
             
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 13.09.2018. године 
 

Председник већа: Дана 13.09.2018. године са почетком у 09,45, отварам заседање пред 
Вишим судом у Београду, Одељењем за ратне злочине, у предмету против окривљеног 
Милана Девчића и других, због кривичног дела ратни злочин против цивилног 
становништва у саизвршилаштву из члана 142 став 1 КЗ СРЈ у вези члана 22 КЗ СРЈ, по 
оптужници Тужилаштва за ратне злочине Ктрз.7/07 од 28.11.2007. године, која је 
измењена дана 14.12.2007. године, 28.12.2011. године, 23.04.2012. године, 02.09.2014. 
године,01.12.2015. године, 14.06.2018. године.  
 
Веће поступа у неизмењеном саставу.  
 
Има ли примедби на састав већа?  Тужиоче? Браниоци? 
 
Изволите Косијер.  
 
Окривљени Зоран Косијер:  Добар дан, моје поштовање. Оптужени Косијер. Ја имам 
примедбу на састав судског већа.  
 
Председник већа: Не чују Вас окривљени, ако можете гласније. Изволите, из ког 
разлога имате примедбу? Изнесите Ваше примедбе.  
 
Окривљени Зоран Косијер:   Па из ког разлога. Ево сад ћу ја рећи. Разлог је тај што ја 
када сам тражио изузеће судскога већа Ви сте сами донели одлуку о себи, одлучивали 
уместо да одлучи председник суда о Вашој судбини, Ви сте лепо повукли у мензу и као 
група ловаца договорали се сами о себи.  
 
Председник већа: Пристојно се обраћајте суду Косијер. Уколико се не будете на 
примерен начин обраћали суду, бићете новчано кажњени, упозоравам Вас. Изволите, 
наставите.  
 
Окривљени Зоран Косијер:  Извините нисам кредитно способан да би вам могао 
платити.  
 
 
Председник већа: Окривљени тако говори, ја не могу да утичем на то. Изволите.  
 
Окривљени Зоран Косијер:  Рекао сам, тражим поново изузеће судскога већа и да 
председник суда одлучи, а не ви.  
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Председник већа: Има ли још неко примедби на састав већа? 
 
Констатује се да нико осим окривљеног Косијера нема примедби на састав већа.  
 
Одређује се пауза у трајању од пет минута.   
 
Након паузе,  
 
Веће доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
На основу одредбе члана 41 став 4 ЗКП-а у вези одредбе члана 39 став 5 ЗКП-а 
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев за изузеће поднет од стране окривљеног Зорана Косијера, којим 
је тражио изузеће судског већа.  
 
Поступајуће веће у складу са одредбом члана 41 став 4 ЗКП-а, као што сте и чули.  
 
Записник води записничар Оливера Савић.  
 
Главни претрес се тонски и оптички снима, а тонски запис ће бити саставни део 
записника о главном претресу. 
 
Констатује се да су на главни претрес приступили: 
 
-заменик тужиоца за ратне злочине, Душан Кнежевић, 
 
-окривљени Милан Девчић,  
-окривљени Жељко Крњајић, 
-окривљени Дарко Перић, 
-окривљени Радован Влајковић, 
-окривљени Радисав Јосиповић, 
-окривљени Јован Димитријевић, 
-окривљени Саша Стојановић, 
-окривљени Зоран Косијер,  
 
 -бранилац окривљеног Милана Девчића? 
 
Адвокат Радоје Алексић: Судија, Ви сте рекли пет минута, а још није прошло пет 
минута.  
 
Председник већа: Сачекаћемо, зашто ми нисте рекли?  
 
-бранилац окривљеног Милана Девчића, адвокат Бранкица Мајкић, 
-бранилац окривљеног Жељка Крњајића, адвокат Радоје Алексић, 
-бранилац окривљеног Радована Влајковића, адвокат Бранко Лукић, за кога се по 
заменичком пуномоћју у списима јавља адвокат Борис Зорко,  
-бранилац окривљеног Радисава Јосиповића, адвокат Ђорђе Калањ, за кога се по 
заменичком пуномоћју у списима јавља адвокат Борис Зорко,  
-бранилац окривљеног Дарка Перића, адвокат Јасмина Живић, 
-бранилац окривљеног Јована Димитријевића, адвокат Гордана Живановић, 
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-бранилац окривљеног Саше Стојановића, адвокат Слободан Живковић? 
 
Адвокат Јасмина Живић: Јасмина Живић, по заменичком пуномоћју, по пуномоћју у 
списима.  
 
Председник већа: За кога се по заменичком пуномоћју у списима јавља адвокат 
Јасмина Живић,  
 
-бранилац окривљеног Зорана Косијера, адвокат Гордана Андрејевић, 
 
-пуномоћник оштећених Стјепана Пеулића и Ивана Мујића, адвокат Марина Кљајић, 
по пуномоћју у списима, 
 
-стручни саветник окривљеног Миодрага Димитријевића, Милисав Секулић.  
 
У публици присутни  Јелена Бакета, Дамјан Брковић, Зоран Дробњак, Владо Крпан, 
Петар Лемуновић,  Филип Рудић, Ленка Стојановић, Владимир Стојић. 
 
Констатује се да су испуњене процесне претпоставке за одржавање главног претреса.  
 
Суд доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Да се главни претрес одржи.  
 
Главни претрес је јаван.  
 
Имајући у виду да су окривљени прошли пут тражили време за припрему одбране, да 
им је уручен прочитани оптужни акт.  

 
ИЗЈАШЊЕЊЕ ОКРИВЉЕНИХ 

 
Окривљени Девчићу, приђите за говорницу, изјасните се о истој. Окривљени Милан 
Девчић. Је л` имате нешто да додате у изјашњењу поводом оптужнице која Вам је 
достављена? 
 
Окривљени Милан Девчић: Ја да Вам будем искрен, нисам ни добио транскрипте 
суда везано за задње..., за задње, међутим, овај, уручила ми је адвокатица овај... 
 
Председник већа: Па значи добили сте? 
 
Окривљени Милан Девчић: Добио сам данас.  
 
Председник већа: Изволите, изјасните се. Је л` имате нешто да кажете? Да ли 
признајете или не признајете извршење кривичног дела које Вам се ставља на терет, па 
ћете после имати прилике да изнесете одбрану.  
 
Окривљени Милан Девчић: Апсолутно нисам крив ово што ми тужилац ставља на 
терет. Као прво нисам учествовао у никаквом злочину, нити сам кога убио, нити кога 
повредио, тако да то што је он ставио, то нека он доказује, а ја сам спреман да то.., а дао 
сам ја своју одбрану знате, у више наврата.  
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Председник већа: Имаћете прилике. Претрес је почео изнова. Ја Вас питам уколико 
имате нешто да додате, имајући у виду шта сте претходни пут изјавили на главном 
претресу. Добро, ово је само изјашњење о оптужници, после ћете имати прилике да 
изнесете одбрану. Можете се вратити на своје место.  
 
Окривљени Жељко Крњајић, приђите за говорницу.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Добар дан.  
 
Председник већа: Добар дан.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Изволите.  
 
Председник већа: Изјасните се о оптужници. Да ли признајете или не признајете 
извршење кривичног дела? Достављена Вам је оптужница која је прочитана на 
претходном главном претресу. Имате ли шта да  кажете с тим у вези? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Ову оптужницу коју сам добио у транскрипту задњи 
пут одржаном, не признам. Та оптужница ако ишта има у њој тачно не односи се на 
Жељка Крњајића. Мислим да је ова оптужница која је мењана десет-дванаест пута, 
много пута мењана да није ни уписивано, да је то школски пример манипулације 
људима, догађајима и истином. Значи, многе ствари у односу на  мене нису ни 
приближно тачне. Као прво... 
 
Председник већа: Сачекајте. Имаћете прилике после овога да изнесете своју одбрану. 
Ово је само изјашњавање о оптужници, да ли признајете или не признајете извршење 
кривичног дела.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Не, не признајем.  
 
Председник већа: Имаћете прилике након излагања осталих да изнесте одбрану.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: No pasaran. 
 
Председник већа: Можете се вратити на своје место. Окривљени Дарко Перић.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Имао бих само нешто. Да ли би могао сад да предам 
нека документа? 
 
Председник већа: Не, на претресу не можете да предајете документа, документа сва 
предајете на судској писарници, та се документа пописују, здружују списима предмета.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: У реду, хвала.  
 
Председник већа: То ће Вас и бранилац подучити.  Перићу, приђите за говорницу.  
 
Окривљени Дарко Перић: Добар дан. Оптужницу не прихватам и оно што ми се 
ставља на терет у оптужници је само плод жеље да се добије пресуда, а не оно што је 
стварно се дешавало.  
 
Председник већа: Можете се вратити на своје место. Окривљени Радован Влајковић.  
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Окривљени Радован Влајковић: Добар дан. Не осећам се кривим по било каквој 
тачки оптужнице. Ја стварно оно као да нисам ја тамо био. Ја тамо не видим да било 
шта пише везано за моје командовање или учешће у било чему. И имам још једну 
примедбу. Ово траје једанаест година и ми као оптужени имамо право да тражимо да се 
ово оконча што је могуће пре, јер су људи здравствено угрожени, већ шест људи је 
малте не, пет умрло један је на смрти и стварно било би хумамо да се ово заврши што 
пре. Хвала.  
 
Председник већа: Можете се вратити на своје место. Окривљени Радисав Јосиповић.  
 
Окривљени Радисав Јосиповић: Добар дан.  
 
Председник већа: Добар дан.  
 
Окривљени Радисав Јосиповић: Разумео сам оптужницу. Оспоравам наводе 
оптужнице. Нисам крив.  
 
Председник већа: Окривљени Јован Димитријевић. 
 
Девчићу! 
 
Окривљени Јован Димитријевић: Добар дан. Оспоравам наводе оптужнице и 
сматрам да нисам крив. Хвала.  
 
Председник већа: Можете се вратити на своје место. Окривљени Саша Стојановић. 
 
Окривљени Саша Стојановић: Добар дан, Саша Стојановић окривљени. Не 
прихватам оптужницу. Нисам крив.  
 
Председник већа: Окривљени Зоран Косијер.  
 
Окривљени Зоран Косијер:  Добар дан још једном. Реците ми прво хоћете да се 
изјасним на оптужницу или ... код мене има неких промена у адреси.  
 
Председник већа: Реците промену адресе коју имате.  
 
Окривљени Зоран Косијер:   Промењена је адреса, сад је нова адреса: Стамбена 
јединица Треће војвођанске бригаде 34, Рума.  
 
И има још једна промена живим сам захваљујући велечасном Тужилаштву....син је 
отишао од мене јер није дете могло да трпи више да га људи гледају као дете ратног 
злочинца.  
 
Председник већа: Није битно са ким живите, закон не прописује... 
 
Окривљени Зоран Косијер: Е сад што се тиче оптужнице, ја не знам шта Ви тражите 
од мене, на основу чега ја да се изјасним. Кажете да се изјасним да ли се осећам кривим 
или не. Али у оптужници, госпођо, тужилац не ставља мени ништа на терет, код мене 
нема кривичног дела. Ја не знам на основу чега ја треба да се браним и на основу чега 
ћете ви мене да осудите. Ви јако добро знате  као што и ја знам да ћу ја бити слободан. 
Једино решење за вас... 
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Председник већа: Немојте улазити у одлуке суда, суд ће своју одлуку објавити када за 
то дође процесни тренутак.  
 
Окривљени Зоран Косијер:  Једино ако будете преписали од оне корњаче Оливере 
Анђелковић пресуду. Хвала лепо.  
 
Председник већа: Окривљени Косијер, ја Вас упозоравам да се пристојно понашате 
пред судом и да поштујете достојанство суда. Следећи пут ћете бити кажњени новчано.  

 
УВОДНА ИЗЛАГАЊА 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине, Душан Кнежевић. Изволите тужиоче. Да ли остајете 
при доказним предлозима које сте износили до сада? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Немам ништа ново да кажем. Значи, све што сам 
имао да кажем све сам рекао. Завршну реч у овом предмету сам одржао 28.03.2017. 
године, то је пре годину и по дана.  
 
Председник већа: Добро, то није битно, пошто је претрес почео изнова. Знате и сами 
да та завршна реч у овом тренутку... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Знам, али исто тако знам и то да поред оних 
решења.... 
 
