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На основу чл.

409. ст. 1. ЗКП, дс.•1юшчно мењюr, у погледу чињеничног стања
онтужницу КТРЗ бр. 7/07 o;r 28.11.2007. године, прецизирану посrедњи пут пашшr
поднсско~1 од 01.12.2015. године: тако да са,:щ оптужница у односу на оптужене )Кс.ъr,а
Крљајпћа, Милана Девчића, Мпо,=1рага Дюштрпјевпћа, Дарю1 Перића, Радована
Влајковића,

Радисава

Јоспповпћа,

Јована

Дшштријевпћа,

Сашу

Стојановића,

Зорана Коспјера п Петронија Стевановића пrаси
ПIТО СУ:
ОПТ\'ЖСНИ (опт,):
)Ксљко

Крњајић

у

својству

кощнщира

Станице

шrлици1с

(СМ)

Товарник,

Мшшп Девчпћ, у својству командира СМ у Ловасу;
Миодраг
Јосиповић,

Дпшпријсвиli,

као

припадници

Дарко

Перић,

Територијалне

Радован

одбране

(ТО)

Влај1,овић

Ваљево,

у

II

Радпсав

саставу Друге

пролетерске гардијске моторизоване бригаде (2.пгмбр) тадашље Југословенске Наро;ще
Арлшје (ЈНА);

.Јован

Димитријевић,

Саша

Стојановић,

Зоран

Косијер

и

Петроније

Стевановић, као припадници добровољачке оружане групе ,,Душан Силни". у саставу ТО
и СМ Ловас;
кршећи правила међународног права садржана у чл.
заштити грађанских лица за време рата од
вези чл.

4.

ст.

(унутрашњих)

1.

и

2.

12.08.1949.

3. IV

Женевске конвс~щије о

године, чла~ювrша

13.

ст. 1. и

2.

у

тач. а), е), х) Допунског протокола о заштити жртава нел~еђунаро;џшх

оружаних сукоба (Протокол

октобра па до краја октобра ыссе~щ

1991.

11)

уз наведену коrше~щију, почев од

1О.

године, за време унутршшьег оружано~· сукоба

који јс тада постојао у Републици Хрватској у саставу бивше Социјалистичке Федеративне

Републике Ју1·ос,швијс (СФРЈ) из,1сђу ЈНА, ТО и ;щбровољачких састава са једне стране и.'
органи:юваннх оружаних форыација Збора наро;щс пчще (ЗНГ) и Министарства
унутрашњих послова (МУП) Репуб:шкс Хрватске са ;~руге стране, на подручју ,~еста
Ловас, наређивали и извршавали слс;,ећс радње, и то:

Опт. )Ксљ1,о Крњајић

Дана ] 0.10.1991. године, у својству комав;щра СМ Товарншс јединице, која јс,
:заједно са припа;щицюш ТО Товарник и добровољачке оружане групе ,Ду1шш Си:ши" (у
у саставу снага 2.пгчбр ЈНА), учсствова;~а у нападу на Ловас, непосрс;що командујући
оружаном групо,r састављеном од пр1шадника СМ Товаршrк, меппана Ловаса и
добровољаца (укупно љих 20-ак), која се кретала улицо,1 (y:r.) Т!рерадовићево,1, ул. Марка
Орешковића, ул. Иве Лоле Рибара, ул. Фрање Рачког и у:1. Кра:ъа Тсшислава, иако се

уверио да у селу нема борбених дејстава ии отпора непријатељских оружаних формација,

1) наредио прш1,ц1шцюш своје оружане групе ца отварају ватру И3 псша;щјског
наоружања~ бацају 60?.-16с

и друге

експлозивне направе

па куће

Аiсштана хрватске

напиова;шоети, при чс,1у јс био свестан свога ;,сш\ и хтео љегово извршење, па је у
његово,~ присуству, О,'! стране НН припадника оружане групе којо,1 је кошшдовао,
а) :;аш~љено више кућа и то: кућа оштеће1ю1· (ошт.) Јосике Ходака у ул.

