  

допуна дневног извештаја ОЦ, стр. пов. бр.60-284/1 од 12.10.1991. год,  

дневни извешетај ОЦ, стр. пов. бр.60-285 од 13.10.1991. год,  

дневни оперативни извештај  стр. пов. бр.1614-97 од 14.10.1991. год, 

дневни извешетај ОЦ, Прве војне области, стр. пов. бр.60-286 од 

14.10.1991. год,  

дневни извешетај ОЦ, стр. пов. бр.60-287 од 15.10.1991. год,  

дневни извешетај ОЦ, стр. пов. бр.60-288 од 16.10.1991. год,  

дневни извешетај ОЦ, стр. пов. бр.60-289 од 17.10.1991. год,  

борбени извештај Команде прве војне области, стр. пов. бр.1614-60 од 

18.10.1991. год,  

информација о стању непријатеља у зони прве војне области стр. пов. 

бр.33-136 од 19.10.1991. год, 

 дневни извештај ОЦ, стр. пов. бр.60-291 од 19.10.1991. год,  

дневни извешетај ОЦ, стр. пов. бр.60-292 од 20.10.1991. год,  

дневни оперативни извешетај команде Прве војне области, стр. пов. 

бр.60-295 од 21.10.1991. год,  

информација о снагама непријатеља у зони команде  Прве војне 

области, стр. пов. бр.33-139 од 22.10.1991. године, 

 информација о малтретирању, злостављању и злочину над мештанима 

хрватске националности из села Ловас, стр. пов.број 540 од 25.10.1991. 

године, Трећег оделења Управе безбедности ССНО, пуковника Милорада 

Бошковића,  на три стране или четири, у сваком случају свака од њих. 
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Добро, то је ова група докумената везана за пре свега Прву војну област. Да 

ли око тога има неких примедби у смислу оног члана 395 ЗКП-а? Ако нема то је 

онда било то. Овде смо били нагласили који су ти нови документи, а наравно 

њихов садржај је доступан свима овде у списима, последњи регистратор, пошто је 

пристигло практично 30. октобра ове године. Изволите. 

 

Опт. Миодраг Димитријевић:  Па, у овим документима посебно од команде 

Прве војне области који су достављени Савезном секретаријату за народну 

одбрану нема много ствари које заправо интересују мене. Међутим, има неколико 

потврда томе да се ради овде у овоме случају не о некој јединици територијалне 

одбране Четврте оперативне зоне ТО Ваљево, већ да се ради непосредно о одреду 

Четврте оперативне зоне. Ви то, господине судија, климате главом, међутим, то 

није исто јер самим тим што је то одред, тај одред има своју формацијску команду 

и формацијског команданта, а ја се ту на неки начин третирам као неки дупли 

командант, односно нова карика у руковођењу и командовању између Друге 

бригаде и одреда који је предпочињен... 

 

Председник већа:  Разумем, то сте рекли више пута. 

 

Опт. Миодраг Димитријевић:  Ма, реко сам ја то сто пута па то изгледа 

слабо пролази. 

 

Председник већа:  Немојте Ви да коментаришете за мене. 

 

Опт. Миодраг Димитријевић:  Па добро. 

 

Председник већа:  То је што се, да кажемо, војних докумената тако да их 

назовемо лаички, тиче. Даље бисмо прешли на приказивање онога што је исто 

било предложено да се овако покаже, па смо то у том смислу и прихватили, а то је 

оно што се, што није било у овом корпусу доказа приликом оног првог суђења, а 

колико схватам накнадно је достављено, а то је овај списак регистар хрватских 

бранитеља, брањеника. 

 

Опт. Миодраг Димитријевић:  Молим Вас судија, ако могу још нешто да 

кажем? 

 

Председник већа:  Ајте. 

 

Опт. Миодраг Димитријевић:  Ја морам, једноставно морам. У акту после 

догађаја на минском пољу, то је 461-1 од 18.10.1991. године из села Товарника, 

пише садржај о догађању у минском пољу сасвим на један начин. О том истом 

догађају код Прве дивизије у акту 3-500 од... 

 

Председник већа:  Тај је од 21. октобра. 

 

Опт. Миодраг Димитријевић:  Од 21., пише сасвим другачији след догађаја, 

сасвим другачији след догађаја. То значи да од те две команде неко не говори 

истину. Даље, у документу 540 који сте сада прочитали од господина пуковника 

начелника Трећег одељења Управе безбедности ССНО, Милорада Бошковића, у 
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садржају упоређујући са ова два садржаја пише сасвим треће нешто што апсолутно 

говори о томе да је неко необавештен или пак да неко не говори истину о томе. 

 

Председник већа:  Добро. 

 

Опт. Миодраг Димитријевић:  Лично тврдим да је овај задњи извештај 

војно нестручан али је састављен на основу тога, на основу моћничке снаге некога 

ко има права да саставља тај извештај. 

 

Председник већа:  Добро, то је за завршну реч, као што смо рекли. Треба 

сад, пошто смо завршили са овим документима да се вратите тамо, даље да 

пратите колико је боље то могуће, наравно. Ми ћемо прећи на приказивање 

извода из регистра бранитеља, а од Министарства бранитеља Републике Хрватске. 

То је био предлог, ви ћете ми помоћи, не само једне, него вас двоје бранилаца 

оптужених Девчића и Крњајића. Ми ћемо то овде приказивати, овде се наравно 

налазе имена њихова са подацима, пошто има ту и наравно људи са истим 

именима, онда је овде видим означено ко је из Ловаса, а ко није.  

 

Дакле, да констатујемо за записник да се путем документ камере приказују 

изводи из регистра бранитеља Министарства бранитеља Републике Хрватске, а у 

списима К-По2 22/10, у регистру број 38 и нумерисани на странама од 9275 до 

9370. Према томе, ово је садржај који је био достављен уз жалбу и мада ми нисте 

олакшали у том смислу да бисте ме у то упутили, то је и једини такав који је 

достављен, а касније сте се на то позивали, је ли тако, значи ово овде што је то је 

комплетан. Хвала  лепо. Исто као и за претходни доказ, односно оно емитовање 

снимка са видео касете, могуће је да нисмо чули какво је мишљење тужиоца око 

овога, па ћемо зато замолити да, или поновите тај свој став или да нам кажете 

само, ајте, бранилац. 

 

Адв. Бранкица Мајкић:  Ја се извињавам, с обзиром да смо овај доказ 

накнадно предложили, можда пре изјашњења тужиоца могу да скренем пажњу 

само на још две ствари зашто је предложен. Зато што експлицитно у решењу 

Апелационог суда Кж1-По2 3/13 од 09. децембра 2013. године, страна 13, управо 

стоји први пасус да треба утврдити статус лица, односно да ли су били 

непријатељски расположени или су затворени по неком другом основу, имајући у 

виду другачији статус посебно имајући у виду списак ЗНГ који је бранилац 

доставио уз изјављену жалбу. Дакле, то је један од аргумената, а други је управо 

чињеница да је у првом делу овог поступка суд извршио увид, односно прочитао 

Закон о правима хрватских бранитеља из домовинског рата и чланове њихових 

обитељи где нису регулисани, дакле, само права чланова породице настрадалих 

или несталих, већ управо члана 2, касније члана 109-а управо регулишу све услове 

период који се узима у обзир за стицање својствa бранитеља, односно шта се све 

има сматрати оружаним отпором агресору и деловање које је изједначено са 

оружаним отпором, па бих можда у склопу овога доставила и за суд извод дакле, 

из овог закона просто да се члан овај 2 преко документ камере прикаже. Хвала. 

 

Председник већа:  Хвала лепо, ако је то већ у предмету, онда свакако да је у 

списима предмета, чим је као такво и поменуто, да је изведено. Мишљење 

тужиоца? 
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Заменик тужиоца:  Па мислим да није неопходно извођење овог доказа. 

 

Председник већа:  Хвала лепо. Само питање, је ли ово, значи, пошто је као 

прилог уз жалбу је ли ово дефинитивни списак, односно дефинитивни број тих 

извода? 

 

Адв. Бранкица Мајкић:  На припремном рочишту, пошто постоји, зато сам 

хтела да скренем пажњу на одредбе овог закона, чињеница је да ови спискови 

нису били доступни, дакле, касније су обелодањени у току жалбеног поступка. 

Закон регулише члан 109а општи део овај који је доступан преко Интернета и 

који, да кажем, јавно свим трећим особама доступан и то је ово што видите, а 

постоји посебни део који се може добити на захтев суда и ми смо на припремном 

рочишту то је 16. мај, страна 38 транскрипта, управо и дали такав предлог да у 

односу на лица која су обухваћена у овом поступку као оштећени или као сведоци 

буду прибављени детаљни подаци управо из регистра бранитеља Министарства 

Републике Хрватске, тако да ја могу да гарантујем за оно што је јавно доступно, а 

да ли је коначна листа заиста не могу, немам приступ тим подацима. 

 

Председник већа:  У смислу предлога, то? 

 

Адв. Бранкица Мајкић:  Да, то јесте био предлог са припремног рочишта. 

 

Председник већа:  Добро. Онда ћемо овом приликом констатовати ова 

имена која се ту налазе, дакле,  

 

Констатује се да се преко документ камере врши увид у изводе из регистра 

бранитеља за лица из Ловаса и за записник ћемо онда име по име: 

 

Жељко Павлић, Иван Острун, уколико је из Ловаса, само да видимо тамо 

на, Иван Острун од оца Томе, рођен 1933. године, место рођења Раковица; да ли 

имамо још нешто на десној страни? Не. Добро. Онда ћемо даље: 

 

Јосип Пољак, од оца Ђуре, рођен 1944. године, изволите, за овог 

претходног сте хтели нешто да кажете? 

 

Адв. Бранкица Мајкић:  Острун Иван је обухваћен као страдали у Ловасу. 

 

Председник већа:  Има такво име, само овај није рођен у Ловасу, али то не 

мора да  значи. Добро. 

 

Мирко Гргић, од оца Ивана, рођен 1957. године у Товарнику; Данијел 

Бадањак, од оца Петра, рођен 1926. године; Стјепан Маринковић, од оца 

Данијела, рођен 1956. године у Товарнику; Драган Накић, од оца Ивана, рођен 

1962. године у Товарнику; Златко Гргић, од оца Ивана, рођен 1960. године у 

Товарнику; Мирко Краљевић, од оца Имра, рођен 1953. године у Ловасу; 

Драгутин Кризманић, од оца Андрије, рођен 1960. године у Ловасу; Томислав 

Павлић, од оца Антуна, рођен 1945. године у Ловасу; Предраг Бакета, од оца 

Стојана, рођен 1966. године у Вуковару; Златко Краљевић, од оца Јосипа, рођен 
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1957. године у Ловасу; Јосип Кувеждић, од оца Павла, рођен 1956. године у 

Ловасу; Антун Јовановић, од оца Антуна, рођен 1932. године у Горњем Загону; 

Марко Ходак, од оца Ивана, рођен 1933. године у месту Раковица; Ђука Дошен, 

од мајке Магдалене, рођен 1957. године у Ловасу; Марко Дамјановић, од оца 

Илије, рођен 1940. године у Толиси; Иван Палијан, од оца Марка, рођен 1965. 

године, непознатог места рођења; Дарко Острун, од оца Ивана, рођен 1967. 

године у Вуковару; Станислав Фрањковић, од оца Марка, рођен 1961. године у 

Ловасу; Златко Тома, од оца Михајла, рођен 1957. године у Вуковару; Марко 

Фрањковић, од оца Ивана, рођен 1933. године у Ловасу; Јозо Милас, од оца 

Мартина, рођен 1958. године у Прослапу; Петар Вулета, од оца Фабијана, рођен 

1960. године у Сушњу; Марин Мађаревић, од оца Јосипа, рођен 1941. године у 

Ловасу; Иван Мујић, од оца Паве, рођен 1954. године у Ловасу; Славко 

Штрангаревић, од оца Мартина, рођен 1957. године у Ловасу; Мијо Шалај, од оца 

Ивана, рођен 1940. године у Ловасу; Љубомир Солаковић, од оца Ивана, рођен 

1963. године у Ловасу; Дарко Солаковић, од оца Ивана, рођен 1957. године у 

Ловасу; Ивица Сабљак, од оца Јосипа, рођен 1968. године у Вуковару; Мато 

Сабљак, од оца Миховила, рођен 1948. године у Ловасу; Ђука Радочај, од оца 

Милана, рођен 1952. године у Ловасу; Милан Радмиловић, од оца Антуна, рођен 

1959. године у Товарнику; Јосип Петковић, од оца Јосипа, рођен 1962. године у 

Дреновцима; Милан Цоњар, од оца Јураја, рођен 1963. године у Ловасу; Иван 

Цоњар, од оца Јураја, рођен 1966. године у Вуковару; Владо Брајковић, од оца 

Мија, рођен 1963. године у Ловасу; Златко Божић, од оца Јанка, рођен 1959. 