Председник већа: Реците ми да ли Ви остајете при предлогу као и претходни пут да се 
врши увид у исказе сведока или имате неки другачији предлог с тим у вези? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Управо тако, немам  нових доказних предлога, 
нека се изврши увид у исказе сведока.  
 
Председник већа: Добро, можете да седнете.  
 
Адвокат Бранкица Мајкић, изволите.  
 
Адвокат Бранкица Мајкић: Хвала судија. Ја бих остала при уводном излагању од 08. 
априла 2016. године, с тим што бих морала да коригујем одређене делове, имајући у 
виду да је нешто од предложених доказа тада изведено у међувремену, па ако 
дозволите ја бих само сумарно навела овај шта би били предлози одбране у овом 
доказном поступку.  
 
Најпре што се тиче писане документације, сагласни смо да се она чита у доказном 
поступку, дакле сва писана документација која се налази у предмету која је 
прибављена управо по предлогу одбране са тог претреса од 08. априла 2016. 
године, а означена је у судским списима бројем 1376/629 – 1384/629. Даље побројаћу 
само имена сведока са чијим смо читањем записника о исказима сагласни, то су 
најпре на околност функције Милана Девчића као командира станице милиције 
Ловас, дакле то су записници о исказима сведока: Богуновић Борислава, 
Слободана Качара, Милана Воркапића, Славољуба Ивановића, Милана 
Грковића, Милорада Бастаје, Жељка Јапунџе, Жељка Брајковића, Јаков Пеулић, 
Павле Шимуновић, Иван Тољак, Даница Воркапић, Слободан Качар и Живан 
Стојковић.  
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На околност дискриминације у радњама окривљеног Девчића у виду терања цивила да 
стављају беле траке, како је тужилац описао, да се прочита исказ: Данице Воркапић и 
Слободана Качара и исказ сведока Живана Стојковића.  
 
И у односу на остале исказе ја ћу опет поновити предлог који смо раније дали да се у 
доказном поступку не читају искази сведока који никада изјаву нису дали пред 
београдским судом односно судом Републике Србије. Упориште за то налазимо у 
решењу Апелационог суда у Београду Кж1 По2 1/15 који описује управо могућност 
примене  става 1 члана 406 Законика о кривичном поступку и као и претходни пут са 
истим образложењем предлажемо да се непосредно саслушају сведоци: Ђуро 
Антоловић, уз медицинску опсервацију у смислу могућности сведочења, као и 
сведок Петар Вулета, јер су то непосредни сведоци који терете Милана Девчића, 
односно чији су искази ушли у диспозитив оптужнице, а које он није имао 
могућност да испита на околностп из оптужнице које му се последњим изменама 
стављају на терет.  
И напоменућу само да осим ове друге документације са којом смо сагласни скрећемо 
пажњу, дакле, као посебан доказни предлог, то је читање документације која се 
односи на оштећеног Марка Грчанца, дакле медицинска документација која се 
односи на њега, као и документација која је достављена суду 28. септембра 2009. 
године.   
 
Дакле, као предлог о ком сте прошли пут одлучили, али формално, с обзиром да 
креће из почетка морам да га поновим, то су искази сведока који су дати, односно 
узети 1993. године, 1996. и 2003. године са образложењем које сам већ дала, као и 
записници о исказима сведока који су саслушани 19., 20., 21., 22. и 23. новембра 
2007. године замолним путем пред Судом у Вуковару, из разлога што како и 
произилази из тих самих записника одбрани је директно ускраћено право иако је 
била присутна да поставља питања конкретним сведоцима који су тада 
саслушани. Хвала.  
 
Председник већа: Бранилац окривљеног Жељка Крњајића, адвокат Радоје Алексић. 
Изволите. Микрофон.  
 
Адвокат Радоје Алексић: Остајем при свим досадашњим предлозима посебно при 
предлогу који сам дао у поднеску од 03.03.2016. године као и у поднеску од 
01.00.2014. године.  
 
Овде имамо једну доста парадоксалну ситуацију да ми морамо да доказујемо негативну 
чињеницу, да Крњајић Жељко није се кретао одређеним улицама, да се није кретао 
одређеним улицама већ да је само био у улици Лоле Рибара, да није учествовао, 
доказујемо негативне чињенице. Са своје стране тражимо да се прочита извештај 
командира станице милиције од 25.09.1991. године, којим се потврђује да је 
командир Јоргић Љуба, да је његов заменик Гавриловић Гавро, а помоћник Рудић 
Божо. Такође се из свих доказа види да је Крњајић Жељко био само резервни 
милиционер. То се види из овог извештаја од 05.10. који потврђује Воркапић, где 
наводи да ће напустити услед неуређене ситуације и поремећених односа. Такођел, 
потврду команданта ТО Товарник Покрајац Душана број 358/1-92 од 06.03., којим се 
потврђује да јесте само у Добровољачкој јединици, а не да је имао било какву командну 
одговорност  и по било ком основу, да је имао било какве ингеренције. Такође, овај 
имамо и налаз Бошка Антића, вештака, који је прегледао озбиљну документацију и дао 
је одговор да нигде у свим списима није нашао да постоји било какав акт, било какав 
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документ или било какво решење по основу кога је Крњајић Жељко имао било каквих 
ингеренција или било какву командну одговорност. Он је фино објаснио да је он као 
мештанин познавао терен и да се само једна група с њим кретала, а да никакву команду 
нити је имао могућности било каквог наређивања и кажњавања, одређивања кретања, 
значи да су они као једна неформална група. Поред тога објашњено је он није имао 
никаквих могућности да се претходно увери да ли у месту има наоружаних формација, 
било припадника Збора народне гарде, полиције или других добровољачких јединица 
који су у оквиру хрватског покрета деловали. Вештак Антић је дао одговор да није 
нашао било какав документ приликом напада у селу Ловас да је Књајић Жељко имао 
било какву улогу, чак и улогу или било какав положај или било коју компетенцију да 
он некоме нешто одређује у конкретном нападу. Јасно је да су јединице у ЈНА, да су 
помоћне јединице биле где Крњајић Жељко није имао никаквог значаја нити било чега, 
па је несхватљиво да се њему придаје овако један већи значај да је без његовог 
присуства оно што се дешавало да он сноси консеквенце, без обзира што није имао 
никакву одговорност у било ком виду.  
 
Значи из ове писмене документације се јасно то потврђује. Са своје стране сам Жељко 
Крњајић уколико сматра да има неких нових сведока или неких чињеница он ће 
приложити суду на ове околности чиме би потврдио управо ово што сам ја изнео 
укратко сада, да никаквог значаја нити учествовања, нити командне одговорности нити 
да је извршио било какву противправну радњу по основу чега му се може ставити било 
шта на терет. Захваљујем.  
 
Председник већа: Можете сести. Адвокат Борис Зорко, бранилац окривљеног 
Радована Влајковић.  
 
Адвокат Борис Зорко: Хвала. Поштовани суде, остајем при свему, при свим 
досадашњим наводим аргументима који су изнети у досадашњем току поступка. 
Такође сам сагласан да се писмени докази прочитају. Везано за исказе сведока ја 
бих само кратко указао на ове записнике о исказима сведока који по ставу одбране 
дефинитивно показују да нису основани наводи и чињеничне тврдње које се износе у 
оптужници, па бих такође предложио да се прочитају записници о исказима ових 
сведока. Дакле то су сведоци: Живан Стојковић, Иван Ненадовић, Зоран 
Иванковић, Станко Парементић, Живорад Божић, Зоран Милић, Томислав 
Саватић, Саша Симовић, Верољуб Милетић, Зоран Јовановић, Милан Малетић, 
Бранислав Исаиловски, Драган Стојановић, Зоран Јовановић, Мирослав 
Плавшић и Драгош Лекић.  
 
Уколико буде неопходна одбрана оптуженог Радована Влајковића задржава права да 
предложи евентуално друге нове доказе уколико се за то створе процесни услови 
односно укаже потреба. Хвала.  
 
Председник већа: Ви сте изменили ово у делу, када сте бранили окривљеног 
Димитријевића, када је ово био спојен поступак, у погледу сведока, је ли тако?  
 
Адвокат Борис Зорко: Опростите судија, нисам, нисам најбоље разумео.  
 
Председник већа: У погледу сведока сте се мало другачије изјаснили у односу на оно 
када сте бранили Димитријевића? 
 
Адвокат Борис Зорко: Тако је.  
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Председник већа: Бранилац окривљеног Перића, адвокат Јасмина Живић, изволите.  
 
Адвокат Јасмина Живић: Јасмина Живић. Остајем при свему, при наводима са 
уводног излагања од 8. априла 2016. године. Сагласна сам да се сви писмени докази 
прочитају, а што се тиче нових доказних предлога нисам их ни  тада имала, немам их 
ни сада. Хвала.  
 
Председник већа: Бранилац окривљеног Јосиповића.  
 
Адвокат Борис Зорко: Поштовани суде, ја ћу такође да останем при ономе што сам 
рекао у погледу одбране за оптуженог Радована Влајковића. Дакле, Иста ситуација 
процесна и са оптуженим Јосиповићем, дакле немамо нових доказних предлога, хвала. 
 
Председник већа: Добро. Адвокат Гордана Живановић.  
 
Адвокат Гордана Живановић:  Ја у свему остајем при ономе што сам до сада 
изговорила везано за одбрану окривљеног Јована Димитријевића. Нових предлога у 
допуну доказног поступка немам и лично сам сагласна са предлогом мојих колега 
везаних за издвајање из предмета оних записника који су прибављени било путем 
видеоконференцијске везе односно замолним путем саслушавани сведоци, јер 
мислим да је у тим ситуацијама онемогућено браниоцима да поступају односу на њих. 
Наравно, других предлога у оквиру одбране окривљеног немам, али просто уколико се 
случајно у току поступка појави неки нови до сада невиђени или непредложени 
предлог, а тиче се мог брањеника остављам могућност да о њему онда се изјашњавам. 
Хвала.  
 
Председник већа: Да ли можете да прецизирате записнике чије издвајање тражите, 
нешто конкретније?  
 
Адвокат Гордана Живановић: Конкретно имена не могу судија да прецизирам, али 
бићу слободна да то урадим за 27. и све да вам их изложим. Мислила сам да је то 
довољно да вам кажем. То су значи сведоци чији искази постоје и прибављени су 
замолним путем овде у предмету.  
 
Председник већа: Припремите Ви онда то за идући главни претрес.   
 
Адвокат Гордана Живановић: За 27. свакако, захваљујем.  
 
Председник већа: Бранилац окривљеног Саше Стојановића, адвокат Јасмина Живић по 
заменичком пуномоћју.  
 
Адвокат Јасмина Живић:  Као бранилац Саше Стојановић, на овом претресу, сагласна 
сам, односно остајем при наводима уводног излагања колеге Живковића и што се тиче 
нових доказних предлога, немамо нових доказних предлога. 
 
Председник већа:  Адвокат Гордана Андрејевић. 
 
Адвокат Гордана Андрејевић: Као бранилац окривљеног Косијер Зорана, остајем при 
наводима из претходног уводног излагања. Немам нових предлога и сагласна сам да се 
прочитају искази сведока који су наведени у оптужници, као и писмени докази који 
постоје. 
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Председник већа:  Можете сести. Да ли окривљени Милан Девчић има неки доказни 
предлог или прихвата реч свог браниоца? 
 
Констатује се да окривљени Девчић нема доказних предлога, да у свему прихвата реч 
свог браниоца. 
 
Окривљени Крњајић, да ли прихватате реч свог браниоца? Имате ли још неке доказне 
предлоге?  
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Добар дан. Мени је до сада преко педесет, што 
сведока, што писмена, одбито, не знам из ког разлога. 
 
Председник већа:  Добро. Имате ли Ви неке доказне предлоге данас? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Имам. 
 
Председник већа:  Изволите, изнесите. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Рецимо, за улицу ту Прерадовићеву, Фрање Рачког, ту, 
сада се зове Вуковарска, Марка Орешковића, нацрто сам ону карту са именима и 
презименима сваке куће. По жељи тужиоца и Вас, зовите кога код хоћете од сведока, да 
ја не именујем овог, оног... 
 
Председник већа:  А Ваш предлог је да се врши увид у карту коју сте Ви нацртали? 
Ако сам Вас добро разумела? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Да. И да се позову ти... 
 
Председник већа: Који да се позову? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  По жељи Тужилаштва... 
 