куће ошт. Ивана Оструна и сшп. Звонимира Мартиновића у у:1.
куће ошт. Вида Криз,1шшћа и ошт. Јосе Кесара у
тс куће ошт.
Аыалијс Мартиновић, сшп. Јосипа Кра,ъевића, шпт. Ивана Цоњара, ошт. Ивице Грчанца и
ошт. Ттшс:rава Балића

б) пуцњима из ватреног оруљја шrшено живота два лица и то: Ви;, Криз,rанић у у:1.
Фрање Рачког и Иван Острун у у:1. Иве Љые Рибара,
док су такође пуцњюш из ватреног оружја НН припа;щшпr његове оружане групе

;шшrпи живота Мирка Гргића, Цецилију и Данијела Бадањака у
Јосипа Пољака у ул. Марка Орешковића и Пава Ђаковића

чему опт.

Крњајић није био присутан;

2)

лично

примењивао

,repe

3астрашивања

национа;пюсти, тако што јс у ул.

пре,~а

циви;л-1ю1

лицима

хрватске

испред куће у којој јс живео ошт.

То,rис:шв lI!елсбај, уперио пушку у правцу његовог тела претећи да ћс 1-а убити, гурао га,

псовао и називао устю1ю,r, у
уперио пу1пку у леђа опп. Марице Ходак и
1
питао је "А где кријеш усташу" , а на углу ул.
тукао
ошт. Јосипа Јовановића, ударајући га ногюrа у преде;1у стомака и ногу,
п
Опт. Милан Девчић

Након :щузимања Ловаса, у врсменско,r периоду од
ыесеца

1991.

године,

у

својству

кщ1аrцира

СМ

1О.октобра па до краја октобра

Ловас

и

представника

самов:rасно

успостав,ъсне
локалне
власти,
1џшшшо-војног
карактера,
заједно
са
такође
прсдставницюrа те власти, раније оптуже11юrа, сада покојнима (пре~1а којюrа јс кривични
поступак

обустављен)

Љубано~r

Деветако,1,

тада

комадантом

села

и

директоро,1

Земљорадничке задруге (задруге) Ловас са широкю1 цивилпю1 и војним ов:rшпћењима и
Миланом Радојчиће,1 тада кощцанто,1 ТО Ловас, при чему је био свестан свога дс:ш и
хтео његово извршење,

2

-у11срподуод ЈО.до

1)

18.10.199].

1·0Јџ1нс,

нечовечно поступао прс,ш цившшсш становш1нпву хрватске националности и

присиљавао их па пршrу;.щи рад, на тај начин 11по јс
а) учествовао у љиховтr задржавању и затварању у юшровизованс, нсхиги1снскс и
просторно

нсуслошrе

затворе,

који

су

ес

rrа;rазн;ш

у

;ще

мш1с

канцс:rарије

изшщ

ысх,шичарске радионице задруге Ловас, гдс су бшш с,1с111тсни оrлтсћсни: Ежшусл, Марко,

Берислав и Ивица Филић, Јосип Јовановић, Андрија

Бадањак, Зоран, 'Бура, Алојз

11

11

Лука Ба.·пЈћ, Никола и Петар

Антон Кр11злншић, З;нпко Краљевић, Флоријан и Иван

Пољак, Пав:1е, Иво и Тощ-1слав Лнто:ювић, Ивица Ђаковић, Анто Марић, Јаков Пеулић,
Синиша Косте:шrш, Павле ll!ш1у1ювић, Мате Батаковић, Дарко и Жељко Павпић, Мате
Мађаревић, Иван Видић, Стипе Дсыачки, Лидрија Девчић, Марко Дамјановић, Фраљо

Панџа, од којих јс наредних дана већи део љих био пуштен, при челrу ю1 је наређено да уз
оруж:ану пратњу ;1,1орају обављати пољске рал,овс и сакупљати лешеве по селу, док јс
преостали део 3атворсних и то оштећени: Иван Видић, Ђура, Зоран и Алојз Кризщшић,
Стипе До:шчки, Дарко и Жељко Па~лнћ, Андрија Девчић, Марко Дю1јановић, Фрањо

Панџа и Јосип Јовановић, био пребачен у просторно и нехигијенски такође потпуно
неусловни простор ограђен жицш1

---

подрум и двориште Месне заједнице (МЗ), 1ле су од

тада били затворени, као и у мсђувреыену приведени оштећени: Ђура Антоловић, Стјепан
Лукетић

и

Марија

Фишер

односно

накнадно

привс;.хени,

дана

18.10.1991.