године у Ловасу; Мијо Божић, од оца Мата, рођен 1943. године у Свињаревцима; 

Бошко Бођанац, од оца Мије, рођен 1954. године у Ловасу; Вјекослав Балић, од 

оца Звонимира, рођен 1961. године у Ловасу; Никола Бадањак, од оца Јосипа, 

рођен 1934. године у Ловасу;  Марин Балић, од оца Јакоба, рођен 1928. године у 

Ловасу; Ђуро Антоловић, од оца Живка, рођен 1949. године у Ловасу; Живко 

Антоловић, од оца Павла, рођен 1925. године у Ловасу; Јосип Антоловић, од оца 

Ивана, рођен 1956. године у Ловасу; Драго Сабљак, од оца Ивана, рођен 1945. 

године у Ловасу; Стипо Долачки, од оца Стјепана, рођен 1958. године у Ловасу; 

Петар Бадањак, од оца Данета, рођен 1956. године у Ловасу; Мато Ходак, од оца 

Николе, рођен 1957. године у Ловасу; Јосип Јовановић, од оца Антуна, рођен 1957. 

године у Ловасу; Мато Кесер, од оца Драгана, рођен 1959. године у Ловасу; Јурај 

Пољак, од оца Јосипа, рођен 1952. године у Новој Градишки; Томо Сабљак од оца 

Милета, рођен 1938. године, у Ловасу, Марија Марковић од оца Јоза рођена 1953. 

године, у Ловасу, Иван Палијан од оца Јуре рођен 1949. године, у Ловасу, Златко 

Пањик, од оца Марина рођен '66 године у Вуковару, Ђука Лукетић од оца Петра, 

рођен '60 године у Ловасу, Иван Сабљак од оца Петра, такође рођен 1960. године 

у Ловасу, Марко Сабљак од оца Пере рођен 1950. године у Ловасу, Иван Видић од 

оца Стевана, рођен 1956. године, у Ловасу, Марко Видић од оца Боже, рођен 1943. 

године не зна се место рођења, Лука Балић од оца Пава, рођен 1957. године у 

Ловасу, Томислав Шелебај од оца Владимира, рођен 1963. године у Вуковару, 

Звонимир Мартиновић од оца Павла, рођен 1934. године у Ловасу,  Јосип Туркаљ 

од оца Ђуре, рођен '62 године у Ловасу, Алојз Кризманић од оца Ђуре, рођен 1961. 

године у Ловасу, Славко Кузмић од оца Пере рођен 1961. године у Ловасу, Фрањо 

Панђо од оца Јосипа,  рођен 1942. године у Ловасу, Јосип Бошњаковић од оца 

Антуна, рођен 1955. године у Ловасу, Антун Кризманић од оца Томе, рођен 1957. 

године у Ловасу, Ђуро Филић од оца Ивана, рођен 1939. године у Ловасу, Стјепан 

Пеулић од оца Мате, рођен 1945. године у Илачи, Адам Рендулић од оца Јосипа, 
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рођен 1947. године у Ловасу, Берислав Филић од оца Анђелка, рођен 1961. године 

у Ловасу, Жељко Цирба од оца Јосипа, рођен 1964. године у Ловасу, Марко 

Грчанац од оца Марка, рођен 1952. године у Ловасу, Иван Мађаревић од оца 

Стјепана, рођен 1952. године у Ловасу, Мато Батаковић од оца Андрије, рођен 

1952. године у Ловасу, Јаков Пеулић од оца Ђуре, рођен 1952. године у Ловасу, 

Петар Лемуновић од оца Мирослава, рођен 1956. године у Сотину, Јосип 

Лемуновић од оца Мирослава, рођен 1961. године у Ловасу, Иван Пољак од оца 

Јакоба, рођен 1958. године у Ловасу, и то је последњи извод из овог регистра. 

 

 Председник већа:  Да ли у односу на овај доказ ајде да кажемо или групу 

доказа има неких примедби?  

 

 Констатујем да нема.  

 

 Адв. Радоје Алексић: Примедби немамо али имамо допуну у смислу данас 

је Крњајић изјавио да је поднета кривична пријава односно није навео да је донето 

решење о спровођењу истраге Војног суда у Београду Ки.број 890/92 од 03. јуна 

1992. године, где се спроводи истрага против Марина Видића у решењу о 

спровођењу истраге је наведено да су наведена имена и других бранитеља осим 

ових, па ћу ја доставити пошто је данас то поменуо, доставићу имена тих лица уз 

поднесак уз ово решење о спровођењу истраге. Хвала. 

 

Председник већа: Судија Никићевић је на припремном рочишту све 

обавестила односно подсетила да не кажем опоменула да се предлози морају дати 

на припремном рочишту. Евентуално уколико се, али то је нови доказ из 1992. 

године. Занимљиво. Но, ми свеједно о томе морамо одлучити. Адвокат Мајкић. 

 

Адв. Бранкица Мајкић: Хвала судија. Ја бих ето просто искористила јер смо 

данас гледали први пут овај снимак који је раније Жељко Крњајић предложио да 

се изведе као доказ и заиста не знамо његову садржину и имала бих једну молбу 

ево овако ако је изводљиво да одобрите, слажем се да не треба гледати цео снимак 

али мислим да би за одбрану могли да буду значајни одређени делови, па је моја 

молба да одобрите да ми се у техници нареже и тако да евентуално ако буде 

делова имајући у виду шта се Девчићу ставља ... 

 

Председник већа: Ја могу да Вам одобрим  сада и усмено али вероватно је 

боље писмено то је уредније као тако па сматрајте одобреним већ сада. Мада, 

господин Крњајић зна шта се на снимку налази. Из тог разлога смо највећи део 

тога и прескочили. Добро. Ми треба да наставимо са читањем односно пописом 

ових доказа који ће, који су у писменој форми а који ће наравно бити изведени 

овде али с обзиром да смо прешли овај део где се користи документ камера, и 

надаље радимо без њих и без ових монитора, директно, можда је време за једну 

онако краћу паузу. Мени ће лично добро доћи наравно, тако да, 

 

Суд доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Да се претрес прекине ради одмора у трајању од 20 минута.  
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 Суд доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 Да се главни претрес настави обзиром да су присутна иста лица као и пре 

почетка паузе осим браниоца адвоката Бориса Зорка кога... 

 

 Адв. Бранко Димић: Борис Зорко, адвокат Бранко Димић, ја ћу га мењати у 

наставку, морао је због приватног разлога да напусти а постоји заменичко 

пуномоћје од раније од 2007. – 2008.  

 

 Председник већа: Добро. То је надам се уз сагласност оптужених с обзиром 

да имамо даље и документа која се наравно и њих као и свих осталих тичу, 

изволите. 

 

 Опт. Жељко Крњајић:  У вези овог регистра ја бих ту додао тачно да је тај 

регистар у писаном делу предан у жалби, али сам ја када је била завршна реч код 

госпође Винке Берахе доле у палати правде предао ЦД са 135 имена и презимена 

припадника оружаних снага Хрватске који су били 1010. у Ловасу а налазе се у том 

регистру. Значи тај ЦД мора да се налази у предмету. Ја овде имам око 60 тих 

регистара и рекао сам више пута немам новаца да тих 135 иштампам у  3-4 

примерка а код тог регистра још бих додао по моме ово што сте говорили није 

рођен у Ловасу. Пример  Острун Иван зна се после рата као и моји родитељи да су 

се доселили са Баније, Лике, значи све и један сем ове двојице из Товарника Гргић 

Мирка и још једнога сви су они Ловашчани. За неке '63 годиште рекли сте рођен у 

Вуковару. Па рођен у Вуковару у болници али је цео живот био у Ловасу и ту би 

само... 

 

 Председник већа:  Ту имају и имена тако да то није једино. 

 

 Опт. Жељко Крњајић:  Ту би само додао да сте требали кад сте већ читали 

да додате и да кажете број дана колко су провели јер је већина господине судија... 

 

 Председник већа: Број дана пише тамо и овако и онако, и неће га нико 

избрисати тиме. Ми смо пренели само оно што је овде најосновније ради 

идентификације а за број дана се ту види. А Ви то такође ако хоћете помените у 

завршној речи.  

 

 Опт. Жељко Крњајић:  Е ту би само... 

 

 Председник већа: Можемо да наставимо. Да наставимо ми оно што смо 

почели. Објаснили сте нам. 

 

 Опт. Жељко Крњајић:  Још само да додам рецимо те што сте прочитали, 

имате слике од гробова од споменика које сам ја прочитао, имате хрватску 

документацију коју сте ми прошли пут рекли какве то везе има... 

 



ВР
З 1

13
3

 
 

24

 Председник већа: Нисмо ми завршили са извођењем доказа тако да 

сачекајте са тиме.  

 

 Опт. Жељко Крњајић:  Па то су докази стари. 

 

 Председник већа:  Јесте, знам довољно хајде седите тамо па пратите даље 

шта ће се дешавати. 

 

 Опт. Жељко Крњајић: И оно што сте рекли нови доказ, добро.  

 

 Председник већа:  Кад чујете све овде што ће бити прочитано, онда ћете 

знати да ли треба да се помиње или не.   

 

 Опт. Миодраг Димитријевић: Господине председниче, не знам да ли сам 

добро разумео или пратио или испратио али у току овог излагања и приказивања 

ових докумената ја нисам приметио да је ту негде уврштена она фамозна моја 

бележница. Према томе, питам Вас шта... 

 

 Председник већа: Чућете око тога као и Крњајић. Нисмо ми завршили са 

извођењем доказа. Вратите се слободно сада. Чуо сам вас. 

  

Опт. Миодраг Димитријевић: Значи о том потом? 

 

Председник већа: Јесте.  

 

Опт. Миодраг Димитријевић: Добро, хвала лепо.  

 

Председник већа:  Е сад на основу оног што смо чувши ваше мишљење, 

можете се вратити, пратите даље. Рекли на претресу 30. октобра оном прошлом 

надаље ћемо без употребе документ камере или ових монитора констатовати који 

су докази овде на овај начин вршењем увида изведени. Према томе, 

 

Суд доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Да се изврши увид на основу чл. 406 ст. 1 тач. 1 и 5 Законика о кривичном 

поступку у исказе то јест одбране саоптужених Милана Радојичића, покојног 

Љубана Деветака, покојног Драгана Бачића и покојног Александра Николајииса.  

 

Потом на основу чл.388 ст. 4 и 5 ЗКП-а записници са исказима сведока 

оштећених Адама Рендулића, Андрије Балића, Антона Кризманића, Ане 

Кузмић, Ане Пољак, Ане Хирјовати, Ане Шалај, Ане Штрангаревић, Анастасије 

Будински, Анкице Јовановић, Антуна Павошевића, Берислава Филића, 

Бернадице Оздановац, Божице Дрмић, Боже Перичића, Бранке Балић, Бранка 

Божића, Вере Видић, Верице Латас, Никице Филић, Винке Долачки, 

Вјекослава Балића, Владимира Шалаја, Владе Бошњаковића, Влатка 

Палијана, Дарка Мартиновића, Драгице Острун, Драге Сабљака, Драгана 

Накића, Драгутина Кризманића, Ђуре Антоловића, Ђуре Филића, Емануела 
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Филића, Жељке Грбешић, Жељка Сомборца, Жељка Цирбе, Златице Балић, 

Златка Гргића, Златка Томе, Ивана Антоловића, Ивана Мујића, Ивана Пољака, 

Иванке Гргић, Јакова Пеулића, Јање Ковачевић, Јање Марковић, Јелене 

Јовановић, Јелене Лукетић, Јелице Франчишковић, Јосипа Бадањка, Јосипа 

Балића, Јосипа Бошњаковића, Јосипа Кувеждића, Јосипа Оструна, Јосипа 

Петковића, Јосипа Сабљака, Јосипе Балић, Јураја Павлића, Катарине Панђо, 

Катице Палијан, Ловра Герстнера, Лује Бургер, Љубице Адамовић, Љубице 

Божић, Љубице Мађаревић, Љубомира Солаковића, Марије Бадањак, Марије 

Балић, Марије Видић, Марије Лукетић, Марина Мађаревића, Марице 

Солаковић, Марице Ходак, Марка Кесегића, Мата Батаковића, Мата 

Мађаревића, Милана Радмиловића, Милана Цоњара, Мирка Кесера, Михаеле 

Сабљак, Наде Бадањак, Наде Чехајић, Невенке Балић, Павла Шимуновића, 

Пава Антоловића, Петра Вулете, Петра Лемуновића, Розалије Јонак, Розине 

Пејић, Руже Кесер, Ружице Павлић, Сање Schoon Воргић, Славице Антоловић, 

Славице Лукетић-Бунета, Снажане Кризманић, Станислава  Франковића, 

Стјепана Маринковића, Стјепана Павличића, Стјепана Пеулића,  Томислава 

Шелебаја, Фрање Жадања и Шимуна Пејића и   

  

Те записнике са исказима сведока:  

 