Председник већа:  Нема жеље Тужилаштва. Ви износите Ваше доказне предлоге. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Не могу рећи цела улица, сто двадесет становника. Ја 
тврдим да тамо нисам био, има петнаест изјава да ме људи нису видели... 
 
Председник већа:  Крњајићу, сачекајте. Ово није изношење одбране. Имаћете прилике 
да изнесете одбрану. Ово су уводна излагања у којима износите доказне предлоге. 
Изнео их је и Ваш бранилац, имате ли Ви још неке додатне доказне предлоге, осим ове 
карте коју сте Ви нацртали и предлажете да се изведе као доказ? Изволите даље. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Имао сам и прошли пут тај доказни предлог, па сте га 
одбили. Рецимо, снаја од Ђаковић Паве. 
 
Председник већа:  Која се зове, како? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Ђаковић Нада. Остала жена да живи са нама... 
 
Председник већа:  Где живи, на којој адреси и на коју околност да буде испитана? 
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Окривљени Жељко Крњајић:  Околност, у вези смрти, убиства њезиног свекра, а 
живи у Ловасу, не знам ја сад адресу. 
 
Председник већа:  Даље, имате ли још неки доказни предлог? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Ово што сте рекли, само не знам како ћу. Ја имам од 
Милана Радојчића и роковник. Ја то нити хоћу, нити могу копирати, нити то мени 
треба. Зато сам ја хтео да сви чују јер имам и слику, имам име и презиме... 
 
Председник већа:  То морате предати у писарници, то мора бити достављено 
Тужилаштву на изјашњење, мора бити заведено у судске списе, као што сам Вам и 
рекла, па ће након тога о томе... 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Јер до сада, у реду, то ћемо послати, али ја сам хтео да 
сви чују. Имам слику од Тите из Зенице и име и презиме. Значи, Југослав Петрушић 
тврди да је то официр, из падобранске бригаде, а ја у свакој својој изјави сам тврдио да 
јесте официр, само не знам из које бригаде официр је био. И имао бих још један 
предлог да се од Генералштаба, други капетан који је био са нама, само секунд, сад сам 
уписо негде име и презиме и не могу сад да нађем. Што сам реко још код судије 
прошлог овог. Бењамин се зове тај капетан, а имам и презиме. Значи да се... 
 
Председник већа:  Од Генералштаба прибави шта? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Да се прибави ко је тај човек, којој јединици. Он је из 
Сомбора. Ја сам ишо прошле године у Сомбор и сазнао сам једну ствар. То је... 
 
Председник већа: Овако, да Вам кажем нешто. Ви имате браниоца који Вама пружа 
правну помоћ у овом поступку. Имали сте довољно времена од претходног главног 
претреса до овог данас да се припремите за овај процесни тренутак. Значи, не можете 
се овде присећати који доказни предлог имате или немате или ћете можда имати. 
Морате га формулисати тако да суд о њему може да одлучи, тако да нека Вас бранилац 
подучи на који начин се то ради. То је његова улога овде. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  То је... 
 
Председник већа:  Требало је да кажете окривљеном раније. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  То је у реду, али ја сам хтео ову слику и овог човека, 
јер многи ови познају, и војници са минског поља, а и за овога официра... 
 
Председник већа:  Ви то предајте све у писарницу, па ће суд о томе да одлучи. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Утврђено је да је то хрватски официр. Значи, дебела, 
дебела се игра играла... 
 
Председник већа:  Имате ли Ви доказни предлог још неки? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Молим? 
 
Председник већа:  Имате ли још неки доказни предлог? 
 

ПO 52
6



 12 

Окривљени Жељко Крњајић:  Па имам доказне предлоге све папирнате доказе које 
сам ја поднео, рецимо код господина Мишића смо гледали касету о Мерчепу, Главашу, 
о њиховој посети у Ловасу. Тај дан сам се ја са њима туко и то све што сам изнео 
навуко сам мржњу сведока да би та касета једноставно нестала и не спомиње се и није 
чак ни предлог, није ни ушла у доказни поступак, па ако та касета не  можете бити 
доказни поступак, ја Вас молим да ми то вратите. Има друга једна организација која се 
занима то и снимиће филм, пише се и књига... 
 
Председник већа:  Добро, то није заиста бвитно за овај процесни тренутак. Имате ли 
доказне предлоге?  
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Мени је битно. 
 
Председник већа:  Добро. Суду не може да буде да ли неко снима филм или не. 
Изнесите доказне предлоге.  
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Али мени је битно кад сам све то изнео... 
 
Председник већа:  А Вама је битно да то кажете, добро. Имате ли још неки доказни 
предлог? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Не знам, не могу сад да се сетим. Углавном, не бојим 
се ни једног јединог сведока... 
 
Председник већа:  Ви те доказне предлоге, уколико имате, које сте сада мало конфузно 
изнели, формулишите са Вашим браниоцем како би суд могао да о њима одлучује, ове 
за које нисте били сигурни како да се изјасните прецизно.  
 
Окривљени Жељко Крњајић:  У реду. Хвала. 
 
Председник већа:  Да ли Радован Влајковић има неке доказне предлоге или прихвата 
реч свог браниоца? Косијер, ћутите.  
 
Окривљени Радован Влајковић: Добар дан. Имам предлог да се прочита изјава 
Драгојловић Александра, Мојсиловић Радивоја, Милетић Верољуба и део вештака, како 
се зове, Антића, где се спомињем ја у његовом извештају. Хвала.  
 
Председник већа:  Ви нисте Вашег браниоца слушали, али добро. Можете се вратити 
на своје место.  
 
Окривљени Дарко Перић. Окривљени Радисав Јосиповић. 
 
Окривљени Радисав Јосиповић:  Немам нових доказних предлога. 
 
Председник већа:  Окривљени Јован Димитријевић, Ви сте били. Окривљени 
Стојановић Саша. Окривљени Косијер. 
 
Окривљени Зоран Косијер:  Добар дан. Ја захтевам да се позове као сведок Југослав 
Петрушић. 
 
Председник већа:  На коју околност? 
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Окривљени Зоран Косијер:  На околност што човек поседује сву документацију из 
Хашког трибунала што се тиче предмета овога суда и има сва сазнања ко је организатор 
дешавања у Ловасу, све о Александру Васиљевићу и контраобавештајној групи, 
њиховом учешћу и свим злочинима које су Александар Васиљевић и Славко Суботић 
починили на територији Републике Хрватске.  
 
Председник већа:  Тужиоче, изволите. Имате ли нешто да кажете на ове доказне 
предлоге одбране? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Тужилац се противи доказним предлозима 
одбране у делу који су, да кажем, у колизији са овим предлозима које је Тужилаштво 
предложило, односно начина на који се изјаснило. Што се тиче онога што сам успео да 
запишем слушајући предлоге бранилаца окривљених и самих окривљених, могу да се 
изјасним у односу на предлог да се из списа предмета издвоје докази, односно све оно 
што је замолним путем саслушање сведока било или пред судовима у Републици 
Хрватској, томе се противим.  Сматрам да нису ти докази на незаконит начин изведени, 
односно да је све учињено lege artis у присуству лица која по закону треба да буду ту 
присутна. Што се тиче предлога за читање извештаја полиције, то је адвокат Алексић 
споменуо на који се то догађај односи и који датум, такође се томе противим, као и 
осталим свим предлозима који су изнети, како за саслушање ових сведока који су 
речени Нада Ђоковић, ако сам добро запамтио, односно записо, окривљеног Крњачића, 
односно Југослав Петрушић, окривљеног Косијера, сматрам да није неопходно и 
противим се. 
 
Председник већа:  Добро. Нема реплика у овом делу. Изнели сте свој предлог, 
тужилац се изјаснио о томе. 
 
Уводна излагања су завршена. 
 
О томе ће суд одлучити.  
 

ДОКАЗНИ ПОСТУПАК 
 

САСЛУШАЊЕ ОКРИВЉЕНИХ 
 
Окривљени поучени о својим правима у поступку у смислу одредбе члана 397 став 1 
ЗКП 
 
Окривљени Девчић, приђите за говорницу. Ви сте износили одбрану више пута у току 
овог поступка. Имате ли нешто ново да додате након што је главни претрес почео 
износа? Изволите, изјасните се. Поучени сте о својим правима. 
 
Окривљени Милан Девчић: Па ево и сад се понављамо, такође, тужилац одбија да 
Косијер... 
 
Председник већа:  Девчићу, тужилац се изјашњава о доказним предлозима 
окривљених. Суд о томе одлучује. Ви изнесите своју одбрану која се односи на оно што 
Вам се оптужницом ставља на терет.  
 
Окривљени Милан Девчић:  Па у више наврата сам рекао да је ово монтиран процес и 
ја верујем да ће се и доказати да је ово монтиран процес, само треба вероватно много 
времена да се то докаже. А више пута сам, такође, у својој одбрани спомињао и улогу 
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Александра Васиљевића у тим догађајима тамо и споменуо ће и овога што је рекао 
Жељко Крњајић, мада не зна име и презиме тог Тите који је био са нама заједно тамо, 
кога ја лично знам овако. То је Убипариповић Зоран, кога фамозни тужилац не може да 
доведе овамо, или суд, или не знам ни ја ко више. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Судија, молим Вас, заштите ме од оваквих речи. 
Шта значи „фамозни тужилац“, шта је то? Ја не морам да слушам такве глупости. 
 
Председник већа:  Седите. И Ви пазите како се изјашњавате... 
 
Окривљени Милан Девчић: Па добро, ако су глупости, да ли је оптужба Ваша 
глупост... 
 
Председник већа:  Тишина, сачекајте Девчићу. Не улазите у полемике са тужиоцем. 
Тужиоче Ви не упадајте у реч док не будете добили реч. Пристојно се обраћајте свима 
присутнима у судници, уколико се тако не будете понашали, бићете новчано кажњени. 
 
Окривљени Милан Девчић:  Извињам се, судија, али ме изиритирају овакве лажи... 
 
Председник већа:  Морате да се сконцентришете, да се пристојно изражавате. У 
судници сте, ово није улица, ово није кафана, ово је судница Вишег суда у Београду и у 
складу са тим се пристојно понашајте. 
 
Окривљени Милан Девчић:  Разумем ја Вас... 
 
Председник већа:  И нека ово буде опомена за све остале окривљене и све присутне у 
судници који добију реч да се тако обраћају суду. 
 
Окривљени Милан Девчић:  Разумем ја Вас, али ево морам се обратити метафорички 
на ову изјаву тужиоца. Како сте Ви овде госпођо судија командант параде, тако да 
кажем, тако је неко био тамо командант параде, а не Милан Девчић, знате, који је 
нажалост овде још и првооптужени. Нисам генерал био тада тамо, нити сам имао 
генералски чин, нити сам имам генералску пензију. На основу чега сам ја 
првооптужени, ја бих волио да то сазнам, а ваљда ћу сазнати једног дана, јер ја ово 
трпим све ове године. Није то од сада, него је од '91. године, а такође и моја породица, 
то ми знамо како смо све прошли ову голготу што ми је нормално Тужилаштво ставило 
на врат. Значи, понављам поново да је ово монтиран процес, тако да више пута сам дао 
одбрану и допуњавао, тако да у бити немам нешто посебно да додајем, ето, нажалост 
знамо ове изјаве што су већ овде што је мој браниоц тражио да се изузме. Видели смо и 
сами оне изјаве из Хага које су узимане у „Интерконтиненталу“ у Загребу. Нити имају 
потписа, нити имају печата, значи немају апсолутно никаквих доказа. Затим 2007. 
године што су узимали у дечијем вртићу оне изјаве где је адвокат Налић је тражио да 
буде присутан, међутим није нормално могао да буде присутан пошто су хрватске 
власти то забраниле и тако даље. Значи такви докази, ја не разумем апсолутно за 
овакав, како тужиоц каже злочин, ја не кажем да није био злочин, али зна се ко је то 
могао да уради. Да је то Милан Девчић, па било га лако смакнути у току рата, разумете 
ме. Значи, то је нешто сасвим нешто друго. На лице места на минско поље долазе два 
пуковника, шта су урадила, пренели Лончару. Шта је Лончар урадио? Што није дошао 
на лице места да се увери шта се то десило тамо. А да је Милан Девчић био на лицу 
места, ма шта, био би на кеца оптужен овде двадесет година. Шта је ово, какве су ово 
игранке, ја не разумем. Ја као, да не кажем, обичан грађанин, ја ово не разумем 
апсолутно и ово је срамота ове државе што може да дозволи овако нешто. Хвала. 
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Председник већа:  Сачекајте, вратите се за говорницу.  
 