го;џшс

оштећени: Петар, Анте и Ђука Лукетић,

б)

наређивао

(заједно

са

по,1снулш

Радојчићс,1)

дискриминаторских л1сра у виду обавезе цишr.·rа

-

прюrену

понижавајућих

и

,rештапа хрватске националности ,rсђу

којюrа су би:ш оштећени Бранка Еалић, Ана Цоњар, Јосип Лукетић, Јоспп Кувсждић,
Иван Мујић н Петар Ву:1еп1, да своје куће обележе белю1 ткаrшнюrа, а око руку носе беле
траке,

а што ЈС све за пос11сдицу иш11ю наношење тешких душевних патњи и озбиљан
насртај на људско достојанство по,1енутих оштећених цивилних лица;

-

у периоду од

2)

прилико,~

приысљивао

1О.

октобра па до краја октобра ыссеца

1991.

године,

сас:~ушања приведених и затворених цившших лица,

физичко

и

псих1ико

насиље

(тортуру)

и

повређивао

мучио их,

њихов

телесни

интегритет у циљу изнуђивања информација о наводном поседовању и употреби оружја

односно њиховој припадности или припадности њихових сродника противној страни у
сукобу, при чему је:

а) у просторијама СМ у Ловасу, опп. Петра Вулсту ударао ногама и рука~~а у
пределу ребара, псовао му мајку, питао га да ли јс члан Хрватске демократске заједнице

(ХДЗ) и претио му речима: ,,Ово није готово, још ће са тобом разговарати Деветак", ошт.
Марка Грчанца ударао гуменом палицом по глави, због чега јс крварио, псовао му мајку
усташку и терао га да ;нпке своју крв са стола, ошт. Ђури Филићу псовао мајку усташку,
питао га 1·дс су му зетови и за кога је гласао, за које време га јс НН наоружани стражар
ударао кундакол1 и 1югю1а,

изшщао му столицу када јс хтео да седне, а прилико:'>!

одвођења из тс просторије, наставио да га удара;
б) у просторијалш 3адруге претио ошт. Антону Кри:з,1аrп1ћу да ћс га убити;

в) у просторијюш СМ у Ловасу, ошт. Ђуру Лнтоловића ударио мсталнш1 боксером , '
у пределу вилице од ког ударца јс пао, при чс,1у ЈС и крварио, а када јс кренуо ;ra устане
НН стражар га јс ударио шишсш1, након чега јс с11ровсцсн у подрум МЗ, одшс1с јс 1юнщ
довођен у више наврата у канцеларију поменутог Мишша Радојчиl~а, гдс 1-а јс опт. Девчић
испитивао о њсгово11 чланству у ХДЗ и осталим ч-11ш-rови;\-tа те странке, да би после
извесног врс,1сш1 позвао НН стражара ;щ га одвс;IС, након чега га јс прсу-1ео опт.
IIстроније Стевановић и са два Н!Ј пришџщшса ТО, увео у возило и щ1свсзао га до љегове

1cyl1c, до подрр~а у који га јс убацио, а за љ1Л11 и две бомбе које су сксп;юдиралс, али јс
поменути оштећени преживео:

3) даиа 18.10.1991. пщшrс (заједно са псшс11утим Љубаном Дсвстаrсщ1) испитивао
ошт. Стипу Дшшчког, већ видно претученог и поврсlјсног, а пото,1 су га испред куће Борс
Кесера, гдс јс била команда села, предали опт. Петронију Стевановићу да буде лишен
живота, које шще јс 110то,1 и убијено од стране појединих НН припа;щика наведене

оружане 1·рупс ,Лушан Сшши", док јс љегов леш пронађен у капслици на гробљу у
Ловасу.