Александра Васиљевића, Александра Драгојловића, Богосава 

Давидовића, Божидара Николића, Боривоја Савића, Борисава Богуновића, 

Борисава Пребега, Борислава Михајловића, Бранислава Исаиловског, Бранка 

Шекуљице, Вељка Дујановића, Верољуба Милетића, Војислава Воштића, 

Вукомана Јовановића, Горана Брковића, Горана Вукадиновића, Горана 

Јеремића, Градимира Вељовића, Данице Воркапић, Драгана Грујића, Драгана 

Катанског, Драгана Лукића, Драгана Милићевића, Драгана Николића, 

Драгана Стојановића, Драге Ромића, Драгоша Лекића, Душана Грковића, 

Душана Лончара, Душана  Ступара, Жељка Брајковића, Жељка Јапунџе, 

Жељка Ракића, Живана Стојковића, Живорада  Божића, Зорана Грујичића, 

Зорана Иванковића, Зорана Јовановића, Зорана Милића, Зорана Милошевића, 

Зорана Тепавца, Ивана Ненадовића, Игора Борића, Илије Кресојевића, Катице 

Петровић, Кате Ловрић, Лазара Танасића, Љубисава Тодоровића, Љубодрага 

Јелића, Марка Ковача, Милана Васовића, Милана Воркапића, Милана 

Грковића, Милана Малетића, Милана Миљковића, Милана Станића, Милета 

Гавриловића, Миленка Стефановића, Милорада Бастаје, Милорада 

Бошковића, Милорада Марјановића, Милорада Петровића, Милосава 

Милутиновића, Милоша Станимировића, Миодрага Новаковића, Миодрага 

Радосављевића, Мирка Јовића, Мирољуба Марића, Мирослава Плавшића, 

Неђу Макивића, Никице Главочевића, Николе Вуковића, Николе Мацура, 

Радета Лесковца, Радивоја Мојсиловића, Радомира Бајића, Рајка Ловрића, 

Ратка Ђокића, Саше Симовића, Славета Стојанова, Славка Ступара, Славољуба 

Ивановића, Слободана Грубача, Слободана Камбера, Слободана Качара, 

Слободана Марковића, Срђана Новковића, Станка Параментића, Стевана 

Кочијашевића, Стојана Илића, Томислава Саватића,     

 

Ово све према решењу овог суда од 03. јула 2015. године, правноснажном 

решењу и изврши увид у     
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- записнике са њиховим исказима из истраге, пред истражитељима 

МКТЈ, пред судовима Републике Хрватске и изјаве дате у смислу чл.504-ј тада 

важећег ЗКП-а.               

 

               На основу чл. 406 став 1 тачка 4. ЗКП  чита се исказ сведока  Антона 

Лукетића, који је без  разлога одбио да сведочи, и то: изјаву сведока  дату пред 

МКТЈ 12.03.1996.год. и исказ сведока са записника о гл.претресу Жупанијског суда 

у Вуковару, К.бр.25/00 од 12.11.2003. год.  

 

 Са друге стране, у односу на сведоке и сведоке оштећене који су у 

међувремену у току поступка умрли, суд  

 

На основу чл.406. став 1 тачка  1  ЗКП, врши увид у записниике сведока-

оштећених:  

 

-Марка Филића,  Мате Краљевића,  Славка Лукетића, Ђуке Радочаја, 

Јанка Божића, Николе Кризманића, Јосипа Антоловића, Ивице Филића, Петра 

Кузмића, Невенке Мађаревић, Петра Сабљака, Јосипа Филића, Славице 

Ђаковић и Златка Краљевића те сведока Пате Ференца записник Окружног 

суда у Београду Ки.В.7/07 од 20.06.2007. године, у смислу чл. 504-Ј записник 

са изјавом овог сведока пред Управом криминалистичке полиције од 

08.02.2007. године, и извод из матичне књиге венчаних општинске управе, 

одељења за општу управу и заједничке послове општине Ковачица од 

11.01.2011. године, те Ђорђа Ивковића  записник Окружног суда у Београду 

Ки.В.7/07 од 26.06.2007. године и Радомира Савковића такође Окружног суда 

у Београду, Већа за ратне злочине Ки.В.7/07 од 19.06.2007 .године, Војно 

безбедносне агенције од 30.06.2006. године.  

 

А на основу истог члана врши се увид у: 

 

-Записнике са исказима сведока оштећених чији долазак пред суд је 

знатно отежан због старости или болести и то: 

 

-Милка Кесера, Окружног суда у Пули Кир.број 319/93 од 

14.04.1993.године, Хашког тужилаштва МКТЈ од 10.03.1996. године 

Жупанијског суда у Вуковару К.број 25/00 од 17.06.2004. године, и Окружног 

суда у Београду, Веће за ратне злочине Ки.В.7/07 од 21.09.2007.године. Те 

Марка Грчанца од Окружног суда у Ријеци Кир.204/93 од 26.03.1993. године, 

Жупанијског суда у Вуковару К.бр.25/00 од 15.10.2003. године и Жупанијског 

суда у Вуковару по замолници овог суда Кир.бр.867/07 од 20. новембра 2007. 

године, Марије Ђаковић од Окружног суда у Загребу Кир.1304/93 од 

19.05.1993. године, Хашког тужилаштва МКТЈ од 15.03.1996. године, 

Жупанијског суда у Вуковару К.бр.25/00 од 25.09.2003. године и од 

28.09.2005. године, Окружног суда у Београду Веће за ратне злочине 

Ки.В.7/07 од од 21.09.2007. године, Кате Краљевић, од Окружног суда у 

Сплиту Кир.274/93 од 24.03.1993. године и повијест болести специјалне 

болнице за медицинску рехабилитацију Вараждинске Топлице од 27.12.2004 

.године, те Марије Антоновић од Жупанијског суда  у Ријеци Кир.82/93 од 

19.02.1993. године, Жупанијског суда у Вуковару К.25/00 од 25.09.2003. 
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године, у повијест болести опште болнице Вуковар урлогојија од 19.01.2009. 

године исте болнице – дијабетологија, од 10.09.2009. године Зоре Пољак, 

Опћинског суда у Цриквеници Кир.128/93 од 10.03.1993. године, 

Жупанијског суда у Вуковару К.бр.25/00 од 14.10.2003. године, и лијечничка 

потврда дома здравља Ријека приморско-горанске Жупаније од 14.04.2010. 

године, налаз специјалисте Клиничко болничког центра Ријека од 

24.11.2010. године, Милене Пањик Опћинског суда у Цриквеници Кир.број 

128/93 од 15.03.1993. године, Жупанијског суда у Вуковару К.број 25/00 од 

14.10.2003. године, и лијечничка потврда ординације доктора Озрена 

Кошчића Винковци, од 22.10.2010. године и потврда о ортопедским и другим 

помагалима Хрватског завода за здравствено осигурање од 14. децембра 

2010.године, те отпусница опште болнице Вуковар за оштећену Ану Цоњар, 

од Окружног суда у Шибенику Кир.47/93 од 18.02.1993.године, Жупанијског 

суда у Вуковару К.25/00 од 16.09.2003. године, Жупанијског суда у Вуковару 

Кир.887/07 од 20.11.2007. године и повијест болнице Опће болнице Вуковар 

од 14.10.2010. године Жељка Франчишковића, Окружног суда у Шибенику 

Кио.185/93 од 29.04.1993. године, Жупанијског суда у Вуковару К.бр.25/00 од 

16.10.2003.године, Жупанијског суда у Вуковару Кир.887/07 од 20.10.2007. 

године, лијечничка потврда дома здравља Вуковар од 13.12.2010. године, 

Јосипа Лукетића, Жупанијског суда у Вуковару Кир.887/07 од 21.11.2007. 

године, такође Жупанијског суда у Вуковару К.бр.25/00 од 18.11.2003. 

године, и отпусно писмо Клиничке болнице Осијек – Клинике за унутрашње 

болести од 25.08.2009. године, Антуна Лутровића Жупанијског суда у 

Вуковару, К.бр. 25/00 од 09.12.2003. године и 07.04.2004. године, изјава дата 

пред Хашким тужилаштвом МКТЈ од 13.03.1996. године и 20.05.1996. године, 

Жупанијског суда у Вуковару, Кир.887/07 од 21.11.2007. године и повијест 

болести Опште болнице Вуковар – Урологија од 12.08.2009. године и исте 

болнице од 11.11.2009. године, Дарка Пољака Окружног суда у Осијеку, Кио-

934/92 од 19.04.1993. године,  Жупанијског суда у Вуковару, К-25/00 од 

16.10.2003. године и отпусница број 438 ИНТО/2010 Опште болнице Вуковар 

од 20.08.2010. године и отпусно писмо Опште болнице Вуковар – Одјел за 

интерне болести од 20.08.2010. године,  Владимира  Сомборца Хашког 

тужилаштва при МКТЈ од 11.03.1996. године и 19.05.1996. године, извештај 

лекара др Мирјане Граовац при Жупанијском суду у Ријеци, Кир.360/10 од 

06.07.2010. године, Звонимира Балића Жупанијског суда у Вуковару, 

Звонимира Балића Жупанијског суда у Вуковару, Кир 887/07 од 19.11.2007. 

године, Жупанијског суда у Вуковару, К-25/00 од 02.12.2003. године и 

обавештење Дома за старе и немоћне особе Вуковар од 19.09.2011. године, 

Славка Божића Жупанијског суда  у Вуковару, Кир.887/07 од 19.11.2007. 

године, истог суда К-25/00 од 18.11,2003. године и обавештење Дома за старе 

и немоћне особе Вуковар од 21.11.2011. године, Невенке Мађаревић, од оца 

Андрије, Окружног суда у Осијеку, Кио-934/92 од 17.03.1993. године, 

Жупанијског суда Вуковар, К-25/00 од 02.10.2003. године и лијечничка 

потврда Дома здравља Вуковар од 18.02.2011. године и 11.11.2011. године, 

сведока Мире Комјат, рођ. Антоловић Окружног суда у Осијеку, Кир.бр.934/92 

од 05.02.1993. године и допис Министарства правосуђа Републике Хрватске – 

Управе за пробацију и подршку жртвама и сведоцима од 22.12.2011. године.  
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Ово је оно што се тиче сведока и сведока-оштећених, то је један цео скупан, 

један комплет, сет доказа. Да ли у односу на ово поменуто неко од странака има 

неку примедбу? Адвокат Бранкица Мајкић. 

 

Адв. Бранкица Мајкић: Судија, у односу на записнике са одбранама 

окривљених према којима је поступак раздвојен и који су тројица преминули у 

међувремену, ја имам само питање за једно појашњење, имајући у виду опет да 

кажем документацију која је постала доступна у току жалбеног поступка. Хтела 

бих да само знам везано за окривљеног Бачића и за окривљеног Деветака, ако се 

сећате донето је решење 24. јуна 2009. године да се из списа издвајају записници 

са њиховим одбранама од 16. октобра 2008.  и 21. октобра 2008. године из разлога 

непостојања браниоца у том тренутку. Међутим, колега Крстић је, ја се сећам, и на 

седници Апелационог суда доставио документацију којом се управо упућује, 

дакле, на супротно, да су лица имала браниоца у том тренутку, па је моје питање у 

односу на ове записнике, односно које сте записнике са одбранама окривљених 

прочитали, имајући у виду ово што се односи на колегу Крстића?   

 

Председник већа:  Добро, то ћемо накнадно појаснити. У реду, примљено к 

знању. Потом, оно што се тиче вештачења судско-медицинског у односу на 

погинуле, а и оне који су рањени, повређени, који се у оптужници помињу. 

 

Суд је на основу члана 403 став 1 ЗКП извршио увид у: 

 

писмене налазе и мишљења вештака медицинске струке доктора 

медицине специјалисте патологије и судске медицине Анте Блажановића од 

08.06.2005., о узроцима смрти за: Мату Адамовића, Живана Антоловића, 

Цецилију Бадањак, Данијела Бадањка, Николу Бадањка, Петра Бадањка, 

Катарину Балић, Луку Балић, Марина Балића, Бошка Бођанца, Мију Божић, 

Златка Божића, Ивана Цоњара, Марка Дамјановића, Андрију Девчић, Стипу 

Долачког, Паву Ђаковића, Марију Фишер, Мирка Гргића, Фрању Ђумић, Мату 

Ходака, Анту Јовановић, Антуна Јовановића, Јосипа Јовановића, Мату Кесер, 

Ивицу Краљевића, Јосипа Краљевића, Алојза Кризманића, Ђуру Кризманића, 

Вида Кризманића, Зорана Кризманића, Ивана Кучинића, Славка Кузмића, Ану 

Лемуновић, Антона Лукетића, Ђуку Лукетића, Петра Лукетића, Стјепана 

Лукетића, Стјепана Мађаревића, Маријана Марковића, Ивана Оструна, Ивана 

Палијана, Фрању Панђо, Антона Пањика, Златка Пањика, Катарину 

Павличевић, Дарка Павлића, Жељка Павлића, Јозефинну Павошевић, 

Маријану Павошевић, Славицу Павошевић, Драгутина Пејића, Стјепана 

Пејића, Алојза Полића, Јосипа Пољака, Јураја Пољака, Јосипа Рендулића, 

Петра Рендулића, Ивана Сабљака, Марка Сабљака, Томислава Сабљака, Тому 

Сабљака, Дарка Солаковића, Мију Шалаја, Славка Штрангаревића, Јосипа 

Туркаља, Ивана Видића и Марка Видића, и 

 

писмене налазе и мишљења истог вештака о врстама повреда за: 

Станислава Франковића од 22.05.2006.год., Драге Сабљака од 23.05.2006. год., 

Мате Мађаревића од 26.04.2006.год., Ивана Мујића од 04.05.2006.год., 

Емануела Филића од 15.05.2006.год., Ловре Герстнер од 21.05.2006.год., 

Љубомира Солаковића од 04.05.2006. год., Стјепана Пеулића од 

03.05.2006.год., Златка Томе од 05.05.2006.год, Милана Радмиловића од 



ВР
З 1

13
3

 
 

29

05.05.2006.год., Марка Филића од 04.05.2006.год., Жељка Франчишковића од 

05.05.2006.год., Берислава Филића од 04.05.2006.год., Паве Антоловића од 

04.05.2006. год., Марина Пејака од 22.05.2006.год., Ђуре Филића од 

22.05.2006.год., Вјекослава Балића од 22.05.2006.год.,Петра Вулете од 

21.05.2006.год. 