Окривљени Милан Девчић:  Изволите. 
 

САСЛУШАЊЕ ОКРИВЉЕНОГ МИЛАНА ДЕВЧИЋА 
 
Председник већа:  Има ли питања за окривљеног? Браниоче, имате ли питања? 
Тужиоче, имате ли Ви питања за окривљеног? Има ли неко од бранилаца питања? 
Окривљени?  
 
Сада се можете вратити на своје место. 
 
Окривљени Милан Девчић:  Хвала. 
 
 

ИЗНОШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОКРИВЉЕНОГ ЖЕЉКА КРЊАЈИЋА, 
 
Председник већа:  Крњајићу, приђите за говорницу. Ви сте износили одбране више 
пута у току поступка, да ли остајете при тим одбранама? Имате ли нешто још да 
додате? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Остајем при свим до сада изнетим одбранама и само 
бих рекао још пар речи. Ево нашао сам, тај капетан је Бењамин Зубан, али то ћу ја са 
адвокатом, па нека се тражи, али углавном ја сам био у Сомбору пред његовом зградом 
и сазнао сам, хрватски официр, ено га у Сплиту ради и дан данас. Шта је он радио у 
Ловасу, зашто је он пуцао, зашто је ишо, то, ја бих први волио да знам, али не знам, 
могу да лупам само. Ево овако, око ове оптужнице није ми јасно прво ово у другом 
пасусу око IV Женевске конвенције. Ја кад сам био код истражног судије, истражни 
судија је мени рекао, а и пише у транскрипту, да се то мене уопште не дотиче да он не 
би ни подизо оптужницу да мени шест дана није фалило из Сремске Митровице, да сам 
ја слаго да сам био у болници. И има у предмету одговор из Сремске Митровице „Није 
био“ и нормално да сам ја испо лажов наспрам тужиоца и подиго је ту оптужницу. 
Након петнаест-двадесет дана ја сам отишо у ту болницу код директора и ја сам донео 
лечничку документацију да сам био тих шест дана у болници. Значи, од тог момента то 
мени све толико јако смрди да је то све у реду оптужница би била једна, друга, можда 
трећа, не би овај број 10, 12. И сваки пут, ево задње две да се ми налазимо у саставу 
Друге пролетерске гардијске бригаде, али је сада избачено да смо и под њезином 
командом, што је у бившим оптужницама било, вероватно смо онда под нечијом 
командом кад нисмо под..., има и наредбе, имају и папири, имају изјаве. Ми смо игром 
случаја што се рат десио у нашем селу били у тој јединици додани и ишли смо својој 
кући. А ово што каже Девчић, па су то велике игре око Александра Васиљевића који је 
напокон одселио у Канаду, велике игре око овог Тите из Зенице, велике игре око 
покојног Баџе, који је био бог и батина тамо, око Мирка Јовића, ево око овог капетана 
Бењамина Зубана. Имате овде у Тужилаштву две године стоје две пријаве против 
пуковника Лончара, против њега се не сме да се подигне никаква тужба. Против човека 
који је нас посло, који је написо да има сто педесет усташа. Зашто? Ако је ово суд, суд 
да важи и за Илију Јуришића из Тузле исто ко и за Жељка Крњајића, па нек важи и за 
пуковника Лончара. Био сам доле пред зградом кад се образлагало зашто се није дигла 
тужба против генерала Диковића, који је за мене народни херој, био ми је и командант, 
али Тужилаштво је одговорило „Он није био тамо“ кад су се десили наводно неки 
злочини. Па није ни Жељко Крњајић био тамо кад су се десили ти злочини и упорно ми 
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се то гура, тура. Пола ових наших покојних су умрли само због овога. Знам сигурно за 
Милана Раојчића, може се написати да је извршио човек самоубиство, није хтео да се 
лечи, уцењивали су га, први Николајидис, тужиочев сарадник. Лако се може проверити 
у пошти Нови Сад да му је Милан моро купити лаптоп, шпорет, давао му је по пет 
стотина еура, јер он оде послеподне код тужиоца и каже то и то. Како да Милан то не 
докаже. На крају су га докачили и хашки истражитељи јер је требо бити сведок код 
Горана Хаџића и због тога се човек није хтео лечити јер је знао да ће на овој клупи 
умрети, да му нема лека да он одговара уместо пуковника Лончара, Камберија, Славета 
Стојанова. Било је ту дванаест-тринаест официра, мени је жао стварно што Ви нисте 
судија од почетка били, да Ви видите те сведоке, сагиње главу, кашље, клима. Ви после 
кад прочитате, има та изјава неког смисла, али су овде људи имали амнезију, лагали су 
да не би они... Па шта има један пуковник да на мене и на Девчића показује који смо 
били за њега, трчали за њим да добијемо доручак. Киван сам, бесан сам, само се бога 
бојим. Значи, оно што је Жељко Крњајић својим рукама урадио спреман сам сад да 
останем у затвору или да директно идем у Хрватску да се предам, два километра је 
граница од моје куће. Ево их Ловашчани седе у публици, све један је са мном добар, у 
Шиду се срећемо, пијемо. Доста је било код мене кући. Нема нико ништа против мене, 
значи и ове зачкољице, запаљена кућа и има име и презиме ко је запалио кућу, али се 
ставља Жељку Крњајићу на терет. И после прве пресуде, што сам реко да је тужилац 
Мрдак, као капетан Војне полиције био у Ловасу на једној интервенцији и суочио се са 
мном, имали смо сукоб, то што сам реко, а он што се договорио са Бајићем оним 
њиховим ратним злочинцем, њиховим министром, да један другог не туже, не дирају, 
мени је додо још тих пет кућа за које ја појма немам. Немам ни за једну. Ја сам дао три 
хиљаде својих блокова, то знаду мештани, све једна кућа је обновљена у Ловасу, да се 
Срби доселе и Срби су живили. Никад нико није реко црква, копија храма Светог Саве 
у центру Ловаса срушена, извађени темељи, али шта то спомињати, то је српско. Ко 
није живио, тај не може то ни да претпостави. Како је било Девчићу кад му је пукла 
бомба са двоје мале деце. Како је било мени за Божић кад су ми пуцали, ено регал стоји 
још кући и реко сам ту нек пошаље или истражни судија или судија или тужилац, екипу 
нека види то за шта сам ја моро 07. јануара одселити. Каже шта ће он у Ловасу 10.10., 
па и ја се питам шта ћу, зашто ја 10.10. нисам спаво у својој кући са својом женом и 
децом, већ сам био у кукурузима, зашто сам био? Зато што су нас истерали, не само 
мене, све Србе, остали само ти матори и то су остали као залог, као резерва да се њима 
нешто не деси. Ово су највеће глупости, то бели свет и бог драги не може да смисли 
поред оволико доказа да се они и даље воде цивили. Све и један је био хрватски војник 
и људи су овде признали. Ено га човек седи у публици, овде стајо, каже „Јесам, 
хрватски војник, купио сам пушку, пуцо сам, био сам, разводио сам“, и то не вреди, то 
цивил каже. Ја који сам био у тој својој улици чуо сам где се пуца и на мене и по 
другим улицама. Не могу да докажем пет кућа даље ко је пуцо, а Тужилаштво одавде, 
не знају ни ди је Ловас, одавде они знаду колико се пуцало, прекомерно, само ме 
занима којом то справом су измерили то прекомерно пуцање. Значи, пуцало се по 
потреби колико је требало, а зашто се пуцало? Зато што нас у Товарнику ЈНА 
опремила, обучила, наоружала, метила у камионе и одвезла, издала наредбу и одвезла 
нас на положај. Да не би ови из Панчева отишли за Шабац и Лозницу, ја сам ишо 
напред једно двеста метара да их одведем тамо где ми је речено, а где ми је речено 
29.09. је слава, кирбај, тамо се каже кирбај. Ја и покојни Милорад и још двојица, то су 
поручници из неке специјалне бригаде ишли смо у извиђање у Ловас. Били смо у 
близини минског поља тог, тамо смо једног човека ухапсили Јосипа Лукетића и човек 
нам је нацрто ди су пунктови. Овде су Хрвати рекли од десет до петнаест пунктова су 
имали. Ја знам за дванаест. И човек нам је нацрто ди су пунктови. Та два поручника су 
отишли до фабрике „Борово“ и на економију и тад су они скинули хрватску заставу и 
узели су им две пушке и пиштољ. Ја сам се мало накрето да ме не препознају због 
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родитеља, али знам сваки камен и бусу. Ноћас би мого да уђем истим путем јер сам 
тамо одрасто, игро сам се. Ако је то мој злочин што сам ја послушо своју државу и 
одвео људе, онда се слажем, јесте, Жељко Крњајић је злочинац.  
Ту ми се стављају које-какве глупости. „Томиславу Шелебају реко да је усташа“, па ја 
сам са тим људима одрасто од малена, па преко петсто пута сам у тој кафани, само да 
се разумемо, један од ретких сам Срба који је био са њима у кафани. Милан Радојчић 
никад није био. Мићо Девчић, ето полутан, ја га сматрам за Србина, ја не знам да ли 
сам га кад видио у кафани. Они су мени певали „Шта се оно на Динари сјаји, Павелићу 
„У“ на глави“, али су онда од мене самога чули „Ој војводо Синђелићу“, нисам се бојао 
целог села, нисам се бојо целе кафане и ту сам ја навуко ту мржњу. Једноставно не могу 
да поднесу да је Жељко Крњајић проживио рат. '88. и '89. радио сам у Шиду у 
полицији. Кад су ме видили у граду, то је зло, преко УНПРОФОР-а су се жалили 
амбасади. Ја сам ишо ту на разговор код генерала Ђорђевића да се макнем у Београд да 
чувам талијанску амбасаду. Ја сам бацио службену значку и пиштољ. Ја имам кућу, ја 
се не мачем никоме. Они знаду, зато ме, суткиња, и мрзе. Међу првих двадесет сам ја у 
Борову Селу који сам дао заклетву у цркви да ћемо дићи устанак тај, и дигао сам. Убио 
никога нисам, силовао нисам, заклао нисам, наредио никоме нисам да убије. Многима 
сам помогао. Овде сам их и именовао. Хрватски војник, она двојица што смо их повели, 
а због тога ишао и тај капетан ваљда да контролише, Начић Драган. Овде је рекао: 
"Хвала ти Крњајићу за спашен живот". Ви да сте видели сведочење хрватског 
полицајца, била је госпођа судија Илић, ако се не варам. Он је кренуо тамо, стража га је 
враћала да се поздравља, доле ме љубио, сви су гледали, спасао сам му живот. И јесам. 
Значи њега нисам пипнуо. Узео сам униформу, службену легитимацију, пиштољ, капу, 
чизме, моторолу, то је све у том Војном музеју, сад у Београду. А ја бих једној жени 
уперио пушку. Ево сад да извадим пушку, сви ме можете тужити, уперио пушку каже у 
мене. Па пушка се ваљда и носи тако. Али је жалосно то што је та жена километар и по 
од мене, од мог правца кретања, што ја имам радње, иста радња се истог момента 
дешава са Јосом Јовановићем. Јосу Јовановића овде тучем, а километар и по даље, а 
између је та трећа улица и ти непознати људи Титини, где ниси смео нос помолити 
колико се пуцало. То је освета те Марице Ходак. То је у младости била ми девојка. Она 
има изјаве ту с ким је она била, са њезиним братом и снајом, међутим снаја сасвим на 
трећем крају била, овде сведочила, и три, четири још сведока која су била с њом, то су 
посведочили. Значи не зна жена ни где је била тај дан. Друго каже видела ме је два дана 
прије минског поља и два дана после. А мислим ако та документација не вреди да сам 
11. рањен и био до нове године, први пут дошао на викенд и 07. фебруара сам изашао 
из болнице. Значи ортодоксна лаж. И након пар дана кад је жена сведочила, сретнем је 
у Шиду: "Марице па шта си то радила?". Каже жене из публике су јој направиле 
проблем са синовима, јер знаду да ми је била девојка, да је она ишла мени у посету у 
Митровицу. Ја јесам у својој изјави првој рекао Марица Ходак, али сасвим друга, моја 
комшиница, друга кућа од мене, она и њезина мајка Анка су биле код мене у 
Митровици у посети, не та Марица никако.  