III
Оптужени (опт.):

Миодраг Дюштрнјевић, Дарr-.:о Псрпl~, Радован В:шјr,овнћ, l'а;щсав Јоснповпћ,
Јован Дпшпрпјевпћ, Саша Стојановић и Зоран Косијер

1. Опт. Миодраг Дюштријсвић, та,>џ1 активно војно лице у чину потпуковника ЛЈ.А,
у својству по:\юћника Начелника rптаба за оперативно-наставне и обавештајне пос1овс

Четврте (4.) оперативне зоне ТО Ва:ьсво, са зщџпком координације заједничких дејстава
из,1еђу јсдннипа 4. оперативне зоне н 2.ш·,1бр ЈНА па простору Репуб;шкс Хрватске и као
Ш\јвнши по чину и рангу војни старешина у Ловасу, :щједно са раније оптуженим сада пок.
Љуба~1щr Дсвстакщ1, тада у својству ко,шrцанта села и директора :шдругс Ловас са
шr-rроким цивилпш и војним ов:ташћсњюrа, након заједничких састанака одржаних у
коыанди села (у кући Боре Кесера), заједно 6i\'1учн:ш, а пото~:r припа;џrицюш оружане

јединице из састава ТО Ваљево односно приrrа;щицюrа оружане групе "Душан Сиmш"
нареди:ш да се према циви'пrш1 стаrювrшштву врше нечовечна поступања,

на начин што су и то:

а) даиа

доношењу

17.10.1991.

године, у преподневним часовима, заЈеднички учествовали у

писменог наређења

и

љеговом јавно,1

окугиьања свих ,1ушкараца Ловаса, старости од

18

у;шчноы

до

65

објављивању

о

обаве:ш

r·одш-ш, испред зграде задруге,

како би ес наводно утврдило да ли учествују у ноћш-ш оружаним провокацијама, које
наређеље је поменути Деветак реализовао, тако што га јс са својим потписоы проследио

мештанину Томиславу UЈелебају, који јс крећући се улицама уз добошарсље, гласно
саопштавао грађанима наведено наређење, а када јс око

70

мештана поступшю по исто,1 и

сакупило се испред задруге, припадници оружане групе ,.Душан Силни" и неко:rико

припадника против;щверзантеке чете из ТО Ваљево су их претресли и увели у ограђано
двориште задруге, потом пописали и поједине од њих, у кухињи физички злостављали,

наредивши им да сву ноћ морају непомично седети на дрвеним клупю1а, при че,rу је
испред њих на узвишсr-rом трсыу био постављен пушкоыитраљез, а око њих наоружани

стражари из наведених оружаних група, да би,

б) истога дана Димитријевић

18.10.1991.

3аје;дю

год,

у

са

17.10.1991. пщ. у послеrюдневrrшr часовима, опт. Миодраг
поменутим

извиђање

и

Деветаком

11ретрсс

терена

донео

крсне

одлуку

да

rст1бннована

наредног

оружана

дана

група,

4

састав.ъсна

о,'.Х

(ПДО),

састава

из

л-1сштанива

ноћ,

11рила,ЂПЈКа

ТО

противднвсрзантске

Ваљево,

пр11шщ1ш1са

као волича: тс да ес при нзв_рпrсњу

протшшшо1што

затворени

и задржани

чете:

лрн

оружане

TOI'

протнвдивсрзантско?\Ј

l'рупс

,,}(ушан

задатка повслу и

мештани

·-

цивили,

одреду

Силни"

11

два

користе прстхо"цну

као

обезбеђење

ол

евентуалних напада хрватских оруљ::аних снага и њихових i\Iинских поља (,,живи rптит"),

Ј\Јада су знали да јс нске од лою:н.щја неколико дана раније минирала инжтп-ьсријска
јединица из састава 2.пгмбр, да би пото,, опт. Миодраг Димитријевић наредио опт. Дарку
Перићу, кочапданту ГЈДО ТО Ваљево да припадпнци гrротивдиверзшпске чете из састава