 

потом,  

 

писмени налаз и мишљење вештака психијатра др Светислава 

Мишковића  од 16.05.2008. год. за опт. Зорана Косијера. 

писмене налазе и мишљења Клиничког центра Србије од 11.07.2008. 

године са лекарским извештајима о обављеним прегледима опт. Миодрага 

Димитријевића о његовој способности да присуствује главним претресима и 

прати ток суђења.  

 

На ове доказе везане за вештачења, добро, пре свега, погинулих, онда ових 

телесно повређених и ових осталих, да ли има неких посебих примедби? Оптужени 

Девчић. Изволите. 

 

Опт. Милан Девчић: Имам само једну примедбу, господине судија, ако 

дозвољавате, везано за ове обдукционе налазе који су достављени из Загреба. Ја 

сматрам да су они површни и непотпуни и да би требало затражити, пошто 

постоји фотодокументација у Хагу везано за погибију тих лица, значи, комплетна 

фотодокументација, да ако сте у могућности да се то достави овде. Ту конкретне 

ствари су у питању, с обзиром на ово како је приказано, мислим да је то врло 

површно за овакав случај да се доказује то. Хвала. 

 

Председник већа:  Добро. Надаље, дакле, као и до сада, на сагласан предлог 

странака суд је извршио увид у следеће писмене доказе: 

 

личи подсетник, то јест, бележницу опт. Миодрага Димитријевића,  

 

обавештење грађанима села Ловас – војно-територијалне команде села 

Ловас од 15.10.1991. год,  

 

извештај о дневним активностима 46. партизанске дивизије за период 

од 19.10.1991.-04.11.1991. год,  

 

потом, 

 

допис ВБА од 16.12.2009. године, са прилозима уз исти и то:  

 

записницима израђених минско-експлозивних препрека у селу Ловас 

за дане 06., 07. и 13.10.1991. год,  

наређење команде  1.МК број: 170/2-9 од 27.01.1992. год. о 

разминирању терена у зони одговорности јединица 1.МК,  

реферат команде 1.МК број: 170/2-35 од 16.10.1992. год.,  
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карту премера 1:50000 – евиденције минскоексплозивних препрека у 

зони дејстава Прве пролетерске гардијске механизоване дивизије и 1. 

механизованог корпуса, 

 карту премера 1:50000 у зони ангажовања јединица 1.МК на 

разминирању. 

 

Потом, документи, могли бисмо их назвати српским, односно они који су 

настали у овом периоду на овој територији где се критични догађај одиграо. 

Дакле, опет по неком редоследу више-мање хронолошком,  

 

Одлуку о организацији и деловању територијалне одбране и цивилне 

заштите Српске области Славонија, Барања и Западни Срем, бр.02-3-14/1-

1991 од 17.10.1991. год,  

 

допис Српске области Славонија, Барања и Западни Срем, Месна 

заједница Ловас, Штаб територијалне одбране од 23.04.1992. године. 

 

Потом потврде издате од стране Територијалне одбране Ловас, то јест: 

 

потврда штаба територијалне одбране Ловас од 03.03.1992. и 

05.03.1992. год. за Бранислава Балешевића,  

потврда штаба ТО Ловас од 05.12.1991. год за Милана Гњатовића,  

потврда штаба ТО Ловас од 16.12.1991. и 05.01.1992. год. за Миодрага 

Вукосављевића,  

потврда штаба ТО Ловас од 12.12.1991. год за Драгана Мркајића,  

потврда штаба ТО Ловас од   05.01.1992. год за Миодрага Балтића,  

потврда штаба ТО Ловас од 09.01.1992. год. за Славка Ступара,  

потврда штаба ТО Ловас од 04.01.1992. год за Горана Косановића,  

потврда штаба ТО Ловас од 09.01.1992. год, за Драгана Милићевића, 

потврда штаба ТО Ловас од 04.01.1992. год за Милорада Марјановића, 

потврда штаба ТО Ловас од 04.01.1992. год за опт.Јована 

Димитријевића, 

 потврда штаба ТО Ловас од 04.01.1992. год. за Горана Јеремића,  

потврда штаба ТО Ловас од 08.01.1992. год за Богдана Лукића,  

потврда штаба ТО Ловас од 09.01.1992. год за Недељка Зиндовића,  

потврда штаба ТО Ловас од 09.01.1992. год. за Владимира 

Туриманџовског,  

потврда штаба ТО Ловас од 16.12.1991. год. за Љубишу Ристића,  

потврда штаба ТО Ловас од 11.03.1992. год. за Миломира Тодоровића,  

потврда штаба ТО Ловас од 10.01.1992. год. за Николу Вуковића,  

 

списак погинулих мештана Ловаса 18.10.1991. год. Месног уреда Ловас 

на минском пољу у близини економије Пољопривредне задруге «Ловас», 

 попис рањених цивила од 19.10.1991. год. др Слободана Качара,  

 

Дозволе и пропуснице такође издате у Ловасу: 

 

стална пропусница Месне заједнице Ловас за Антоловић Јосипа од 

18.10.1991. год,  
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пропусница бр.10/91 за Антоловић Јосипа Команде града Илок од 

24.12.1991. год,  

бон за снабдевање Српске области Славоније, Барање и Западног Срема 

ЗЗ «Ловас»,  

стална дозвола за Витомира Деветака Команде славонско-барањског 

корпуса, потврда Војне поште број 4478 Крагујевац,  

потврда Месног уреда Ловас, општине Вуковар од 21.10.1991. године за 

опт. Сашу Стојановића,  

извештај Полицијске управе Вуковар, МУП Републике Хрватске са 

пописом рањених и физички злостављаних особа од 25.02.1993. год,  

извештај Станице милиције Ловас о привођењу Славка Лукића од 

01.11.1991. године,  

потврда војне поште број 2082 Београд од 23.11.1991. год,   

стална дозвола за боравак у зони борбених дејстава Војне поште број 

2082 Београд од 29.01.1992. год. за опт. Милана Девчића,  

 стална пропусница Српске области Славонија, Барања и Западни Срем 

– Вуковар од 11.10.1991. год. потписану од стране министра за унутрашње 

послове Боривоја Богуновића, издата опт. Жељку Крњајићу, а достављена уз 

поднесак оптуженог Жељка Крњајића 14.06.2011. год,  

 

записник са састанка представника села и владе у селу Ловас од 

30.10.1991. год,  

Записник са састанка представника околних села у Ловасу од 

03.11.1991. год,  

 

потврда Општинског секретаријата за народну одбрану општине Бач 

од 14.05.1991. год. достављена од опт. Жељка Крњајића,  

 

Председник већа:  Е сад у односу на сва ова документа да ли има неких 

посебних примедби? Не? Добро. Да наставимо са документима које можемо 

сматрати хрватским односно који су тамо настали а везано за овај поступак: 

 

записник Жупанијског суда у Осијеку, Кио бр.934/92 од 02. до 08. јуна 

1997. год. са пописом особа ексхумираних у Ловасу,  

 

записник о штети  католичке цркве у Ловасу, ЖКТ Жупног уреда Ловас 

од 30.01.2004. год,  

 

 Службену белешку истражног судије Жупанијског суда у Вуковару, 

Кио-934/92 од 03.06.1997.год. са прилозима уз ову забелешку и то:  

 

записник о извршеној сахрани у месту Ловас, погинулих 10.10.91.год.,  

записник о сахрани погинулих мештана Ловаса нађених приликом 

чишћења села (подрум, шупе и др.) од 21. и 22.10.91.год.,  

записник о извршеној сахрани Јовак Рудолфа погинулог дана 

10.10.91.год.,  

записник погинулих мештана Ловаса 18.10.91.год. на минском пољу, 

 записник о извршеној сахрани Латас Милана од 12.10.91.год.,  
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записнике Жупанијског суда у Осијеку о извршеној ексхумацији 

мртвих тела у Ловасу од 11.09.1997. год. са назначеним локацијама 

проналаска људских тела,  

извештаје о идентификацији мртвих тела са локације Ловас Завода за 

судску медицину и криминалистику Загреб од 03.07.1997. год, од 09.07.1997. 

год,  

потврде о идентификацији мртвог тела Кризманић Зорана и 

Кризманић Вида од 11.09.1997. год.  

записник секције бр.92/9-7 од 18.09.1997. год. о обдукцији Видић Божа, 

 записник секције бр.93/90 од 18.09.1997. год. о обдукцији Звонимира 

Мартиновића,  

записник секције бр.94/97 од 18.09.1997. год. о обдукцији Јонака 

Рудолфа,  

 

фотографију коју је на главном претресу дана 22.04.2010. године 

приложила ошт. Жељка Грбешић,  

 

записник о очевиду Жупанијског суда у Вуковару, Кир.887/07 од 

22.11.2007. год,  

 

фотодокументацију очевида сачињену од МУП Републике Хрватске 

28.11.2007.год.,  

 

Ситуацијски  план сачињен од стране МУП РХ, под ознаком ОКТ-20/07, 

извод из књиге „Крвава истина“ од 38-105 стране, на којима се налазе 

фотографије жртава из тачке I, II и III оптужнице,  

 

списе Жупанијског суда у Вуковару, К.број 25/00 који се налази у 

списима предмета на ЦД-у,  

 

 Потом документација за поједине оштећене:  

 

извештај Општине Ловас од 18.09.2009. год,   

извештај Општине Ловас од 23.09.2009. год,  

извештај Министарства правде Републике Хрватске - Одјела за 

подршку жртвама и сведоцима од 09.07.2009. год,  

извадак из матице умрлих за Јосипа Антоловића Матичног уреда 

Винковци од 09.07.2009. год,  

 

допис Министарства правде  Републике Хрватске од 26. јуна 2009. год. 

са прилозима и то:  

извештајем Жупанијског суда у Ријеци, Кир 311/09 од 15. маја 2009. 

год. и медицинском документацијом за сведока Милка Кесера, те мишљењем 

лекара др Ренате Добибабић,  

обавештење Жупанијског суда у Вуковару,  Кир. 300/09 од 14.09.2009. 

год. са медицинском документацијом за сведока Марка Грчанца,   

лечничку потврду др Ранчић Мештро Весне од 26.03.2009. год. за 

сведока Марију Ђаковић, 
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повијест болести Клиничко-болничког центра «Ребро» Загреб за 

Златка Тому од 30.12.1991. год,  

отпусни лист Медицинског центра Сремска  Митровица за Златка Тому 

од 01.12.1991. год, 

 историју болести Медицинског центра Сремска Митровица за Тома 

Златка од 19.10.1991. год,  

рентгенолошки налаз и мишљење Клиничке болнице «Сестре 

Милосрднице» Загреб од 23.12.1991. год. за Франковић Станислава,  

отпусно писмо Клинике за ортопедију КБЦ Медицинског факултета 

Загреб, од 28.05.1992. год. за Станислава Франковића,  

отпусно писмо Клинике за ортопедију КБЦ Медицинског факултета 

Загреб од 06.05.1993. год. за Станислава Франковића,  

повијест болести Ратне болнице Велика Горица од 20.12.1991. год. за 

Станислава Франковића,  

извештај Клиничко-болничког центра «Ребро» Загреб за Станислава 

Франковића од 01.12.1991. год.,  

отпусно писмо Завода за пластичну кирургију и кирургију дојке, Загреб 

од 25.10.1993. год. за Станислава Франковића, 

 повијест болести Завода за реуматске болести од 21.06.1994. год. за 

Станислава Франковића,  

повијест болести Клинике за физикалну медицину и рехабилитацију 

Медицинског факултета свеучилишта у Загребу за Франковић Станислава од 

20.12.1991. год.,  

лекарски извештај КБЦ Загреб, Медицински факултет, Психијатријска 

клиника од 25.11.1993. год. и 14.07.1994. год. за Станислава Франковића,  

отпусни лист Медицинског центра Сремска Митровица  од 16.12.1991. 