 
За Тому Шелебаја има пет, шест изјава, у пола ме не спомиње. Он се морао сам са 
собом договорити шта ће рећи. Тужилац каже: пред кућом, он каже: у дворишту, а ја 
кажем био сам у том дворишту, Тома Шелебај није био преда мном. То је један...тај дан 
би га сигурно ја ухапсио, зато што сам га ја возио, ја идем у Борово радити, а он иде на 
ту радну акцију где су били гардисти. У униформи човек иде, ја му станем, он изађе. 
Само што смо ми мислили неће још бити рата. Кад сам ушао у то двориште од Томе 
Шелебаја матер и жена су били. Држали су мало дете, у ствари то је сад цура 35 година, 
пар мог сина. Ја сам узео то дете, нико нити је лупао нити је викао, Тома је негде као 
кукавица вирио из чардака неког, из шупе неке. Пред нама није био, јер наводи људе, 
чак наводи Миленка Рудића кога сам ја звао за сведока. Човек није учествовао уопште 

ПO 52
6



 18 

као ни ви. Уопште није учествовао. Наводи Трнду који је био у трећој улици. Он не зна 
ни ко је био. А то све ради зато што људи су прокужили Тому Шелебаја, постао је наш 
сарадник. Милораду Воркапићу је написао ко је имао оружје, где је имао оружје и Тома 
Шелебај је шетао слободно, кад је дошао Перић и његовој војсци кувао кафу, водио на 
купање, клао прасице. Јер је прије Перића била нека друга војска, неки "штакори – 
шакали", о којима се овде није смело ни спомињати, који су имали маскирну униформу, 
то не зна нико ни ко су, ни шта су, ни чији су. Углавном, Тома Шелебај се свети само 
мени и Радојчићу, Девчићу и Деветаку, зато што смо ту. И на крају  каже: благо га 
гурнуо. Па то није ни у Северној Кореји госпођо судија то није злочин. Прво Тома 
уопште није ни био са мном, ја бих Тому или полупао или ухапсио. Ево сад кажем Тома 
Шелебај усташа, усташенда. Али тај дан уопште није био, нисам га видио. Ја сам звао 
Томину жену за сведока, Томину матер, да дођу да кажу. Знам да је жена верник да 
неће слагати због тог детета што сам га држао. Нисам ни завршио. Не може каже има 
доста изјава, суд ће ценити. Како суд онда, ту се узима нека најлакша изјава, мени све 
контра, све. И још се додаје. То шта ми се додало чувам за Апелациони да не би се 
исправило раније. Има пар ствари које је бивша судија додала, а тог нема нигде. Пар 
пута сам имао примедбу на транскрипте и доказао сам, има још један транскрипт, то ћу 
на Апелационом да изнесем, да пусте и транскрипт није исто. Има где сведок каже: где 
си Жељо свака ти част, хвала ти, како родитељи. Значи с тим својим речима овај, па и 
рекао је, све и један мој поступак одобрава и ништа му нажао нисам учинио. И како смо 
изашли госпођо судија из те, тај правац кретања, улица Иве Лоле Рибара. Прва је моја 
кућа, на ћошку самом моја кућа. Ја сам отишао около кроз башту, има нацртано тамо. 
На том ћошку, раскршћу што кажу, Јосу Јовановића ја нисам видио јер нисам био. Ја 
сам Јосу Јовановића видео тек негде ближе центру, али сам и чуо нашли су му одмах 
два калашњикова. Нашли су му пун ранац муниције. Тај ранац муниције нису могли да 
вуку, јер је то јако тешко, па су пребацили код мене кући. Е сад ја вама кажем, ако ви 
не верујете, а имају Хрвати у изјавама који су потврдили да је Јосо Јовановић имао два 
калашњикова, да су му одузета, има у оном од  МО РХ да је војник. Ви тражите из 
Загреба ДНК од Јосе Јовановића, па кад дође ДНК ја ћу донети тај ранац, па да видите 
да је то ранац од Јосе Јовановића који је био хрватски војник и имао је овај два 
калашњикова. А то да ли је Јосу ко ударио, пазите, он је био у задруги, с њим је његов 
шурјак, Пољак Јосип разговарао. И као тукао га је неко, а није рекао никад ни Жељко 
Крњајић, нити би ја њега ударио, јер ја те Јовановиће сматрам Србима, њихови очеви и 
деде су били Срби, а ови се покрстили из ко зна којих разлога. Значи ниједног момента 
се овде није споменуло да је напад кренуо гранатирањем. Гранатирање је намењено где 
има укопаних непријатељских војника, где се очекује јак отпор. То је причао и експерт 
Бошко Антић. Значи прво је било гранатирање и опкољавање ЈНА 70% села, остављен 
је правац према Илоку да изађу. Изашли су који су изашли, отишли су у Илок, 
направљен је конвој, има на ТВ-у, са пушкама, са оружјем су пуштени за Хрватску. А 
од тог гранатирања прва жртва Србин, ето убише, ЈНА уби првог Србина у Ловасу. 
Тако да то само, ја то не знам, ја то не могу уопште објаснити, која је то улога била тога 
Тите, Славка Ступара, ево тога Бењанина, Зубана капетана, овај, углавном ми смо ишли 
до задруге само својом улицом. Ја конкретно мојом десном страном. У тој улици 
ниједна једина кућа није запаљена. Касније шта је било код Иве Оструна. Госпођа 
Драгица каже кућа је запаљена, а кроз саме изјаве да је живела још данима, да је војска 
поново долазила претресала, значи у запаљеној кући више нема живота, нема никог. И 
сама каже. После доселио један са четворо деце. Док јој и зет каже: кућа није запаљена. 
Ја сам прије годину и по дана сазнао шта је са њезином кућом. Њезин муж Ива Острун 
је хрватски војник, а Дарко син, син Дарко Острун је хрватски полицајац. Ја сам 
предлагао да се Дарко Острун зове овде за сведока, јер сам чуо да има  неких 
информација ко му је убио оца. Тог истог Дарка 19.09. у Товарнику на репетитору, то 
сам чекао да овде питам кад дође, давао је стражу ја сам га држао на нишану, нисам 
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хтео да пуцам. Мали дечкић, звали смо га "Шврћо", био ми је симпатичан, постао је 
редарствени полицајац. Нисам могао, нисам хтео. И сад да Тужилаштво тврди није 
било хрватске полиције. Па ето позовите га одмах сутра. Зовите Златка Францисковића, 
од Панџе два сина, има у списковима, петнаест полицајаца је било. Миро Перићић, он 
каже: Жеља брате у шуми сам заглавио нисам знао шта нас снашло. Брат колико је 
бежао заборавио жену и дете. Е на ту жену и дете, то Иванка Гргић је овде сведочила 
наишао Жељко и држао то дете: Иванка не бој се, тамо овамо, иди код мојих, иди тамо 
овамо и смирио. Ја никад нисам хтео да се ја хвалим са неким потезима, али нећу 
дозволити ни лажи ни глупости на мене. Ја сам ту у пола акције госпођо судија пустио, 
одвезао сам ту рањену Хрватицу која је умирала. Нисам хтео до сада рећи. Да пљујем 
своју државу, своју војску. Нису је хтели примити зато што је Хрватица. И онда сам се 
ја свађао и рекао: ме је  нека полусрпкиња. А тог момента јој нисам ни знао ни име. 
Знам жену али нисам се могао сетити имена. И жена је сведочила, ето преживела је, 
имам писмо од ћерке и зета, захваљују. А ово око хрватског оружја, па лажу, односно 
не говоре истину. Па многи су овде сведочили каже: кад сам се вратио откопао сам 
своју пушку. Па како, па је л` има бога, јесу ли неки људи ишли у школу. Ако треба ми 
да се судимо, па ја ћу сад Девчића повести на Бранков мост и ја ћу њему пресудити и 
он мени. Па не може се више лажима. Ако је неко војник, па ја сам био српски војник, 
целу Хрватску сам обишао, Босну, Косово, бомбардовање НАТО, Кошаре и овај 
Паштрик планина. Па што би се ја то стидео рећи, па ја нигде  нисам направио ниједан 
злочин. А надам се од ове двојице, Тите из Зенице и овог Бењанина Зубана да ће макар 
један да дође, овај, па да разјасне то ко је њих гурнуо међ` нас. Ја сад не могу да се 
убеђујем за неког неважног Хрвата је л` имао пушку или није. Госпођо судија, они су 
имали тенк отет у Товарнику од ЈНА, побили посаду, отерали га, људи признају, зна се 
ко га је дотерао, хрватски полицајац. Судија, овде га пита је л` био оперативан, каже: 
да, оперативан. Возали се, пуцали су по нама док су имали у њему муниције и ми сад ту 
се ценкамо јесу ли били наоружани или нису. Ако треба ја ћу бити сведок за њих, нису 
били, ето, мале дрвене пушкице имали, праћке и онај лудак Стјепан, не могу сад сетити 
како се зове, што је сведок против мене, није Пеулић..... 
 
Председник већа: Не, не, Крњајићу, немојте се консултовати са осталим окривљенима.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Ја сам Вама предлагао да његову медицинску 
документацију пошаљете на ВМА на вештачење, па то је злоупотреба, то је 
злоупотреба болесног човека, човек луд, неспособан, пише му неспособан да води 
бригу о себи, има старатеља, има хранитеља, има ПТС, нема шта нема. У изјави толико 
лаже и на страни 64 каже овој Славици Јовановић: Па рекао сам Вам кад сте били код 
мене у Бјеловару. Значи могао је рећи да је био господин судија са мном и да смо нас 
два однели пет тона злата. Ја не знам зашто ви стварно нисте вештачили те документе. 
Не може болестан човек да измишља, да измишља, а пажљиво кад прочитате изјаву, он 
је био ту, кућа пламила. Ми дошли, ми прошли, он се вратио у кућу. А газда куће каже: 
пред вама сам побегао, кућа остала празна. И како сад. Чиме да ја доказујем овај, он 
треба да докаже то своје, али са том изјавом, то ... 
 
Е то сад што је у тој наредби 350-1 било, то треба поново звати пуковника Лончара 
овде и да лепо он објасни. Ви прошли пут, пита судија мене: шта подразумева 
чишћење. Питају Девчића. Ма шта ми знамо шта је. Мени то није нико ни објашњавао 
иако ја можда и знам. Нисам ја дужан да ја то, своје мишљење преносим. Он је човек 
написао чишћење, он, значи од куће до куће оружје да се тражи и тако је и било. И за 
чега сад да неко... Имам утисак, тужим вас, онда су била друга времена, по политичкој 
линији смо ми оптужени. Ја сам бившој министарки која сад седи, не сад, али и у току 
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овог поступка седила поред тужиоца. Ја кажем да је она  нелегално овде запослена и 
странке.... 
 
Председник већа: Немојте се тим стварима бавити, то није део Ваше одбране, изнесите 
одбрану у зависности од тога шта Вам се оптужницом ставља на терет.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Јесте госпођо судија увезано је, зато што у завршној 
речи, ми смо нанели, каже, патњу мештанима Сотина, то пише.  
Ја имам једног сведока који не постоји, који никад нигде није ни постојао, а ја верујем 
да то тужилац није направио, јер тужилац зна, баш ти његови помоћници су то негде 
прочитали и убацили. А то што је навео име тог сведока, има разликује се једно слово. 
Ја бих волио да исправи то слово и да доведе тог овде човека, и онда ће добити 
аутоматски још једног команданта. Само што је човек Хрват на служби у ЈНА, 
родитељи у Ловасу, па нећемо њега баш експонирати, њега гурни на страну, Крњајић 
ти је ту главни за тенкове, за подморнице, за авионе и тако. О сведоцима било је више 
бих рекао, моје мишљење, више је било поштених Хрвата него Срба, ови што су 
сведочили. 20-30% Хрвата оних што се „перу“, били у подруму, па сад лажу, дуге косе, 
браде, викали, па то нема, то је свако нормалан видео да то није ништа. Али углавном, 
што се мене тиче, реално су сведочили. Ови наши су били проблематични добровољци, 
Николаидис их обиђе, они причају шта хоће. Све и једнога је имао написмено, отерао 
трактор, отерао приколицу, отерао овог, отерао оног, али се није вредело ни 
експонирати. Ја сам био оптужен за убиство једне жене, Лемуновић, ево син јој је у 
публици. Ја му кажем, колега ми је био, па и сад смо, данас смо се срели пред судом и 
причали.  
 