његовог одреда (који су тог дана пристигли у Ловас), И'3Врше '3адапш у садејству са
припад11иц1ша оружане групе ,,Душан Силни", док јс Деветак то исто нарсюю нсколнцшш

припадника оружане групе "Душан Сшши" и двојици мештана

-

припадника ТО Ловас,

које јс одредио ;щ бу;~у водичи, иако су били свесни незаконитости и недопу1птсиости
таквог наређења и извесних пос,1ещ-ща његовог извршења по оштећена цивилна лица у

виду наношења тешких ду111свних и телесних патљи које су и хтели, али и могућих
додатних последица по исте у виду повреда њиховог телесно,· интегритета и довођења у
опасност њихових живота~ па су и па такве последице пристали.

2.

Опт. Дарко Перић, као резервни капетан

I класе,

у својству ко,~анданта ПДО ТО

Ваљево, наредио нечовечно поступање,
према цивиmюм становништву Ловаса, тако што је претходно, по наређењу опт.
Миодрага

Димитријевића

дошао

из

Чаковца

у

Ловас

дана

17.10.1991.

год.

(у

послеподневним часовима) са противдиверзантском четом из састава љеговог одреда н

истог дана био присутан на састанку код опт. Мио/,рага Димитријевића и поменутог
Љубана Деветака, где му јс опт. Миодраг Дшштријевић издао наређс1ъс да се циви:шо
становништво

користи као

обезбеђење

од евентуалних борбених дејстава хрватских

оружаних снага и 1ъихових :\-1и1-1ских по.;ъа (.,живи ппит") у претресу терена~ на начин као

што је то напред описано у тачки

III - 1б,

па иако је био свестан незаконитости и

недопуштсности издатог наређења и извесних последица извршења таквог наређења по
оштећене у виду паношеља тешких душевних и телесних патљи које јс и хтео, али и
могућих додатних последица по оштећене у виду повреда њиховог те:1сс1ю1' интегритета и

довођења у опасност њихових живота и ва њих пристао, након чега јс добијено наређење,
сада

као

своје,

и:щао

својим

потчињеним

старешинама,

поручницима

опт.Радовану

Влајковићу и опт.Радисаву Јосиповићу, а када су они и присутни војници изразили
неслагање, поновио наредбу која се мора И3вршити.

Опт.

3.

Радован

Влајковић,

као

резервни

поручник,

у

СВОЈСТВУ

командира

противдиверзантске чете, опт. Радисав Јосиповић, такође резервни поручник, у својству
кш-шндира

1 вода

исте чете из састава ПДО ТО Ваљево, а опт.Јован Дииитријевић, опт.

Саша Стојановић и опт. Зоран Косијер, као припадници добровољачке оружане групе
,,Душап

Силви",

цивилном

дана

Ј

8.] О.] 991.

становништву

хрватске

год.

у

преподневни,~

националности

часовима

преду"Зимали

у

Ловасу,

према

радље

нечовечног

Јосиповић приступајући

реализацији

поступања и наношења великих душевних и физичких патњи,
на начин ппо су и то:

Опт.

Радован

Влајковић

и

опт.

Радисав

добијеног наређења да ес цивилно становништво води као ,,живи штит" у акцију претреса

терена, иако су били свесни незаконитости и недопуштености самог наређења н извесних
последица његовог извршеља по оштећене у виду тешких душевних и телесних патњи,

које су и хтели, али и ыогућих додатних пос'Iедица по оштећене у виду повреда њиховог

телесног интегритета и довођења у опасност љихових живота, на које су пристали, најпре:

5

-

дошли са око 50-ак војника И3 састава против,1.щвсрзантскс чете цо лворишта

задруге, 1-дс су ес неносрсдио увсриЋ! ца су нски, од око 70-ак прстхо;џ1у ноћ затворених
1џши:1а: чак и тешко поврсђснн 1 а након извођења око 50-ак њих ЈВ ;щориппа 3адругс и
формираља