год. за Станислава Франковића,  

историју болести Медицинског центра Сремска Митровица за 

Станислава Франковића од 19.10.1991. год,  

историју болести Медицинског центра Сремска Митровица за Пеулић 

Стјепана од 19.10.1991. год,  

историју болести Медицинског центра Сремска Митровица за Ивана 

Мујића од 19.10.1991. год,  

налаз и мишљење првостепене лијечничке комисије за преглед особа 

обухваћених Законом о заштити војних и цивилних инвалида рата бр.1227 од 

08.12.1995. год., са извештајима лекара специјалиста за ошт. Божу Перичића,  

смртни лист Жупаније вуковарско-сријемске Матичног уреда Вуковар 

од 31.08.1995. год,  

потврду Републике Хрватске, Министарства унутарњих послова, 

Полицијске управе вуковарско-сријемске, Одјела заштите од пожара и 

цивилне заштите, бр.511-15-09-735/98 од 28.05.1998. год. о припадништву 

цивилној заштити и пријава о смрти Завода за судску медицину Загреб од 

02.07.1997. год. за Катарину Павличевић, рођену Кесер, од оца Антона,  

 

медицинску документацију за ошт. Стјепана Пеулића, са историјом 

болести , извештајима лекара специјалисте, налазима и мишљењима 

лекарске комисије,  

потврду Министарства обране Републике Хрватске – Сектора за 

управљање особљем – Управе за обрану Вуковар – Уреда за одбрану Вуковар, 
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Ур.бр.512 М2-154-99-358 од 29.06.1999. год. о судјеловању Стјепана Пеулића 

као хрватског бранитеља из домовинског рата у одбрани суверенитета 

Републике Хрватске, 

 медицинску документацију за ошт. Радмиловић Милана, са историјом 

болести и налазом и мишљењем лекарске комисије,  

медицинску документацију за ошт. Емануела Филића, са историјом 

болести, извештајима лекара специјалиста, налазима и мишљењима 

лекарске комисије,  

 

потврду Министарства одбране Републике Хрватске бр.Р-3183/92 од 

02.12.1992. год. о рањавању Филић Емануела мином у Ловасу дана 18.10.1991. 

год,  

 

уверење Владе Републике Хрватске – Уреда за жртве рата, УР.бр.50411-

04-96-129 од 16.11.1996. год. о времену проведеном у заточеништву за 

Емануела Филића,  

 

Председник већа: Надаље се такође налази и прочитаћемо другу 

медицинску документацију која се тиче и повреда а и заточенитшва како се то 

каже јел за неке од оштећених овде, у сваком случају за ово што смо у 

међувремену дакле прочитали да ли има неких посебних примедби? Онда ћемо 

наставити овде са дакле: 

 

медицинску документацију за Петра Вулету, са извештајима лекара 

специјалисте и завршним отпусним писмом,  

медицинску документацију за Жељка Франчишковића са историјом 

болести и извештајима лекара специјалиста,  

медицинску документацију за Станислава Франковића са историјом 

болести, отпусном листом и извештајима лекара специјалиста,  

медицинску документацију за Ловру Герстнера са отпусним писмима и 

отпусном листом,  

потврду Републике Хрватске-Жупаније Вуковарско-сријемске Општине 

Ловас од 28.11.1996. год. за Герстнер Ловра,  

уверење Владе Републике Хрватске Уреда за жртве рата, УР.бр.50411-

04-96-135 од 06.11.1996. год. о боравку у заточеништву Ловре Герстнера,  

медицинску документацију за Вјекослава Балића, са историјом болести 

и извештајима лекара специјалиста, медицинску документацију за 

Љубомира Солаковића – отпусно писмо и налаз лекара специјалисте,  

медицинску документацију за Златка Тома – историја болести и 

отпусни лист,  

медицинску документацију за Драга Сабљака – извештаји лекара 

специјалисте,  

медицинску документацију за Ивана Мујића, са отпусним листовима и 

отпусним писмима,  

пропусницу издату од Команде града Илока за улаз и излаз из села 

Ловас бр.25-28/91 од 16.12.1991. год. за Ивана Мујића, 

 медицинску документацију за Марка Филића, са историјом болести и 

извештајима лекара специјалиста,  
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медицинску документацију за Берислава Филића са извештајима 

лекара специјалиста, отпусним писмима, историјом болести,  

медицинску документацију за Паву Антоловића са историјом болести,  

медицинску документацију за Кесер Милка – извештај лекара 

специјалиста,  

пропусницу за кретање на релацији Ловас-Шид-Ловас, ради лекарског 

прегледа издата 15.11.1991. год. за Милка Кесера,  

медицинску документацију за Ђуру Антоловића – историја болести,  

извештај лекара специјалисте, отпусно писмо, 

 уверење Владе Републике Хрватске Уреда за жртве рата, Ур.бр.50411-

04-95-46 од 12.01.1996. год. о боравку у заточеништву за Ђуру Антоловић, 

 историју болести Клинике за трауматологију Загреб од 27.12.1991. год. 

за Ђуру Филића,  

 

Потом документација која се тиче пре свега спроведене сксхумације и 

потом идентификације онога што је ексхумирано почев овако: 

 

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

достави судско-медицинске документације која се односи на 

идентификацију особа које су ексхумиране у Ловасу,  

допис Уреда за заточене и нестале, 

 допис Уреда за заточене и нестале Владе Републике Хрватске од 

05.11.2003. год. са документацијом о прегледу и идентификацији посмртних 

остатака ексхумираних из масовне гробнице у Ловасу и пописом особа 

ексхумираних у Ловасу,  

извештај Завода за судску медицину и криминалистику Медицинског 

факултета у Загребу од 11.09.1997. год. о идентификацији тела Кризманић 

Зорана и Кризманић Вида,  

извештај Завода за судску медицину и криминалистику Медицинског 

факултета у Загребу од 03.07.1997. год. о идентификацији мртвих тела са 

локације «Ловас»,  

извештај Завода за судску медицину и криминалистику Медицинског 

факултета у Загребу од 09.07.1997. год. о идентификацији мртвих тела са 

локације «Ловас»,  

записнике Завода за судску медицину и криминалистику Медицинског 

факултета у Загребу од 06.06.1997. год, 11.06.1997. год., 16.06.1997. год. и 

17.06.1997. год, поводом идентификације посмртних остатака са локације 

«Ловас» и то на име идентификованих лица - Мато Адамовић, Живан 

Антоловић, Цецилија Бадањак, Данијел Бадањак, Петар Бадањак, Никола 

Бадањак, Катарина Балић, Лука Балић, Марин Балић, Бошко Бођанац, Мијо 

Божић, Златко Божић, Иван Цоњар. Марко Дамјановић, Андрија Девчић, 

Стипо Долачки, Паво Ђаковић, Фрањо Ђумић, Марија Фишер,. Мирко Гргић,. 

Мато Ходак, Анка Јовановић, Антун Јовановић, Јосип Јовановић, Мато Кесер, 

Ивица Краљевић, Јосип Краљевић. Алојз Кризманић, Ђуро Кризманић, Вид 

Кризманић, Зоран Кризманић, Иван Кучинић, Славко Кузмић, Ана Лемуновић, 

Антон Лукетић, Ђука Лукетић, Петар Лукетић, Стјепан Лукетић, Стјепан 

Мађаревић, Маријан Марковић, Острун Иван, Палијан Иван, Фрањо Панђо, 

Антун Пањик, Златко Пањик, Катарина Павличевић, Дарко Павлић, Жељко 

Павлић, Јозефина Павошевић, Маријана Павошевић, Славица Павошевић, 
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Драгутин Пејић, Стјепан Пејић, Алојз Полић, Јосип Пољак, Јурај Пољак, Јосип 

Рендулић, Перо Рендулић, Иван Сабљак, Марко Сабљак, Томислав Сабљак, 

Томо Сабљак, Дарко Солаковић, Мијо Шалај, Славко Штрангаревић, Јосип 

Туркаљ, Иван Видић, Марко Видић;  

 

записнике Института за судску медицину и криминалистику 

Медицинског факултета у Загребу од 18.09.1997. год. и то:  

записници секције број 96/97 на име Милана Латаса,  

секције број 95/97 на име Томислава Карачића,  

секције број 94/97 на име Рудолфа Јонака, 

 секције број 98/97 на име Анице Павличић,  

секције број 93/97 на име Звонимира Мартиновића,  

секције број 92/97 на име Боже Видића,  

секције број 89/97 на име Павице Ковачевић,  

секције број 88/97 на име Антуна Ковачевића,  

секције број 90/97 на име Елвире Ковачевић;  

 

обавест о упису чињенице смрти сведока-ошт. Ивице Филића Матичног 

уреда града Загреба од 21.07.2009. год,  

 

Председник већа:  Да ли на ове доказе сада прочитане односно на овај 

начин изведене има неких примедби? Нема. Наставимо онда са доказима који су у 

току поступка били приложени од стране одбране. Дакле, или оптужених лично 

или њихових бранилаца у њихово име и то су: 

 

фотографије споменика са гробља у Ловасу приложене од стране опт. 

Жељка Крњајића, 

 фотографије приложене на гл.претресу од 03.02.2009.год. од стране 

браниоца оптуженог покојног сада, Александра Николајидиса,  

фотографије приложене од стране исто покојног Александра 

Николајидиса писменим поднеском од 26.06.2009.год.,  

 

план узбуњивања и одбране Ловаса приложен од стране браниоца  

покојног тада опт. Љубана Деветака на главном претресу,  

 

извештај о укупној ситуацији и стању МЗ „Ловас“ од 06.12.1991.год.,  

 

захвалницу Девчић Милану Републике Српска Крајина, Општина 

Вуковар МЗ, ТО Ловас од 10.10.92.год., предата од стране пуномоћника 

оштећених, 

 

извештај о привођењу Марка Грчанца Станице милиције Ловас Српске 

области Славоније, Барање и Западни Срем општине Вуковар од 09.11.1991 

год,  

 

-прилоге уз жалбу опт. Жељка Крњајића на пресуду К-По2  22/10 ((у 

списима К-По2 22/10 – регистратор ХХХVIII – страна 9259-9393) 
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Председник већа: То је значи оно што нису изводи из овог регистра 

бранитеља а што сте приложили, претпостављам да сте сад разумели. Добро.  

 

               -фотокопије докумената приложене од стране адв. Радоја Алексића, уз 

поднесак од 01.09.2014. године (у списима К-По2 1/14 – регистратор II – 

страна 211-217) 

               -својеручна скица-цртеж са улицама и кућама у Ловасу и списак 

власника кућа са бројевима датим од стране оптуженог Жељка Крњајића 

предат на главном претресу дана 25.03.2015. године (странице 535-538 

регистратор IV списа – К-По2  1/14) 

               -пропратно писмо Станице милиције Ловас од 09.11.1991.год. о 

привођењу Марка Грчанца војној полицији Шид,  

               -службена белешка од 08.11.1991. године о разговору у СМ Ловас са 

Марком Грчанцом од 08.11.1991.године, од 05.11.1991. године, о разговору са 

Антоном Кризманићем, од 03.11.1991. године са  Ђуром Филићем, од 

02.11.1991. године са Адамом Лукетићем, од 01.11.91.год. са Миланом 

Цоњаром, достављено суду уз поднесак браниоца опт. Милана Девчића 

28.09.2009. године, у списима предмета под број 4132/1847, 

-фотографију опт. Милана Девчића са другим униформисаним лицима 

(у списима К-По2 1/14 – регистратор I – страна 182) 

 

Пошто је ово оно што је током поступка долазило са друге стране одбране, 

да ли било ко од оних који су то подносили или на кога се већ било шта од овога 

може односити имају неку посебну примедбу? Не примедбу на свој доказ, него 

неку опаску шта би, није обавезно али ако има изволите, адвокат Бранкица 

Мајкић. 

 

Адв. Бранкица Мајкић:  Па судија, уз овај поднесак који сте прочитали је и 

извод из књиге умрлих за Милорада Воркапића који је достављен уз исти 

поднесак 2009. 

 

Председник већа:  Ја мислим да је то на неком другом месту овде. 

 

Адв. Бранкица Мајкић:  У реду, хвала. 

 

Председник већа:  Могу рећи да ми је познато то о чему говорите, тако да 

се то налази овде негде нешто касније. Адвокат Крстић, изволите. 

 

Адв. Здравко Крстић:  Ако сам у тајмингу, ако не, Ви ми реците. Дакле, 

кроз, уз жалбу су достављени још неки списи, мислим на покојног Љубана 

Деветака и та дилема је остала и данас, Ви по мом поднеску не решавате већ 

годину дана, али сад је при крају па ћете морати решити овако или онако. Дакле, 

достављена су нека решења из списа Кв.6/07, па да ли то претпоставља да ћете у 

овим списима придодати и списе КВ већа која се односе на... 