Председник већа: Добро, то није важно да ли сте се срели пред суђење.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Помоћу ти ја да сазнаш ко ти је убио мајку. И ту смо 
једног добровољца уватили у маказе и он признао. И никоме ништа. Ништа то, тужилац 
то уопште није, нема везе, али да ја нисам могао доказати сумња би нон стоп, била би 
увек на мени.  
 
Не знам, вратио бих се поново на ове запаљене куће. Кажем вам, тих пет кућа то је 
касније додано.  
 
Председник већа: Добро, то сте већ рекли, хајте оно што нисте изнели.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Никакви докази у том правцу нису тражени, али то 
стоји мени. Ово сад, контрола ових улица, ево и мало пре сам рекао, имате имена, 
презимена, зовите по избору, да ја не кажем овога, онога. Рекао сам: Мију Клисурића, 
Туркаљ Милана, који је морао госпођо судија овде долазити, њему је рођени брат 
убијен. Све су од родбине имали изјаве, он нема дечко нигде. Они ће рећи поштено која 
војска дошла. Значи цела улица, нити су видели мене, ни Радојичића ни Девчића, а нас 
три смо били заједно. И тужилац каже: јесте, били сте. Па тих пет улица има преко 7.5-
8 километара, нас 15, па нема нас ни за раскршћа ни за саобраћај да регулишемо, а не 
да ми контролишемо улице. Једино ако не мисли то око пола једанаест кад ме е тај 
хрватски војник позвао, Солак и предао ми две пушке и пиштољ, то је у тој 
Прерадовићевој, али одмах близу моје куће. И човек је овде сведочио, захваљује ми се, 
реч му нисам ружну рекао. Ако је то контрола те улице, а нико није оптужен за напад, 
за тачку 1 само ја, значи Жељко Крњајић је напао Ловас сам, освојио га и заузео и мени 
је то драго, ето, сам сам и све овај... Ја сам саизвршилац с неким. Нико није оптужен за 
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ту тачку, а ја саизвршилац. С киме? Са сведоцима. Не могу ја бити, госпођо, ни 
саизвршилац.  
 
Председник већа: Добро, то је већ за завршну реч.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Молим? 
 
Председник већа: То је већ за завршну реч.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Добро, рећемо и у завршној речи.  
 
Значи, ово сад што ми се ставља на терет, то је чиста командна одговорност. А 
командант нисам био. Имам још један папир, доказ да нисам био. Значи, прошла 
пресуда суђен сам за евентуални умишљај, чињење, нечињење и оно задње, оно по 
тачки, не знам, овде 2, а тамо 1. И сад се моје дело променило, наједном је то сад 
саизвршилаштво. Па ако падне ово, хоће ли бити не знам ни ја више.... 
 
Председник већа: Ја Вам кажем поново, оцена доказа је за завршну реч. То 
прибележите себи, па изнесите све у завршној речи, имаћете прилике, а сада је ово 
изношење одбране.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Око тих свих кривичних дела набројаних, ја не кажем 
да се нису десила, нека су се десила, десило се још можда и горих, што нису људи ни 
пријавили. Тужилац не зна или неће, није битно, али у тим делима нема моје радње у 
ниједноме што је тужилац, само ето тужим те за те улице, а ти се брани како знаш. Ја 
немам доказе, а ти се брани. Ето, то баш испада тако. Па сам ја прије једно две године 
ишао, ја сам хтео у "Ћирилицу" или у онај "Голи живот" на ТВ „Happy“.... 
 
Председник већа: Молим Вас, стварно немојте то укључивати у судски поступак и 
помињати ТВ емисије на одређеним телевизијама.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Хтео сам ... 
 
Председник већа: Не, не, одмах да Вам кажем, Крњајићу, сачекајте кад ја причам. 
Значи немојте у изношење Ваше одбране уносити ствари које нису примерене судници. 
То где сте Ви хтели да идете приватно пре две године, заиста је небитно за догађај који 
Вам се ставља на терет оптужницом. Концентришите се, изјасните се на оно што Вам се 
ставља оптужницом на терет.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Па то, ја сам и хтео све доказе да покажем.  
 
Председник већа: Суд заиста не занима Ваша жеља за гостовањем у било којој 
емисији, ни Ваша ни било чија. Изволите, изнесите своју одбрану.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Пар пута сам и рекао у вези тих паљења кућа и тих 
седам настрадалих. Спреман на полиграф ићи кад год Ви или тужилац.... 
 
Председник већа: Нема потребе да понављате оно што сте већ рекли. Уколико имате 
нешто ново да кажете у своју одбрану, изнесите. Поновљено је, транскриптовано је.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Па шта год кажем поновљено је било.  
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Председник већа: Па уколико је поновљено онда нема потребе да га поново говорите.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Ето, углавном не осећам се кривим.  
 
Председник већа: Је л` то све? Сачекајте, вратите се за говорницу јер није завршено. Је 
л` то све што имате Ви да кажете у своју одбрану? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Јесте, углавном.  
 
Председник већа: Има ли браниоче питање за окривљеног? Изволите, адвокат Радоје 
Алексић.  
 
Адвокат Радоје Алексић: У поднеску од 25.09.2015. године ми смо предложили да се 
саслушају Филић Емануел на околност да ли је неко и уколико јесте бацао бомбе на 
куће појединих људи и да ли има било какве везе то бацање бомби са Вама. Да ли 
остајете код тог предлога да се саслуша Филић Емануел? 
 
Председник већа: Браниоче, сачекајте. Оно што је део Вашег посла је да Ви 
припремите Вашег брањеника или да се Ви спремите, да изнесете неке доказне 
предлоге, то је за пре главног претреса. Немојте на главном претресу постављати 
питања. 
 
Адвокат Радоје Алексић: Ја сам хтео у смислу одредбе 406 став 3.  
 
Председник већа: Нећу дозволити то питање, одмах да Вам кажем.  
 
Адвокат Радоје Алексић: У смислу ове одредбе ЗКП-а сам то хтео.  
 
Председник већа: Ово није процесни тренутак за то. Припремите одбрану на време.  
 
Адвокат Радоје Алексић: Не, није питање. Ми остајемо при предлогу овом што сам и 
пре рекао, при поднеску од 25.09.2015. године.  
 
Председник већа: А питање за окривљеног гласи? 
 
Адвокат Радоје Алексић:  Да се ова лица саслушају на наведене околности.  
 
Председник већа: Питате Ви окривљеног, Вашег брањеника то питате? То питање се 
не дозвољава.  
 
Адвокат Радоје Алексић: Не, не, чекајте, не разумете ме. Ми смо по том предлогу, али 
ја сам хтео по тачкама да га питам да ли су ова лица као сведоци подобна да буду и 
даље.  
 
Председник већа: Не можете то да питате окривљеног, то није за овај процесни 
тренутак.  
 
Адвокат Радоје Алексић: Да ли је лице, у оптужном акту Вам се ставља смрт седам 
цивилних лица да је на неки начин, посредним неким путем, иако Ви нисте били ту 
присутни, да је дошло до смрти седам цивилних лица. Да ли је Мирко Гргић цивилно 
лице или је био хрватски бранитељ? 
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Председник већа: И то се питање одбија, јер имамо писмену документацију из које се 
то може утврдити. Преформулишите Ваше питање на тај догађај. Није Вам добро 
формулисано питање.  
 
Адвокат Радоје Алексић: Да ли остајете при предлогу да се сва лица саслушају која 
смо раније већ предложили? 
 
Председник већа: Одбија се питање као недозвољено.  
 
Адвокат Радоје Алексић: Добро.  
 
Председник већа: Има ли тужилац питања за окривљеног? Има ли неко од бранилаца 
питање? Нема.  
 
Питања нема.  
 
Можете се вратити на своје место Крњајићу.  
 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

Одређује се пауза у трајању од 30 минута.  
 
Након паузе наставља се главни претрес.  
 

ИЗНОШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОКРИВЉЕНОГ ДАРКА ПЕРИЋА 
 

Перићу, приђите за говорницу.  
 
Ви сте поучени о својим правима у поступку, више пута сте износили одбрану. Да ли 
остајете при тим одбранама и да ли имате нешто да додате у своју одбрану? 
 
Окривљени Дарко Перић: Остајем при свим оним одбранама и свему оно што сам 
рекао у претходном поступку и ту немам ништа ни да променим, ни да додам. Што се 
тиче нове оптужнице која је изнедрена као нужно зло решењем Апелационог суда, 
немам да износим никакву одбрану, јер она је крајње произвољна и не базира ни на 
каквим чињеницама, нити изведеним доказима и сведочењима у овом поступку, тако да 
сматрам да кад веће буде упознато са комплетним предметом, онда ће бити јасно да та 
нова оптужница против мене је била безболно решење за Тужилаштво, уместо да 
донесу одлуку да ме ослободе оптужбе. Толико од мене. 
 
Председник већа:  Добро. То је све што имате да изјавите у своју одбрану? Је ли то све 
што имате да кажете у своју одбрану? 
 
Окривљени Дарко Перић:  То је све. 
 
Председник већа:  Има ли питања, браниоче, за окривљеног Перића? Тужиоче, имате 
ли Ви питања? Имају ли остали браниоци питања за окривљеног Перића? Можете се 
вратити на своје место. 
 
Окривљени Дарко Перић:  Хвала. 
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ИЗНОШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОКРИВЉЕНОГ РАДОВАНА ВЛАЈКОВИЋА 

 
Председник већа: Влајковићу, Ви сте више пута износили своју одбрану у овом 
поступку, да ли остајете при раније изнетим одбранама и да ли имате нешто још да 
додате? 
 
Окривљени Радован Влајковић: Остајем при датим одбранама и немам ништа да 
додам.  
 
Председник већа:  Да ли бранилац окривљеног има питања? Остали браниоци? 
Можете се вратити на своје место. 
 

ИЗНОШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОКРИВЉЕНОГ РАДИСАВА ЈОСИПОВИЋА 
 
Окривљени Радисав Јосиповић:  Добар дан, још једном. 
 
Председник већа:  Јосиповићу, Ви сте поучени о својим правима у поступку, износили 
сте одбране више пута, да ли остајете при раније датим одбранама и да ли имате нешто 
још да додате у своју одбрану? 
 
Окривљени Радисав Јосиповић:  Немам ништа ново да додам. Остајем при раније 
реченом. 
 
Председник већа:  Добро. 
 

САСЛУШАЊЕ ОКРИВЉЕНОГ ЈОСИПОВИЋА 
 
Председник већа:  Браниоче, да ли има питања за окривљеног Јосиповића? Тужиоче, 
имате ли Ви питања? Остали браниоци, да ли имају питања?  
 
Питања нема. 
 
Можете се вратити на своје место. 
 
Окривљени Радисав Јосиповић:  Хвала. 
 

ИЗНОШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОКРИВЉЕНОГ ЈОВАНА ДИМИТРИЈЕВИЋА 
 
Окривљени Јован Димитријевић: Остајем при свему што сам до сада рекао. То је то. 
 
Председник већа:  Имате ли нешто да додате? 
 
Окривљени Јован Димитријевић:  Сматрам да нисам крив. Молим? 
 
Председник већа:  Имате ли још нешто да додате? 
 
Окривљени Јован Димитријевић:  Не. Па, имало је довољно времена, све смо рекли 
што смо имали и то је то. 
 
Председник већа:  Добро. 
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САСЛУШАЊЕ ОКРИВЉЕНОГ ДИМИТРИЈЕВИЋА 
 
Председник већа:  Има ли питања браниоче за окривљеног Димитријевића? Тужиоче, 
Ви питања? Немате. Остали браниоци? Можете се вратити на своје место. 
 
Окривљени Јован Димитријевић:  Хвала. 
 

ИЗНОШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОКРИВЉЕНОГ САШЕ СТОЈАНОВИЋА 
 
Председник већа: Да ли остајете при раније датим одбранама? 
 
Окривљени Саша Стојановић:  Остајем. 
 
Председник већа:  Имате ли нешто да додате? 
 
Окривљени Саша Стојановић:  Остајем при свему што сам до сада рекао.  
 
Председник већа:  Немате ништа ново да кажете? 
 
Окривљени Саша Стојановић: Нећу ништа ново рећи. 
 
Председник већа:  Добро. 
 