кол011с,

нридружш1и

су

им

ес,

као

део

оружане

пратње

и

припалшщи

добровол,ачке оружане групе ,Ј(ушан Силви", мс!Ју којю1а еу биш~ и 01п. Јован
Димитријевић, опт. Саша Стојановић и опт. Зоран Косијер, којег чињења и наведених
послс;цща су и оин тшсо!Јс били свесни, па су на њих пристали, тс су

-

пото;,1

заједно

са

остали~I

припа)..1.I-ЈИЦИЈ\Ја

њихових

оружаних

састава

и

два

,1сштш1иш1 као во;щчюш (око њих 50) повели колону од 50 ц1шшш у којој су били
оштећени: Маријан !'i!аркови!1, ТомисЈiав Сабљак, Дарко С:о.:шковић, Иван Палијан, ЗЈiатко
Г!ањик, Славко Куз,шћ, Иван Сабљак, N!ијо 11lалај, Иван Краљевић, Петар Бадањак,
Златко Бо)](ић, Антун Пањик, Марко Видић, Марко Саб:ьак, Мато Ходак, Иван Цоњар,
Славко П!трангарсвић, Јосип Турка:ь, Стјепан Псулић, Станислав ФрањковиЈ\, Иван
Муји!~, З;~атко То,щ Љубо Со•шковиl\, Ьошко Бођанац, Јосип Герстнер, Мато Краљсвиl1,
Јосип Сабљак, Емануел Филић, Милко Кесер, Милан Ра;(,шловић и Марко Филић, Мшшн
Цоњар, Владо Бошњаковић, Петар Па:шјан, Ставко Лукетић, Јосип Анто:ювић, Драгутин
Кризманић, Жељко Со,1борац, Андрија Бали!~, Томислав Шслсбај, Петар Вулета, Ћука
Радочај, Павле Пiш1уповиl1, Драго Саб.ъак, Јосип Острун, Антон Кри-.шанић, Антун
Лскетиli, Јосип Лукетић, Драган Сабљак и Влатко Па:~ијан ка ~в:~азу и:з села llpcмa
0

щюизвод1юл1 погону фабрике "Борово", при чему се оружана пратња до из ~аска и:з села

кретала са стране, а 1щвили између њих, а пос1с у обрнутио,1 поретку, тј.цивили са стране,
а оружана прат1ъа у средини, да би

- у току наведеног кретања, НН припадник из оружане пратње убио 1в ватреног
оружја (пушке) ]јошка Бођанца, једног од вођених цивила, претходно тешко претученог и

повређеног који више пије люпю ;щ се креће, а

-

по пристизању до поља детелине, коЈе се на:шзнло са ;~сене стране пута у смеру

њиховог кретања, припадници оружане групе ,,Ду1пан Силни", прнступајући реализацији
и друго~· задатка добијеног од НН налогодавца ю састава једне од наведених оружаних
група, да се цивили искористе нс само као "живи штит", већ и за раз,ш1шрање llшнског

поља на парцели под детсшшо,1, који задатак су приста;ш да изврше, иако су били свесни
незаконитости

последица

и

нсдопуштености

~ьсговог извр1пења

1t0

таквог

задатка,

оштећене

у

виду

тс

следствено

точе

и

извсс1шх

наношења великих ду1лсвних

и

физичких патњи, које су и хте:ш, юи и l\t0гућих ;(одатпих пос:1сдица по оштећене у виду

повреда њиховог телесног интегритета, па чак и сщпног стра;щња, тс пристајући и на
такве последице, наредили цивишша да са пута скрену у по:ьс дстс:шнс које је требало
разминирати, а запш да ес, држећи се за руке најпре крећу по ширини поља, а пото,1 по

дужини и да притоы ногаыа разгрћу детелину :1ево и десно, тс да стану када угледају
llшиу, па

-

у новонасталој ситуацији, мада свесни нс·закопитости и недопуштености описаног

поступања припадника оружане

групе

,,Душан

Силшт"

и

вр:ю

извесног

наступања

забрањених последица по вођене цивиле у виду наношења вепиких душевних и физичких
патњи, које су и хтели, а'IИ и ыогућих додатних последица по оштећене у виду повреда