 

Председник већа:  Морам да приметим да ово сад што сте рекли уопште 

није био предлог све до сада, али ајде да схватим до као Ваш предлог. 
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Адв. Здравко Крстић:  Као предлог, ево ако, онда смо се разумели. Мада, уз 

жалбу је то ишло. 

 

Председник већа:  Само, може ли мало прецизније о чему се ради? 

 

Адв. Здравко Крстић:  Дакле, уз жалбу је то достављено, па сам ја разумео 

ово што је колегиница интеренисала. 

 

Председник већа:  Добро, о чему се ради? 

 

Адв. Здравко Крстић:  Ради се о томе, прво да се решењем КВ већа 6/07 од 

28.11.2007. године мени забранило и ускратило право на својство браниоца 

Љубана Деветака тада, па је било дилема да ли могу да напишем жалбу. 

Апелациони суд је решио својим решењем. 

 

Председник већа:  Добро, али чега је то доказ, заиста? 

 

Адв. Здравко Крстић:  Па зато што сам ја поднеском тражио да се пониште 

та решења јер су то решења којим се управља у поступку, али су врло битна, па мој 

предлог, ево схватите тако, можда је најбоље, као нов предлог да се списи КВ већа 

у овом предмету здруже и ништа више. 

 

Председник већа:  Добро.  

 

Адв. Здравко Крстић:  Па ћемо о томе... 

 

Председник већа:  О томе до сада нисмо одлучивали. 

 

Адв. Здравко Крстић:  Па нисмо, а ево, утолико, само још једну реченицу, 

молим Вас, да не буде само да сам ја устао због браниоца Крстића, него и мој 

брањеник Косијер се појављује у тим списима КВ већа 6/07.  

 

Председник већа:  Добро. 

 

Адв. Здравко Крстић:  Молим Вас, да, где се наводе сведоци које смо данас, 

Ви сте прочитали из оног решења да се прочитају њихови искази да се не 

саслушавају Љубодраг Јелић, Никола Вуковић, Богићевић, Стеван Кочијашки, 

Стевановић Петар, па ту је и Зоран Косијер, то су сугестије бившег заменика 

тужиоца... 

 

Председник већа:  Добро, то остаје да се погледа нама. 

 

Адв. Здравко Крстић: Управо то да се погледа, јер интерсантно да је само 

мој брањеник оптужен, а не све ови, изгледа да није давао праве информације. 

 

Председник већа:  Добро, разјаснили сте нам. Е, сад, таман је на месту овде 

како настављамо са извођењем доказа нешто слично томе, а то је документација 

преузета из списа овог суда Већа за ратне злочине КВ-5/05, дакле, други један 

поступак и то: 
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списак војника распоређених у јединицу «Бели орлови» од 16.06.1992. 

године,  

списак за исплату припадницима ТО Српске општине Зворник за месец 

мај 1992. год,  

списак за исплату припадницима ТО Српске општине Зворник за месец 

мај, потписан од стране Борислава Михајловића. 

 

Потом, 

 

изводе из Матичне књиге југословенских држављана МУП Републике 

Србије, ПУ Београд,  од 30.10.2009. год. за тада опт. Љубана Деветака, Милана 

Девчића и Милана Радојчића. 

 

Документација која се тиче потврде о сведоцима који су умрли у току 

поступка, дакле: 

 

извадак из Матице умрлих Матичног уреда Пула РХ бр.308 од 

19.10.2009. год. за  сведока Ђорђа Ивковића, 

 извадак из Матице умрлих  Матичног уреда Пула РХ бр.486 од 

31.05.2001. год.  за Мату Краљевића,  

извадак из Матице умрлих Матичног уреда Товарник РХ бр.82 од 

26.10.1991. год. за Милорада Воркапића,  

 повијест болести за сведокал-ошт. Марију Антоловић Опће болнице 

Вуковар од 19.01.2009. и 10.09.2009. год,   

лечничку потврду за Љубицу Адамовић Дома здравља Вуковар од 

24.06.2009. год,  

извод из Матичне књиге умрлих Општинске управе Бечеј од 

28.10.2011. год. на име лица Ђуро Продановић,  

извод из Матичне књиге умрлих Општине Ваљево од 02.08.2011. год. 

на име лица Недељко Марковић. 

 

Имам утисак да нема примедби ни на ову групу доказа.  

 

Надаље, како смо их груписали су разни и са разних страна дописи упућени 

суду, наравно на тражење суда: 

 

допис Министарства одбране - ВБА од 27.03.2006. год., 18.05.2007. год., 

22.04.2009. год.,  

допис Министарства одбране, ВБА Стр.пов.бр.9203-7 од 18.08.2010. год. 

у вези достављања шеме ватре бригадне артиљеријске групе 2.пгмбр  за 

10.10.1991. год, у вези напада на Ловас,  

допис Министарства одбране, Војнобезбедносне агенције, 

Стр.пов.бр.15733-3 од 14.12.2009. год. у вези достављања података за 

Милорада Бошковића и Драгољуба Аранђеловића.  

допис Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке 

полиције, Службе за откривање ратних злочина, 03/43-1 број: 230-3461/07 

од 13.08.2007. год. са копијама картона о издатим личним картама, као и 

скениране фотографије у формату А-4 за лица Љубан Деветак, Милан 
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Радојчић, Жељко Крњајић, Милан Девчић, Миодраг Димитријевић, Дарко 

Перић, Радован Влајковић, Радисав Јосиповић, Петроније Стевановић, 

Александар Николајидис, Драган Бачић, Зоран Косијер, Љубодраг Јелић, 

Борислав Михајловић, Никола Вуковић, Јован Димитријевић, Саша 

Стојановић, Славко Ступар, Зоран Николић и Зоран Грујичић,  

допис Министарства одбране, ВБА, Стр.пов.бр.1095-2 од 23.01.2012.год. 

да се у архивској грађи 2. пгмбр не налази оперативни дневник и дневни 

извештаји, као и сва друга документа из октобра 1991.год. за 

противдиверзантски одред ТО Ваљево.  

 

допис Министарства унутрашњих послова Дирекције полиције, Управе 

криминалистичке полиције 03/4-3-1 бр.230-2056/07 од 29.03.2010. год. са 

подацима за Зорана Обреновића 

допис Министарства одбране ВБА од 27.10.2011. год. о документацији 

2. пгмбр за октобар 91. године и од 28.06.2011. год, о садржини персоналног 

досијеа опт. Миодрага Димитријевића, 

 

допис МУП, Дирекција полиције, Управа криминалистичке полиције, 

Службе за откривање ратних злочина, под ознаком 03/4-3-1 број 230-

3461/07 од 06.07.2007. год,  

извештај Министарства одбране ВБА-стр.пов.бр.6157-4 од 

05.06.2009.год. у вези опт. Радојчића,  

извештај Министарства одбране ВБА-стр.пов.бр.7240-2 од 

28.05.2009.год, о архивској грађи за пешадијски напад на Ловас. 

 

извештај Полицијске управе Ваљево од 27.02.2009. год. за сведока 

Радомира Савковића. 

 

Даље, такође, једна група доказа који су у списе дошли тако што их је 

поднела одбрана: 

 

руком сачињен списак противдиверзантске чете ТО Ваљево предат 

суду на главном претресу од стране опт. Радована Влајковића, 

 

 стална дозвола за боравак у зони борбених дејстава на име лица 

Боривоје Савић од 15.01.1992. год, предат од стране овог лица саслушаваног 

у својству сведока на главном претресу,  

списак добровољаца одреда «Душан Силни» Нова Пазова од 05.10.1991 

год. достављен од стране бранилаца оптужених Деветака и Девчића,  

 

 оригинал Подсетника бележнице оптуженог Миодрага 

Димитријевића, чија се копија налази у списима предмета,  

 

«Gооglе» мапу, скица број 1 и скица број 2, сателитског снимка парцеле 

и околних предела везано за догађај из тачке III оптужнице достављену од 

стране опт. Зорана Косијера, 
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 цртеж који је на главном претресу при изношењу одбране приложио 

опт. Жељко Крњајић са означеним улицама и кућама у насељеном делу села 

Ловас, куда се он кретао. 

 

Неких посебних примедби? Добро.  

 

КАЗНЕНА ЕВИДЕНЦИЈА 

 

извадак из КЕ Министарства правосуђа Републике Хрватске, Одјела за 

казнене евиденције од 22.01.2008. год. за опт. Жељка Крњајића, 

 извадак из КЕ Министарства правосуђа Републике Хрватске, Одјела за 

казнене евиденције од 23.01.2008. год. за опт.Милана Девчића, 

 

 

пресуда Окружног суда у Осијеку, К-190/87-327 од 12.05.1988. год. и 

решење Општинског суда у Осијеку, бр.Кв-60/96-3, К-230/92-383 од 

10.04.1996. год,  

 

-извештај из КЕ МУП РС-Полицијске управе у Сомбору од 03.11.2015. 

године за оптуженог Милана Девчића, 

-извештај из КЕ МУП РС-Полицијске управе у Ваљеву од 03.11.2015. 

године за опт. Радисава Јосиповића, Дарка Перића и Радована Влајковића, 

-извештај из КЕ МУП РС-Полицијске управе у Сремској Митровици од  

05.11.2015. године за опт. Жељка Крњајића и Зорана Косијера, 

-извештај из КЕ МУП РС-Полицијске управе у Београду од 05.11.2015. 

године за опт. Сашу Стојановића и Јована Димитријевића,  

-извештај из КЕ МУП РС-Полицијске управе у Панчеву од 06.11.2015. 

године за опт. Петронија Стевановића, 

-извештај из КЕ МУП РС-Полицијске управе у Крушевцу од 04.11.2015. 

године за опт. Миодрага Димитријевића. 

 

Дакле, најновији, ако на ово нема неких примедби прелазимо на оно што је 

такође овде у списима достављено, а што можемо назвати медицинском 

документацијом за саме оптужене, што наравно, има и свог значаја, па ћемо то и 

навести овде, дакле: 

 

извештај Дома здравља «Шид» од 20.02.2009. год. са увидом у књигу 

Протокола за дане 18.10. и 19.10.1991. год, 

 отпусну листу са епикризом Специјалне затворске болнице Окружног 

суда у Београду за опт. Зорана Косијера од 24.09.2007. год, и за опт. Миодрага 

Димитријевића од 14.09.2007. год,  

 отпусну листу Клинике за кардиологију ВМА за опт. Миодрага 

Димитријевића од 10.12.2004.  и 17.07.2006. год,  

 контролни картон за пацијента са уграђеним песмејкером ВМА од 

12.09.2007.год. за опт. Миодрага Димитријевића,  

извештај Окружног затвора у Београду бр.129 од 10.09.2007. и бр. 150 

од 10.10.2007. год. о обављеном прегледу опт. Дарка Перића,   

медицинску документацију ВМА од 08.06.2007. год. за опт. Петронија 

Стевановића,  
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извештај Окружног затвора у Београду, бр.52/09 од 20.02.2009. год. за 

опт. Петронија Стевановића,  

медицинску документацију за опт.Радисава Јосиповића– отпусну листу 

са епикризом од 11.04.2011. год. и коронарни ангиограм од 05.04.2011. год. 

Здравственог центра «Ваљево», достављене уз  поднесак браниоца опт., адв, 

Ђорђа Калања 12.04.2011.год.,  

мишљење др Марије Мирковић шефа Коронарне јединице Болнице 

«Ваљево» од 15.04.2011. године о здравственом стању опт. Радисава 

Јосиповића, 

лекарски извештај Окружног затвора у Београду, за опт. Миодрага 

Димитријевића, бр.31/09 од 25.05.2009.год., број 76/08 од 26.09.2008.год. и 

21/08 од 24.07.2008. године. 

 

 извештај ДЗ „Шид“ бр.05-606/2 од 25.05.2009.год.,  

допис Дома здравља „Винковци“ бр.01-1081/08 од 13.11.2008.год.,  

извештај Дома здравља Шид, бр.05-1190/1 од 08.10.2008. год., са 

деловима књиге Протокола,  

извештај Дома здравља Шид, бр.05-1212/2 од 20.10.2008. год. са 

деловима књиге Протокола,  

извештај ВМА бр. 3-1137 од 20.10.2008. год. са прилогом - историјом 

болести за опт. Јована Димитријевића од 29.10.1991. год,  

пропусницу бр.62 команде града Илок од 24.12.1991. год,  

 

 

 уверење о околностима рањавања Жељка Крњајића -- Министарства 

одбране Републике Српске Крајине, Одељење Вуковар од 05.08.1993. год,  

отпусну листу Клинике за трауматологију и ортопедију ВМА за опт. 

Крњајић Жељка од 01.11.1991. год,   

отпусну листу са епикризом Завода за неуролошка обољења и 

посттрауматска стања др Боривоја Гњатића, «Стари Сланкамен» од 

07.02.1992. год. за опт. Жељка Крњајића,  

потврду Штаба ТО Борово Село од 18.01.1992. год,  

извештај Дома здравља «Шид» за опт. Жељка Крњајића од 25.06.2009. 