САСЛУШАЊЕ ОКРИВЉЕНОГ СТОЈАНОВИЋА 
 
Председник већа:  Да ли бранилац окривљеног има питања? Тужиоче, Ви? Остали 
браниоци? Можете се вратити на своје место. 
 
Окривљени Саша Стојановић:  Хвала. 
 

ИЗНОШЕЊЕ ОДБРАНЕ ОКРИВЉЕНОГ ЗОРАНА КОСИЈЕРА 
 
Окривљени Зоран Косијер: Добар дан. 
 
Председник већа:  Окривљени Косијер, Ви сте износили одбрану више пута у овом 
поступку. Да ли остајете при раније датим одбранама? Имате ли нешто још да додате? 
 
Окривљени Зоран Косијер:  Остајем при датим одбранама и дао бих акценат на 
последњу дату одбрану коју сам дао код судије Мишића, била је госпођа Јанковић, члан 
већа и додао бих нешто. Ја не знам колико сте Ви читали моје изјаве, ја сам све време 
ових једанаест година тврдио да се против мене води политички поступак и да се мени 
суди противзаконито, суди ми се само по припадности организације, такозваном 
„Душану Силном“ одреду, јер код мене нема, ја нисам учинио ниједно кривично дело, 
немате ниједног сведока. Помагао сам чак шта више људима у Шиду у болници. 
Једноставно мени се суди само по припрадности организацији што је некада суђено у 
бившој Федеративној Народној Републици Југославији, а дао бих Вам и један пример. 
Ви вероватно знате ко је Курт Валхајм, то је био генерални секретар Уједињених 
нација, био је поручник СС јединица, '42. године био је на Козари где је 60.000 Срба са 
тог терена депортовано у Јасеновац, а био је и помоћник команданта Вермахта за 
Западни Балкан, Александра Лера и он, Уједињене нације су спровеле биле истрагу 
против њега и никада није одговарао без обзира на то што је био припадник СС-а, то му 
није била отежавајућа околност, јер он није био починио ратни злочин, тако да Ви мени 
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судите само што сам био припадник такозваног „Душана Силног“ одреда и што сам са 
мојим пријатељима бранио највећу гробницу српског народа бившу Социјалистичку 
Федеративну Републику Југославију. Хвала лепо. 
 
Председник већа:  Сачекајте, сачекајте, вратите се.  
 

САСЛУШАЊЕ ОКРИВЉЕНОГ КОСИЈЕРА 
 
Председник већа:  Браниоче, има ли питања за окривљеног? Тужиоче, Ви? Остали 
браниоци?  
 
Питања нема. 
 
Сада се можете вратити на своје место. 
 
Имајући у виду да сте сагласни сви да се врши увид у писмену документацију, да ли сте 
сагласни да констатујемо у коју се документацију врши увид без приказивања, јер смо 
је већ приказивали, а уколико неко има потребу да се изјасни на неки део писмене 
документације, може то да изнесе на наредном главном претресу, па ћемо тада 
приказати уколико сматра за нужно. Да ли сте сагласни сви? 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се у доказном поступку изврши увид у писмену документацију у списима предмета. 
 
Врши се увид у: 
 
Наредбу број 27-117 начелника Персоналне управе Савезног секретаријата за 
народну одбрану од 08.08.1990. године; 
 
Наредбу команданта Војне поште Београд број 2082 од 13.04.1994.године; 
 
Наређење за напад Оп.бр.9 Стр.Пов.број 350-1 од 09.10.1991. године;  
 
Акт Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде; 
 
Наређење команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде Оп.бр.10 
Стр.Пов.број 364-1 од 10.10.1991.године; 
  
Борбени извештај команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде 
број 372-1 од 11.10.1991.године; 
 
Борбени извештај команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде 
број 379-1 од 12.10.1991.године; 
 
Извештај о ванредном догађају команде Друге пролетерске гардијске 
механизоване бригаде Пов.бр.3985-1 од 13.10.1991.године;  
 
Борбени извештај команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде 
Стр.пов.број 402-1 од 14.10.1991.године; 
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Борбени извештај команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде 
Стр.пов.број 416-1 од 15.10.1991.године;  
 
Борбени извештај команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде 
бр.427-1 од 16.10.1991.године; 
 
Борбени извештај команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде 
Стр.пов.број 443-1 од 17.10.1991.године,  
 
Борбени извештај команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде 
Стр.пов.број 461-1 од 18.10.1991.године;  
 
Борбени извештај команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде 
Стр.пов.број 478-1 од 19.10.1991.године;  
 
Борбени извештај команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде 
Стр.пов.број 478-1 од 19.10.1991.године;  
 
Допис команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде Пов.бр.411-1 од 
15.10.1991. године; 
 
Оперативни дневник Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде за 
период од 16.09.1991. године до 29.10.1991. године; 
 
Наредбу Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде за период од 
01.10.1991.године до 24.10.1991.године; 
 
Наређење за напад бр.296-1 од 03.10.1991.године; 
 
Наредбу број 6-10 од 05.10.1991. године Друге пролетерске моторизоване бригаде; 
 
Наређење Команде Друге пролтереске гардијске механизоване бригаде 
Стр.Пов.број 024 од 06.10.1991. године; 
 
Наредбу Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде број 325-1 од 
06.10.1991. године; 
 
Наредбу Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде Стр.Пов.број 326-12 
од 07.10.1991. године; 
 
Наређење Команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде 
Стр.пов.број 336-1 од 07.10.1991. године; 
 
Наређење за извиђање Команде Друге пролетерске гардијске механизоване 
бригаде Стр. пов. број 346-1 од 09.10.1991. године; 
 
Наређење ОП.број 11 Команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде 
Стр. пов.број 368-1 од 11.10.1991. године; 
 
Наређење за извршење мобилизације Команде Друге пролетерске гардијске 
механизоване бригаде број 721-1 од 16.10.1991. године; 
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Наређење Команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде Стр. пов. 
број 422-1 од 16.10.1991. године; 
 
Наређење Команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде Стр. Пов. 
број 503-1 од 22.10.1991. године; 
 
План командантског извиђања од 09.10.1991. године са ручно нацртаном 
околином села Ловас, са именом команданта - потпуковника Душана Лончара; 
 
Наређење Команде Прве пролетерске гардијске механизоване дивизије Стр. Пов. 
851-25 од 09.10.1991. године; 
 
Редовни борбени извештај Команде Прве пролетерске гардијске механизоване 
дивизије Стр. Пов. број 3-417 од 09.10.1991. године; 
 
Редовни борбени извештај Команде Прве пролетерске гардијске механизоване 
дизвије Стр. Пов. број 3-422 од 10.10.1991. године; 
 
Наређење Команде Прве пролетерске гардијске механизоване дивизије Стр. пов. 
851-26 од 11.10.1991. године; 
 
Редовни борбени извештај Команде Прве пролетерске гардијске механизоване 
дивизије Стр. Пов. број 3-427 од 11.10.1991. године; 
 
Редовни борбени извештај Команде Прве пролетерске гардијске механизоване 
дивизије Стр. Пов. број 3-440 од 12.10.1991. године; 
 
Редовни борбени извештај Команде Прве пролетерске гардијске механизоване 
дивизије Стр. Пов. број 3-445 од 13.10.1991. године; 
 
Ванредни борбени извештај Команде Прве пролетерске гардијске механизоване 
дивизије Стр. пов. број 3-448 од 13.10.1991. године; 
 
Наређење команде Прве пролетерске гардијске механизоване дивизије Строго 
Пов.бр.851-35 од 14.10.1991.године;  
 
Редовни оперативни извештај Команде Прве пролетерске гардијске механизоване 
дивизије Стр. пов. број 3-454 од 14.10.1991. године; 
 
Оперативни извештај команде Прве пролетерске гардијске механизоване дивизије 
Стр.Пов.бр.3-453 од 14.10.1991.године;  
 
Наређење команде Прве војне области Стр. Пов.број 064-08 од 15.10.1991.године; 
 
Наређење команде Прве пролетерске гардијске механизоване дивизије 
Стр.Пов.бр.851-34 од 15.10.1991.године;  
 
Редовни борбени извештај команде Прве пролетерске гардијске механизоване 
дивизије Стр.Пов.број 3-464 од 15.10.1991.године; 
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Редовни борбени извештај команде Прве пролетерске гардијске механизоване 
дивизије Стр.Пов.број 3-471 од 16.10.1991.године; 
 
Редовни борбени извештај команде Прве пролетерске гардијске механизоване 
дивизије Стр.Пов.број 3-475 од 17.10.1991.године; 
 
Редовни борбени извештај команде Прве пролетерске гардијске механизоване 
дивизије Стр.Пов.број 3-479 од 18.10.1991.године; 
 
Редовни борбени извештај команде Прве пролетерске гардијске механизоване 
дивизије Стр.Пов.број 3-488 од 19.10.1991.године;  
 
Редовни борбени извештај команде Прве пролетерске гардијске механизоване 
дивизије Стр.Пов.број 3-493 од 20.10.1991.године; 
 
Редовни борбени извештај команде Прве пролетерске гардијске механизоване 
дивизије Стр.Пов.број 3-500 од 21.10.1991.године;  
 
Извештај команде Прве пролетерске гардијске механизоване дивизије Пов.број 
1276-1 од 23.10.1991.године; 
 
Дневни извештај Оперативног центра Прве војне области Стр.Пов.број 60-281 од 
09.10.1991. године сачињен у 06.00 часова; 
 
Дневни извештај Оперативног центра Прве војне области Стр.Пов.број 1614-90 од 
09.10.1991.године; 
 
Дневни оперативни извештај Команде Прве војне области Стр. Пов. број 1614-92 
од 10.10.1991. године; 
 
Извештај Команде Прве војне области Пов. број 832-85/106 од 10.10.1991. године; 
 
Редовни борбени извештај Команде Прве војне области Стр. Пов. број 1614-51 од 
11.10.1991. године; 
 
Дневни извештај Оперативног центра Прве војне области Стр. Пов. број 60-284 од 
12.10.1991. године у шест часова; 
 
Допуна дневног извештаја Оперативног центра Прве војне области Стр. Пов. број 
60-284 од 12.10.1991. године; 
 
Дневни извештај Оперативног центра Прве војне области Стр. Пов. број 60-285 од 
13.10.1991. године; 
 
Дневни оперативни извештај Команде Прве војне области Стр. Пов. број 1614-97 
од 14.10.1991. године; 
 
Дневни извештај оперативног центра Прве војне области Стр. Пов. број 60-286 од 
14.10.1991. године; 
 
Дневни извештај Оперативног центра Прве војне области Стр. Пов. број 60-287 од 
15.10.1991. године; 
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Дневни извештај Оперативног центра Прве војне области Стр. Пов. број 60-288 од 
16.10.1991. године; 
 
Дневни извештај Оперативног центра Прве војне области Стр. Пов. број 60-289 од 
17.10.1991. године; 
 
Борбени извештај Команде Прве војне области Стр. Пов. број 1614-60 од 
18.10.1991. године; 
 
Информацију Прве војне области Стр. Пов. број 33-136 од 19.10.1991. године; 
 
Дневни извештај Оперативног центра Прве војне области Стр. Пов. број 60-291 од 
19.10.1991. године; 
 
Дневни извештај Оперативног центра Прве војне области Стр. Пов. број 60-292 од 
20.10.1991. године; 
 
Дневни оперативни извештај Команде Прве војне области Стр. Пов. број 60-295 од 
21.10.1991. године;   
 
Информацију Команде Прве војне области  Стр. Пов. број  33-139 од 22.10.1991. 
године; 
  
Информацију  Стр. Пов. број 540 од 25.10.1991. године; 
 
Извод из Наредбе број 27-117 упућену начелнику Персоналне управе Савезног 
секратаријата за народну одбрану од 08.08.1990.године;  
 
Записник са састанка представника села и Владе у Ловасу од 30.10.1991.године; 
 
Записник са састанка представника околних села у Ловасу од 03.11.1991.године;  
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас од 03.03. до 05.03.1992.године за 
Бранислава Балешевића; 
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас од 05.12.1991. године за Милана 
Гњатовића; 
 