њиховог телесног интегритета, па чак и смртних исхода, опт. Радован Влајковић и опт.
Радисав Јосиповиl\ пристали да са својю~ војницима учествују у наставку онисане акције,
иако јс опа из:шзила из оквира наређења које су претходно добили, а тиме и на наступање
наведених последица, тако ппо су ес у току кретања цивила по пољу детелине, сви из

оружане пратње кретали иза њих и са стране, на безбсдпоы одстојаљу, да би када јс један
од оштећених, Иван Краљевић (прстхо•.що тешко претучен и повређен), пао преко једне од
постављених :мина, д01л:10 до њеног активира1-ы1: након чега је један број припzщника 1в
6

оружане пратње па HOl\lCJ-JJrтc пнвиле отворио и IЈушчану паљбу\ па јс усrсд оба ова /LСјства

сыртно стра;џшо

19 воl1сш1х цивила, и то: Маријан Марковић, Тсщислав Саб.ъак,Дарко

Солаковић, Иван llалијан, Златко Пањик, Сшвко Кузыи!1, Иван Сабљак, Мијо ЈЈiа:шј,
Иван Краљевић, Петар Ба,'щљак, Зшпк,1 Божић, Лнтув 11шьик, i'Аарко Видић, Марко
Саб.ъак, Мато Ходак, Иван Цоњар, Славко ЈЛтрашарсвнћ, Јосип Туркаљ и Лука Балић, а,
12 њих, јс новређено и то: Стјепан Псулић, Стшшс:шв Фраљковић, Иван Мујић, Златко
Тома, Љубо Солакови!i, Јосип l'ерстнср, Мато Краљевић, Јосип Сабљак, Ешшусл Филић,
Милко Кесер, Милан Ра.'щююви!1 и Марко Филић,

· с пш да јс снп. Саша Стојанови!\ (у циљу решшзацијс прю1љеног за;џпка -разr,вп-rираља ?\нпrског поља) и након престанка с1<СЈ1Ј103нја н путлчанс наљбс односно
раљаваља и C;\I])ТI-IOГ страдања цивн.:ш~ нечовечно поступао прс;,,ш јсдно\1 броју њих који

нису би;ш рањени и то оштсћенюш: Ђуки Радочају, Тош~славу ПlеЈrсбају и Драгутину
Крr1зщншћу, тако што им јс са асфалтног пута и на бсзбсднrщ растојању, наређивао
даваљем упутстава на који начин да разминирају и преостале неексплодиране ыинс. иако
су ови цивили '~а такву врсту радњи били потпуно 1-rсобуче1ш 1 свестан да и:,,-1 'ЈЋКВЈ1?\1
чнљсњем наноси тс~пке душевне патње, што јс и хтео, али и ыогућих додатних последица

по оштећене у виду поврс,:щ 1ьиховог тс:1есног 1-штсгритста и смртног страдања, па јс
пристао и иа такве пос;1с;щце, при чему јс деактивирано око 15-ак мина, с ти,~ да јс
щшлико,1 изношења рањених цивила из минског поља, ошт. Стјепан Псу.1ић нагазио на

једну од ыииа и щшто;,,1 залобио повреде телесног интегритета.

ЈУ

Опт. Петроније Стевановић

1. У ноћи изыеђу Ј 7. и 18.10.1991. године, заједно са раније оптуженим, сада
покојнич Александром Нико:1андисом (против кога је кривични поступак обуставњен) н
са

ЈОШ

неко:шко

подстрекнути

од

1-lH

стране

припадника

оружане

групе

по,~снутог Љубана Деветака,

"Ду1шш
да

прел1а

Сишш··,
веће:11

умишљајно
броју

цивила

предузимају радље нечовечног поступања и 1-rаrюп1ења повреда телесног интегритета, при
чему је поменути Деветак у љихово,~ присуству, исте ноћи организовао приказивање
аудио-видео снюша са годипльице прославе ХДЗ у Ловасу, говорећи им: ,,Е сада браћо,