год.  

историју болести Медицинског центра Сремска Митровица за опт. 

Жељка Крњајића од 16.10.1991. год,  

 

Председник већа:  Да ли на ово има неких примедби? Оптужени Зоран 

Косијер изволите. Ове документације има пуно и на разним странама у списима, 

надамо се да смо обухватили све што је у том смислу било овде достављено а ако 

није, ви ћете ми нормално на то скренути пажњу. 

 

Опт. Зоран Косијер:  Ја имам примедбу само мислим да када се спомињало 

у вези здравствене документације да требало би тражити историју болести за 

период што сам провео у затворској болници. 

 

Председник већа: Имамо отпусне листе са епикризом специјалне 

затворске болнице, па сад од или до. Мислим да је то обухваћено. 
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Опт. Зоран Косијер:   Кажем господине судија, ја сам тражио био историју 

болести да преко суда, међутим, болница је послала здравствени картон а мени 

треба историја болести баш ако би могли то да ми учините да добијем историју 

болести. 

 

Председник већа:  Не би се задовољили тим здравственим картоном? 

 

Опт. Зоран Косијер:   Требаће ми, треба ми због лечења. 

 

Председник већа:  Добро, то за друге неке потребе. А за овај поступак? То 

што Вам треба вероватно је, али кажем за ово овде. 

 

Опт. Зоран Косијер:  Добро ... 

 

Председник већа: Зар није довољно ово што је већ овде?  

 

Опт. Зоран Косијер: Па није довољно зато што сам ја био тражио и Оливера 

Анђелковић ваша колегиница бивша која ме она је намерно тражила, ја сам 

тражио историју болести, она је тражила здравствени картон. Мислим има 

интересантних ствари, јер мене су 19 дана дрогирали тамо у затворској болници.  

 

Председник већа:  Добро. И у ранијој пресуди је било констатовано па ћемо 

онда тако и учинити чисто из практичних разлога да је суд извршио увид и у 

смислу дакле прописа који нису прописи Републике Србије, дакле у: 

 

 

«Службене гласнике Српске области Славонија, Барања и Западни 

Срем» бр.1 од 19.12.1991. год. и бр.2 од 05.02.1992. год,   

 

Упутство о употреби територијалне одбране ССНО, стр.пов.бр.478-1 од 

20.07.1977. год,  

 

И у том смислу Закон о правима хрватских бранитеља из домовинског рата 

Републике Хрватске: 

 

Председник већа:  Свакако суд је имао у виду и имаће у виду и прописе 

који су ајде да кажемо домаћи односно из Србије односно из Југославије у време 

који се тичу војних правила својевремено и који су овде били помињани, с тим 

што сматрамо да није нужно њих посебно овде наводити као доказе. Прописи су 

ипак нешто друго. Е сад, овде постоји у списима предмета и ДВД снимак наводи се 

криминалистичке технике  МУП Републике Хрватске достављен уз записник о 

очевиду Жупанијског суда у Вуковару Кир.887/07 од 21. новембра 2007. године, те 

видео снимак репортажа из села Ловас Радио телевизије Србије то јест Београд, ТВ 

дневника 2, емитован 08.11.1991. године, и достављен од стране Тужилаштва за 

ратне злочине. Што се ових доказа тиче, ових што су били извођени на оном 

прошлом суђењу да ли је довољно да констатујемо да су они ту и да о њима да 

ћемо их такође ценити. Да ли је потребно да се емитују поново? То зависи наравно 

ови дакле снимци односно тај материјал се не мора нити тицати свих овде 

оптужених колико сам бар могао да разумем. Можемо да констатујемо да су они 
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једноставно део доказног материјала. Да не питам сваког појединачно али колико 

видим нема супротних мишљења. Дакле, да контатујемо да су ови снимци 

прегледани. 

 

Да наставимо даље, сад већ иде другачији део, ово су све докази дакле који 

су изведени, прелазимо на нешто тиме бисмо и завршили, на другачију врсту 

одлука, дакле, 

 

 

               На основу чл.395 став 4 ЗКП, 

                

               ОДБИЈАЈУ СЕ предлози да се: 

 

               -испитају сведоци Мирослав Перичић, Златко Франчишковић, Владо 

Брајковић, Дарко Острун, Томислав Панђо, Јакоб Балић, Туница Балић, Драган 

Марић, Никола  Пољак, Крунослав Пеулић, Милан Туркаљ, Мијо Клисурић, Ана 

Шелебај, Мирко Рудић, Иво Мађаревић, Мартица Грчанац, Дарко Пољак, жена 

Драге Сабљака, Нада Ђаковић, Споменка Гргић, Николе Кризманића, било ког 

министра из Владе Републике Српске Крајине, по избору суда – по списку на 

цртежу улица Жељка Крњајића, Пере Ђукића, целог руководства СУП Шид, 

оштећену Маријану Радочај, Славицау Јовановић, проф.Ђорђа Ђорђевића, др 

Зорана Станковића,  

 

Председник већа:  Ово су предлози који су били стављени после укидања 

ове прве пресуде. Односе се на лица која до сада нису била позивана и испитивана 

као сведоци.  Очигледно, наравно сматрали смо за оне сведоке које смо позивали 

који су се, њих неколико који су се на оним претресима које смо водили последњих 

годину дана да за њих има разлога и основа да их чујемо или да их чујемо поново 

што се и показало а за ове смо оценили да су ајде да кажем на неки начин сувишни 

с обзиром на масу доказа сведока и томе слично који су већ у овом поступку 

изведени на овај или на онај начин. Такође,  

 

               На основу чл.403 став 1 ЗКП  

 

 одбијен је предлог да се испита дакле, позове и испита овде на претресу 

вештак доктор Анто Блажановић. Онај који је вршио судско-медицинска 

вештачења погинулих пре свега а и једног броја повређених и оштећених. 

        

На основу чл.388 став 4 и 5  

 

Суд је одбио предлоге да се поново позову и испитају оштећени и сведоци: 

 

Жељка Грбешић, Емануел Филић, Бранка Балић, Павле Шимуновић, Милко 

Кесер, Ивица Пољак, Жељко Јапунџа, Драган Накић, Стјепан Маринковић, 

Александар Васиљевић,  потом из истог разлога: 

 

               -да се изврше суочења или да се понове суочења између сведока Лончара и 

Ђокића, сведока Бошковића и Милошевића и сведока Јелића и Новаковића; 

суочења опт. Миодрага Димитријевића са сведоцима Лончаром и Ђокићем. 
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               На основу чл.395 став 4 ЗКП суд је донео одлуку да се ОДБИЈА предлог 

 

-да се изврши графолошко-трасолошко вештачење оригинала наређења ОП 

број 10 команде 2. пгмбр Стр.пов.бр. 364-1 од 10.10.1991. године, 

 

               -да се изврши ново војно вештачење, овог поготово што смо тај предлог је 

стављен пре него што је и прихваћено присуство стручног саветника у овом 

предмету на неки начин је и ова одлука у вези са тиме.  

 

               -да се изврши вештачење о постављању минског поља, 

 

               -да се изврши медицинско вештачење оштећеног Ђуре Антоловића (овај 

предлог је већ био одбијен у ранијем оном првом поступку из разлога што је суд 

нашао да је он сам по себи објективно немогућ. 

 

 Потом, одбијен је тако предлог  

 

               -да се изврши психијатријско вештачење ошт. Ђуре Антоловића, 

Станислава Франковића, Емануела Филића, Петра Вулете и Викице Филић, 

 

               -да се изврши вештачење медицинске документације сведока-оштећеног 

Марка Грчанца, 

 

               -да се изврши судско-медицинско вештачење сведока – оштећеног Ђуре 

Антоловића, 

 

               -да се изврши медицинско вештачење повреда опт. Јована Димитријевића, 

 

               -да се изврши медицинско вештачење документације погинулих лица дана 

18.10.91. године, за које се не зна узрок смрти. Овај предлог је тако формулисан и 

тако смо га у том истом облику и одбили као и овај предлог, 

 

               -да се изврши графолошко вештачење све војне документације, 

 

               -да се прибави транскрипт или тонски запис или „Службени гласник“ или 

било какав документ са седнице Владе Републике Српска Крајина из Ердута за 

период од 20.09.-10.10.1991. године о наводном постављењу Жељка Крњајића за 

командира милиције Товарник, 

 

-да се прибави и изврши увид у персонални и финансијски досије опт. 

Миодрага Димитријевића, 

 

-да се прибави и изврши увид у лични опис, тако је то формулисано било у 

предлогу,  опт. Петронија Стевановића, 

 

-да се прибаве подаци о лицима – добровољцима у одреду ТО Ваљево која су 

рањена дана 18.10.91. године, 
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-да се прибаве оригинали наредби од ВБА, 

 

-да се прибаве белешке и бележнице пуковника Марка Ковача, 

 

-да се прибави и изврши увид у извештај начелника безбедности 2. пгмбр, 

сведока Милана Милошевића и кривичну пријаву из Војног тужилаштва које је 

упутила Управа безбедности ССНО 18.10.1991. године. Овај предлог је био чак и 

сагласан од стране оптуженог  то јест браниоца и тужиоца, али то ипак суд не 

везује, нашли смо да је овако нешто а посебно с обзиром на то шта смо од сведока 

Милана Милошевића 30. октобра јел тако, чули нашли смо да би то само водило 

одуговлачењу поступка и да из тако нечега не можемо сазнати ништа 

квалитетније о свему овоме него што већ иначе имамо овде. 

 

Потом, дакле такође је одбијен предлог  

 

-да се од Министарства одбране прибави оригинал извештај број 3/44-4 од 

27. марта 2006. године, 

 

-да се прибави писмена документација од Милорада Бастаје који се 

потписао као командант одреда „Душан Силни“ из Нове Пазове,  

 

-да се прибави и изврши увид у документ „Конвенција о повлачењу ЈНА са 

простора Републике Хрватске“, 

 

-да се прибаве изводи из матичне књиге умрлих за сва смртно страдала 

лица из оптужнице, 

 

-да се прибави фотоелаборат и зубни статус ових лица, одећа, обућа, сви 

нађени предмети, као и видео-снимак ексхумације, 

 

 То су све предлози одбијени.  

 

 

               На основу чл. 407  ЗКП суд је такође одбио предлоге да се  

 

               -издвоји из списа: 

 

               -информација Управе безбедности ССНО о малтретирању цивила ССНО број 

540 од 25.10.1991. године, потписана од начелника III одељења -  пуковника 

Милорада Бошковића, ову информацију смо управо пре паузе били инавели и 

извели као доказ. 

 

 Те да се издвоји из списа  

 

            -експертски извештај за МКТЈ 

 

 Предлог такав какав је нам није био довољно јасан, то је колега Зорко 

предложио. Међутим, у сваком случају о томе је одлука оваква.  

 



ВР
З 1

13
3

 
 

47

 Такође, одбијен је предлог  

 

               -да се издвоје из списа изјаве сведока-оштећених Јосипа Оструна, Ђуре 

Антоловића, Емануела Филића и Милана Радмиловића, дате хашким 

истражитељима. Из разлога који су, бићу кратак били и разлог за исту такву 

одлуку у оном првом дакле поступку пред ранијим већем.  

 

И такође 

 

               -да се издвоје из списа записници о исказима сведока саслушаних по 

замолници – Мире Антоловић Комјат, Катарине Краљевић, Златка Краљевића, 

Марка Грчанца, Славка Лукетића, Јанка Божића, Славице Ђаковић,  

 

               -изјаве свих добровољаца датих у СУП, тако је наведено, године 2006. и 

2007. који су сведочили и пред овим судом, 

 

 Напослетку, потребно је да суд одлучи о предлогу који је адвокат Гордана 

Живановић ставила још мислим на припремном рочишту а и касније на неким од 

наших главних претреса за која морам признати да нисам најбоље разумео на шта 

би требало да се односе односно чини ми се да би требало мало прецизније то да 

буде. Сад ако то можете учинити овом приликом тим боље. То је било на нашем 

претресу 18. септембра, не, не, односи се на претрес 18. септембра 2008. године а у 

вези са изјавама које је Ваш брањеник дао приликом тако рећи информативног 

разговора јел? У преткривичном поступку. Е оно што, како сам ја разумео, ако сам 

добро разумео оно што Ви тражите да се издвоји то или да обрише на неки начин 

то су делови транскрипта не само, не те изјаве које су дате него управо делови 

транскрипта само што нисмо могли сами без Ваше помоћи да установимо на које 

се делове то односи? 

 

Адв. Гордана Живановић: Ако се ја сећам, а можда се и не сећам добро, али 

мислим да сам тачно нагласила тада у том предлогу на које делове транскрипта се 

везано за његову одбрану, сећам се датума 18. септембра... 

 

Председник већа:  Опис. 

 

Адв. Гордана Живановић:  Али пошто ми тај предлог  који је рађен у 

писаној форми себи сам то писмено записала, није тренутно код мене овде, ако ми 

дозволите, ја бих га поновила сутра пред Вама, ако имамо сутрашњи термин. 

 

Председник већа:  То је сад, ја сам оставио... 

 

Адв. Гордана Живановић:  Схватила сам да нешто иде бржим темпом, онда 

ми оставите још пет минута да, два минута, три минута, да погледам у мојим 

белешкама шта имам, онда бих Вам тачно навела и бројеве странице и све што сам 

тада нагласила. 

 

Председник већа:  Ми смо покушали то и без Вас, али нисмо могли тако 

лако да закључимо на шта се то тачно односи и на које делове евентуално ту у 
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транскрипту и који су, где је, ајд да кажемо, на неки начин можда злоупотрбљено 

та претходна изјава која није дата у својству осумњиченог. 

 

Адв. Гордана Живановић:  Изјаве које је дао окривљени Димитријевић 

Јован у претходном, односно предкривичном поступку су биле доведене у сумњу 

пре почетка главног претреса када је поступајући председник већа ондашњи 

рекао да ће о тим изјавама донети накнадно одлуку. Када је кренуо главни 

претрес, мој брањеник Јован Димитријевић је своју одбрану, колико се сећам, 

давао, то ми је сада само проблем што сам... Ја мислим да је то био 18. септембар.... 

 

Председник већа:  Да, 2008. године. 

 

Адв. Гордана Живановић:  2008. године и тада је на странама 44, 45 

транскрипта како је рекла судија Анђелковић то касније, „на мала врата“, цитирам 

њен израз, „уведено коришћење тих изјава за које је она касније својим решењем 

којим их је издвојила из предмета јасно и гласно ставила да они не могу бити 

предмет коришћења у току овог поступка, али наравно, то је учињено много 

касније и када је већа штета направљена. 

 

Председник већа:  Да, да, тај основ Вашег предлога то смо разумели, него, 

дакле, на транскрипту тога дана да нам означите где се налази, шта је то у ствари 

што потиче из... 

 

Адв. Гордана Живановић:  То су стране, колико се ја сећам, 44 и 45 где су 

почела да се постављају питања која су била саставни део те изјаве и одговори на 

то издвојени из записника датог код истражног судије претходног. То су значи 

тачно та питања. 

 

Председник већа:  Све смо то разумели, али ће ипак бити потребно да нам 

означите на шта се то односи, ипак је један мали део једног повеликог 

транскрипта. 

 

Адв. Гордана Живановић:  Да се користим опет том изјавом која је 

склоњена из предмета, шта да радим, односи се на некакво, да ли је нешто чуо уз 

пут. 

 

Председник већа:  Добро. 

 

Адв. Гордана Живановић:  Мине, пуцања.... 

 

Председник већа:  Разумем да не можете то у овом тренутку учинити 

онолико прецизно колико је потребно али добро, одлуку о овоме што сте 

предложили, то ћемо, то сте предложили одавно, је ли тако, то ћемо оставити за 

касније, а надам се да ћете нам доставити мало прецизније него што сада можете 

да учините. 

 

Адв. Гордана Живановић:  Господине председниче, уплели бисмо се мало и 

Ви и ја. Значи, питања од стране истражног судије на одређене ствари које су биле 

саставни део те изјаве, везано за оно што је написано у њој. Ја могу сада само да 
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цитирам ту изјаву, али не знам на који начин да Вам скренем другачије пажњу 

осим чињенице да се то налази на транскриптима од 18. на странама 44 и 45 и 

везано је за питања која је тадашњи председник већа постављао мом брањенику 

везано за то шта је чуо, да ли је видео и како је нешто видео док су се кретале 

колоне. 

 

Председник већа:  Добро, нека то буде поднеском онда, имамо за то 

довољно времена, то је више-мање скоро последње осим пар неких данашњих... 

 

Адв. Гордана Живановић:  Потпуно ћу Вам исто рећи, једино да Вам 

фотокопирам изјаву па да. 

  

Председник већа:  Да, уредности ради још ћемо за овај доказни поступак 

констатовати у односу на оне предлоге за сведоке од којих су, то су махом 

оптужени, њихови браниоци које су ставили, а које су у међувремену повукли, 

додаћемо још, дакле, суд доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ОТКЛАЊА СЕ извођење доказа испитивањем сведока Петра Плавшића, 

Мирослава Живановића, Златка Краљевића, Душана Бокића, Мира Плавшића, 

Милутина Вукосављевића и Милоша Милосавевића. 

 

Оно што сада преостаје да још чинимо у поступку то махом више није 

везано за извођење доказа већ потреба, наравно, која се указала али ја то сад само 

напомињем, мислим да нема потребе давати неке налоге или наредбе, да у 

међувремену ако ништа од 14 лица која се у оптужници налазе, таквој каква је 

сада, четири, у тој оптужници више нису, односно поступак је раздвојен и 

обустављен тако да би свакако било потребно да се ово стање томе прилагоди и 

опет не сумњам да сада скоро на окочаном доказном поступку да то Тужилаштво 

може да учини, наравно и благовремено да би се и са, ајде да кажемо, тим 

пречишћеним текстом, наравно, уколико те измене буду само у том правцу, да 

може и друга страна да се о томе обавести на време. 

 

Заменик тужиоца:  Председниче, ми ћемо, ја ћу, Тужилаштво ће у року од 

осам дана доставити то писмено ради упознавања благовремено странкама, 

односно Вама па ћете Ви дистрибуирати то. 

 

Председник већа:  Хвала. Сад ја нешто да кажем, па можда после тога неће 

бити потребно то што хоћете да поменете. Није било баш сасвим могуће 

претпоставити колико ће нам времена требати за овакав начин извођења доказа 

али овим је исцрпљено оно што смо намеравали са данашњим и са сутрашњим 

даном, можда смо могли и раније ово прекинути али сам претпоставио, не због нас 

овде који овде долазимо професионално па свеједно ту морамо бити, него пре 

свега због оптужених којима некима од њих није једноставно и јефтино да овде 

долазе, да са данашњим даном завршимо и оно што смо могли да оставимо да 

пренесемо на сутрашњи, тако да сутра не бисмо дакле, ништа радили, односно 

одложили бисмо овај други дан претреса и сада заказали следећи. Е, сад, из тог 
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разлога уколико вас занима, то сам хтео да кажем, тако се десило, већ сте 

приметили да је ове године последња недеља у месецу била нама овде за овај 

поступак, за ову материју и ова судница која нам је неопходна, мања не може, а 

може и већа али ова нам је сасвим довољна била до сада, такав је распоред 

направљен да те последње недеље не може из других обавеза последње недеље у 

децембру држати и заказати претрес у овом предмету, тако да следећи може онда 

доћи тек опет одговарајућој томе у последњој недељи јануара. Е, ако је био неки, 

нешто неко хтео да каже у вези са тиме, онда, сад можда и не мора. 

 

Адв. Здравко Крстић:  Али, да ли ћете ми дозволити, само да се вратим са 

једном реченицом око сагласја одбране и тужиоца, то је јединствена прилика била 

да прихватите извођење тог доказа. Бојим се да се нисмо разумели, ако ми 

дозволите само једну реченицу око прибављања кривичне пријаве из 

Тужилаштва. Дакле, ви у списима имате, ја сам Вама лично показивао, фотокопију 

уписника из Војног тужилаштва и мене пријава као пријава не интересује 

кривична, него ме посебно интересује када се достави извештај, а за сада смо 

ускраћени, ко је наредио и по ком основу да се та пријава кривична '94. године 

уништи, што јасно стоји у одељку ово што ја имам уписника КТ Војног 

тужилаштва. То је суштина била и тужилац ме потпуно разуме и сагласио са тим. 

Не нама, нама не треба кривична пријава као кривична пријава, него управо шта 

се десило '94. године да неко нареди а не видимо из овога, а видело би се из 

уписника, да се списи униште. Она је уништена, не можемо ни да је добијемо. Не 

знам да ли сам био јасан? 

 

Адв. Слободан  Живковић: Видело би се против кога је поднета кривична 

пријава. 

 

Адв. Здравко Крстић:  Па видело би се, али је уништено, а мене интересује 

ко је наредио, не може чиновник у било ком Тужилаштву па ни у Војном у то време 

да сам одлучи да се униште списи, знате. Ви сте били и војни судија, разумећете 

ме. Погледајте опет са већем до 25. јануара или кад ћете одложити, мада успут 

речено у јануару се уопште не ради, ја не знам, Ви сте једини, први сада, у 

фебруару се заказује, јануар је месец за извештаје, за похвале и тако даље, а и 

славе и тако. За скијање, санкање, можда се и насанкамо. 

 

Председник већа:  Пошто је, дакле, вероватно и време за припремање 

завршних речи и остало, ми ћемо, прво ћу се консултовати са већем, наравно, али 

и заказати. То је та недеља од 25. до 29. фебруара, ипак је то друга половина, 

јануара, јануара, друга половина јануара ипак радна.  

 

Још неко нешто? А да, хтео сам и Вас да питам, Ви сте имали неки предлог у 

вези са она два сведочења, нисам разумео да ли тај предлог стоји или не стоји? 

 

Адв. Бранислава Фурјановић:  Па не могу да останем при та два предлога 

пошто је покојни Николајидис умро, а тражила сам суочење, саслушање сведока 

Новаковића и присуство оптуженог Николајидиса. 

 

Председник већа:  Нисам мислио на то, него на сведоке Филића, оштећене 

Филић и онај други како се звао, што сте хтели да га чујете, те транскрипте? 
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Адв. Бранислава Фурјановић:  Ја сам то слушала, нема потребе да се 

изводе ти докази. 

 

Председник већа:  То сам хтео да питам. 

 

Адв. Бранислава Фурјановић:  Да, да. Ја сам хтела да питам да ли ћемо 

добити ми решења о овим одбијеним предлозима нашим? 

 

Председник већа:  Да, наравно, наравно, за то има и довољно времена... 

 

Адв. Бранислава Фурјановић:  И хтела сам такође... 

 

Председник већа: После тога да се ради и за вас такође и да пошто, кажем, 

стицајем прилика у децембру нећемо имати термин, него у јануару.  Кажите. 

 

Адв. Бранислава Фурјановић: Хтела сам још да питам ако сте нешто 

пропустили неки, извођење неког доказа, да ли можемо то? 

 

Председник већа:  Упутите нам поднеском, у овој маси доказа може и то да 

се деси заиста. 

 

Адв. Бранислава Фурјановић:    Путем поднеска, да да. 

 

Председник већа:  Или да нешто са свим овим силним бројевима редним и 

са датумима не идентификујемо на одговарајући начин и те ситније 

неправилности би требало исправити, па што се односи и на све вас овде, онда 

пошто немамо децембарски термин, онда па напишите нам то, то се и треба и 

може да исправи. 

 

Адв. Бранислава Фурјановић:  У реду, хвала. 

 

Председник већа:  Дакле, недеља од 25. до 29., не цела, него само 

најављујем. Адвокат Алексић. 

 

Адв. Радоје Алексић:  Само да се прочита из Министарства одбране, 

Окружни суд у Београду 28.05.2009. године, затражио је извештај у предмету КВ-

6/2007 и од 14.05.2009. и стигао је извештај од стране Министарства одбране 

везано и у списима предмета се налази 354/1594 налази се извештај наређења о 

томе ко је командовао приликом напада на Ловас и ко је уопште био у помоћним 

снагама. Да ли је неко командовао, где се из тог извештаја види да се не зна ни ко 

је командовао помоћним снагама, ни ко је... 

 

Председник већа:  Добро, разумем. Ако сте сигурни да нисмо то прочитали 

међу свим овим доказима, проверићемо свакако. 

 

Адв. Радоје Алексић:  У реду. Доставићу ја писмено то и ово решење о 

спровођењу истраге. 
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Председник већа:  Добро, сад је на записнику али у реду. Добро. 

 

Адв. Радоје Алексић:  Хвала. 

 

Председник већа:  Добро. 

 

Суд доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

Да се главни претрес ОДЛОЖИ. 

 

Следећи главни претрес се заказује за... 

 

Кажите. 

 

Адв. Бранкица Мајкић:  Ја се извињавам, разумела сам да је 25.-29. само не 

знам пре подне? 

 

Председник већа:  Не, не целу недељу, ја сам само рекао оквирно шта је, а 

овако ћемо значи. 

 

За 25., 26. и 27. јануар 2016. године, поподне, судница бр.2, све у 14:30. 

 

Адв. Здравко Крстић:  Тада је завршна реч? 

 

Председник већа:  Па спремајте се за завршне речи, да.  

 

Адв. Слободан Живковић: 25., 26. и 27.? 

 

Председник већа: Да, понедељак, уторак и среда. 

 

Адв. Гордана Живановић:  Мени остављате рок од осам дана.... 

 

Председник већа:  Да, да, мислим да ће Вам бити довољно јер треба нам то 

мало прецизније. Добро.  

 

 

Окончано у 18:22. 

 

 

 

ЗАПИСНИЧАР       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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