видите ко су вю1 непријатељи··, да би сутрадан ујутру, дана

18.10.1991. године, већина

виђених на спю~ку у присуству Деветака била претучена од стране по;,стрекаваних и то
најпре оштећени Марко Филић, Лука Бал1ћ и Берислав Филић у кухињи задруге, након
чега јс у дворишту :задруге, Деветак прозивање;,,~ издвојио 20 цивила, оштећених • Марка,
Ивицу и Тешу Сабљака, Мату Ходака, Милка Кесера, Петра и Нико:1у Бадаљка, Јосипа
Турка.ъа, Ђуку Лукетића, Ивана Мујића, Ивана Цоњара, Марка Видића, Ивана Палијана,
А;юј:за Кризчанића, Ивицу Ђаковића, Ивана Краљевића, Бошка Бођанца, Марина
Мађаревића, Златка То,-1у и Ивана Видића, које су пото,1 подстрскавани припадници
наведене оружане групе ударали свуда по телу, повређујући ~ш иа тај начин телесни

интегритет, при чему је опт. Петроније Стевановић уба;що иожеы цивиле, оштећене и то:

Ивицу Ђаковића, Бошка Бођанца, Марина Мађаревића, Тоыу Златка, Ивана Видића и
Антона Лукетића, а већ претуче1ю,1 и поврс!Јеном ошт. Јос1шу Туркаљу ножем секао дугу
косу, што је представљало нечовечно поступање у виду озбиљног насртаја на људско
достојанство, док јс ошт. Златку Божићу наредио да од преосталих циви;1а прикупи сав
новац и драгоцености и да му их преда, што је овај и учинио, па јс описаним радњама опт.

Стевановић наносио иаведеш-ш циви;шим mщима тешке душевне и физичке патње и
повреде;

2. У периоду од 14. до 18.1О.1991. године, приЈшко,1 саслу1лања циви:ш ошт. Ћуре
Антоловића, у просторијама ТО Ловас у кругу МЗ, повређивао његов те;1есни интегритет,
а затим покушао и ;щ га убије, тако што га јс ножем уба;що у бутину једне ноге, те 110то,1
7

зај едно са још двојицом НН припадника ТО Ловас одвео до његове куће, где су га убацили .

•

у подрум, у који је затим за њим бацио две бомбе, које су експлодирале, али је оштећени
преживео;

3. У периоду од 10. до 16.10.1991 . године, у просторијама ТО Ловас, у МЗ,
повређивао телесни интегритет цивила ошт. Ивана Видића, тако што га је приликом
саслушања од стране поменутог Милана Радојчића и по његовом позиву, ударао гуменом
палицом по леђима,

4.

Дана

10.10.1991 .

године у Ловасу, за време напада на село, у кући породице

Радочај, у ул. Млинској, заједно са

поменутим Николаидисом, нечовечно поступао према

цивилним лицима ошт. Љубици Адамовић и ошт.

Маријани Радочај,

у присуству

малолетне деце, претећи им да ће их убити и силовати, изазивајући на тај наLЈИН код њих
осећај тешке душевне патње и страха,

5.

У периоду од

14. до 18.10.1991.

године у Ловасу, заједно са више НН припадника

оружане групе "Душан Силни" учествовао у убиствима најмање пет цивилних лица, тако
што је поступајући по наређењу поменутог Љубана Деветака, из импровизованог затвора у

подруму МЗ преузимао оштећене Петра Лукетића, Ђуку Лукетића и Алојза Криз_манића, а

из зграде СМ ошт. Марина Балића, а по наређењу опт. Милана Девчића и поменутог
Љубана Деветака из подрума МЗ преузео ошт.

Стипу Долачког, након чега су их

путничким возилима одвозили на различите локације, где су од стране НН припадника
наведене оружане групе, лишавани живота, а њихови лешеви су пронађени и то: Петра
Лукетића, Ђуке Лукетића, Алојза Кризманића и Стипе Долачког у капелици на гробљу у
Ловасу, а Марина Балића у кући Владе Девчића, у

-

чиме

су,

сви

о птужени

цивилног становништва из чл.

извршили:

142.

ст.

кривично

дел о

ратни

злочин

против

1. КЗ СРЈ, у саизвршилаштву, у вези чл. 22.

КЗ СРЈ.
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