Потврду Штаба "Територијалне одбране Ловас" од 05.01.1992.године за Миодрага 
Вукосављевића;  
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас од 16.12.1991.године за Миодрага 
Вукосављевића;  
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас од 05.01.1992.године за Миодрага 
Балтића; 
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас од 09.01.1992.године за Славка 
Ступара; 
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Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас од 04.01.1992. године за Горана 
Косановића; 
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас од 09.01.1992. године за Драгана 
Милићевића;   
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас од 04.01.1992.године за Милорада 
Марјановића; 
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас од 04.01.1992.године за Јована 
Димитријевића; 
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас од 04.01.1992.године за Горана 
Јеремића; 
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас од 08.01.1992.године за Богдана 
Лукића; 
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас од 09.01.1992.године за Недељка 
Зиндовића;  
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас од 09.01.1992.године за Владимира 
Туриманџовског; 
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас од 16.12.1991.године за Љубишу 
Ристића; 
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас од 11.03.1992.године за Миломира 
Тодоровића;  
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Ловас  од 10.01.992.године за Николу 
Вуковића;  
 
Списак војника распоређених у јединицу "Бели орлови" од  16.06.1992.године; 
 
Списак за исплату припадницима Територијалне одбране српске општине 
Зворник за месец мај, потписан од стране лица чији је потпис нечитак, а 
прекуцани је потписан од стране Борислава Михајловића; 
 
Сталну пропусницу Месне заједнице Ловас за Јосипа Антоловића од 18.10.1991. 
године; 
 
Пропусницу број 10/91 за Јосипа Антоловића Команде града Илок од 24.12.1991. 
године; 
 
Бон за снабдевање Српске области Славонија, Барања и Западни Срем, 
Земљорадничке задруге „Ловас “ у Ловасу; 
 
Сталну дозволу Команде Славонско-барањског корпуса за Витомира Деветка; 
 
Списак погинулих мештана Ловаса од 18.10.1991. године, Месног уреда Ловас; 
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Попис рањених цивила од 19.10.1991. године; 
 
Записник о извршеној сахрани мештана Ловаса погинулих 10.10.1991. године; 
 
Записник о извршеној сахрани мештана Ловаса обављеној 11.10.1991. године; 
 
Записник о сахрани погинулих мештана Ловаса нађених приликом чишћења села 
од 21. и 22.10.1991. године; 
 
Записник о извршеној сахрани Јонак Рудолфа; 
 
Записник погинулих мештана Ловаса 18.10.1991. године чија је сахрана обављена 
22.10.1991. године; 
 
Записник о извршеној сахрани Милана Латаса која је обављена 12.10.1991. године; 
 
Извештај Станице милиције Ловас, Српске области Славонија, Барања и Западни 
Срем, општина Вуковар од 01.11.1991. године; 
 
Сталну дозволу за боравак у зони борбених дејстава Војне поште 2082 Београд од 
29.01.1992. године за Милана Девчића; 
 
Потврду Месне заједнице Ловас од 21.10.1991. године за Сашу Стојановића; 
 
Потврду Општинског секретаријата за народну одбрану општине Бач, број 80-
64/91-III од  14.05.1991. године за Жељка Крњајића; 
 
Захвалницу општине Вуковар, Месне заједнице Територијалне одбране Ловас 
додељену Милану Девчићу од 10.10.1992. године; 
 
Извештај Српске области Славонија, Барања и Западни Срем, општине Вуковар, 
Станица милиције Ловас од 09.11.1991. године; 
 
Службену белешку сачињену дана 08.11.1991. године о обављеном разговору са 
Марком Грачанцем; 
 
План узбуњивања одбране села Ловас, без датума и потписа; 
 
Сталну пропусницу области Славонија, Барања и Западног Срема од 11.10.1991. 
године, издату командиру Станице милиције Товарник, Жељку Крњајићу; 
 
Службену забелешку од 03.06.1997. године Жупанијског суда у Вуковару Кио. број 
934/92; 
 
Налаз и мишљење вештака др Анта Блажановића од 08.06.2005. године за Мату 
Адамовића, Живана Антоловића, Цецилију Бадањак, Данијела Бадањка, Николу 
Бадањак, Петра Бадањка, Катарину Балић, Луку Балића, Марина Балића, Бошка 
Бођанца, Мију Божића, Златка Божића, Ивана Цоњара, Марка Дамјановића, 
Андрију Девчића, Стипу Долачког, Пава Ђаковића, Фрању Ђумића, Марију 
Фишер, Мирка Гргића, Мату Ходака, Анку Јовановић, Антуна Јовановића, 
Јосипа Јовановића, Мату Кесера, Ивицу Краљевића, Јосипа Краљевића, Алојза 
Кризманића, Ђура Кризманића, Вида Кризманића, Зорана Кризманића, Ивана 
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Кучинића, Славка Кузмића, Ану Лемуновић, Антона Лукетића, Ђуку Лукетића, 
Петра Лукетића, Стјепана Лукетића, Стјепана Мађаревића, Маријана 
Марковића, Ивана Оструна, Ивана Палијана, Фрања Панџо, Антуна Пањика,  
Златка Пањика, Катарину Павличевић, Дарка Павлића, Жељка Павлића, 
Јозефину Павошевић, Маријану Павошевић, Славицу Павошевић, Драгутина 
Пејића, Стјепана Пејића, Алојза Полића, Јосипа Пољака, Јурија Пољака, Јосипа 
Рендулића, Пере Рендулића, Ивана Сабљака, Марка Сабљака, Томислава 
Сабљака, Тома Сабљака, Дарка Солаковића, Мија Шалаја, Славка 
Штрангаревића, Јосипа Туркаља, Ивана Видића, Марка Видића; 
 
Извештај Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске, Полицијске 
управе Вуковар број 511-15-10-03-153/2-93 од 25.02.1993. године; 
 
Записник Жупанијског суда у Осијеку, Кио бр.934/92 од 02. до 08.06.1997. године са 
пописом особа ексхумираних у Ловасу; 
 
Извештај о дневним активностима команде 46. партизанске дивизије Стр.пов.број 
1-1 од 19.10.1991. године; 
 
Извештај о дневним активностима Команде 46. партизанске дивизије Стр.пов.број 
16-2 од 20.10.1991. године; 
 
Извештај о дневним активностима Команде 46. партизанске дивизије Стр.пов.број 
16-2 од 20.10.1991. године; Стр.пов.број 16-3 од 21.10.1991. године; Стр.пов.број 44-
1 од 21.10.1991. године; Стр.пов.број 46-1 од 23.10.1991. године; Од 24.10.1991. 
године; Стр.пов.број 76-2 од 25.10.1991. године; Стр.пов.број 76-2 од 26.10.1991. 
године; 
 
Извештај Команде 46. партизанске дивизије Стр.пов.број 80-1 од 26.10.1991. 
године; 
 
Извештај о дневним активностима Команде 46. партизанске дивизије Стр.пов.број 
26-3 од 27.10.1991. године; Стр.пов.број 76-4 од 28.10.1991. године; Стр.пов.број 
132-1 од 30.10.1991. године; Стр.пов.број 140-1 од 31.10.1991. године; Стр.пов.број 
138-2 од 01.11.1991. године; Стр.пов.број 154-1 од 02.11.1991. године; Стр.пов.број 
132-3 од 03.11.1991. године; Стр.пов.број 169-1 од 04.11.1991. године; 
 
Записнике о израђеним минско-експлозивиним препрекама у селу Ловас од 
06.10.1991.године; 
 
Записнике израђених минско-експлозивних препрека од 07.10.1991.године и 
13.10.1991.године; 
 
Наређење команде Стр.Пов.број 170/2-8 од 27.01.1992.године;  
 
Реферат команде Прве МК број 170/2-35 од 16.10.1992.године;  
 
Допис Министарства одбране Републике Србије, Војно-безбедносне агенције 
Стр.Пов.број 1095-2 од 23.01.2012.године;  
 
Допис Министарства одбране Републике Србије, Војно-безбедносне агенције 
Стр.Пов.број 14815-2 од 27.10.2011.године;  
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Допис Министарства одбране Републике Србије, Војно-безбедносне агенције 
Стр.Пов.бр.6757-4 од 05.06.2009.године;  
 
Допис Министарства одбране Републике Србије, Војно-безбедносне агенције 
Стр.Пов.бр.7240-2 од 28.05.2009.године; 
 
Допис Министарства одбране Републике Србије, Војно-безбедносне агенције 
Стр.Пов.бр.15733-3 од 14.12.2009.године; 
 
Допис Министарства одбране Републике Србије, Војно-безбедносне агенције 
Стр.пов.бр.9203-7 од 18.08.2010. године; 
  
Извод из Матичне књиге умрлих које се води за матично подручје Ваљево под 
текућим бројем 684 за 2011.годину; 
 
Допис Министарства одбране Србије и Црне Горе, Војно-безбедносне агенције СП 
број 3144-4 од 27.03.2006. године; 
 
Допис Министарства одбране Србије, Војно-безбедносне агенције Стр.Пов. 
бр.5619-2 од 10.05.2007. године; 
 
Допис Министарства одбране Србије, Војно-безбедносне агенције Стр.Пов. 
бр.3106-5 од 22.04.2009. године; 
 
Допис Српске области Славонија, Барања и Западни Срем, Месне заједнице 
Ловас, Штаба територијалне одбране од 23.04.1992. године;  
 
Пропусницу број 62/91 за Славка Лукетића команде града Илок од 24.12.1991. 
године; 
 
Пропусницу бр.25-28/91 за Ивана Мујића, Команде града Илок од 16.12.1991. 
године;  
 
Извештај Дома здравља Шид број 05-1190/1 од 08.10.2008. године са изводима 
књиге Протокола; 
 
Списак добровољаца одреда «Душан Силни» Нова Пазова од 05.10.1991. године; 
 
Сталну дозволу за боравак у зони борбених дејстава за лице Боривоје Савић од 
15.01.1992. године; 
 
Списак противдиверзантске чете Територијалне одбране Ваљево; 
 
Извештај општине Ловас УР број 2196/05-09-1 од 18.09.2009. године; 
 
Извештај општине Ловас УР број 2196/05-09-1 од 23.09.2009. године; 
 
Извештај Министарства правосуђа Републике Хрватске УР број 514-05-02-02-09-
71 од 09.07.2009. године; 
 

ПO 52
6



 35 

Извод из Матичне књиге умрлих која се води за матично подручје Вуковар за 
2009. годину, редни број 141; 
 
Обавештење о упису чињенице смрти Ивице Филића, Матичног уреда града 
Загреба од 21.07.2009. године; 
 
Допис Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Дирекције 
полиције, Управе криминалистичке полиције, Службе за откривање ратних 
злочина 03/4-3-1 број 230-2056/07 од 29.03.2010. године; 
 
Извод из Матичне књиге умрлих Матичног уреда Пула број 308 од 19.10.2009. 
године; 
 
Извод из Матичне књиге умрлих  Матичног уреда Пула број 486 од 31.05.2001. 
године; 
 
Извод из Матичне књиге умрлих општине Бечеј која се води за матично подручје 
Бечеј под текућим бројем 145 за 2010. годину; 
 
Извод из Матичне књиге умрлих Матичног уреда Товарник за матично подручје 
Ловас за 1991. годину под редним бројем 82.; 
 
Извештај Жупанијског суда у Ријеци Кир. број 311/09 од 15.05.2009. године упућен 
Окружном суду у Београду са пратећом документацијом; 
 
Обавештење Жупанијског суда у Вуковару Кир. број 300/09 од 14.09.2009. године 
упућен Окружном суду у Београду са пратећом документацијом; 
 
Историју болести за Марију Антоловић Опште болнице Вуковар од 19.01.2009. 
године и 10.09.2009. године;. 
 
Лекарску потврду од 26.03.2009. године доктора Весне Ранчић Мештро; 
 
Извод из Матичне књиге југословенских држављана МУП-а Републике Србије, 
ПУ за град Београд од 30.10.2009. године; 
 
Историју болести Медицинског центра Сремска Митровица за Жељка Крњајића 
од 16.10.1991. године; 
 
Извештај Дома здравља Шид од 25.05.2009. године; 
 
Уверење о околностима рањавања, Министарства одбране Републике Српске 
Крајине, Одељења Вуковар, број 844-10/93-508-6-02-1 од 05.08.1993. године; 
 
Отпусну листу Клинике за трауматологију и ортопедију ВМА, број историје 
болести 062119/К-115 од 01.11.1991. године; 
 
Отпусну листу са епикризом Завода за неуролошка обољења и посттрауматска 
стања „Доктор  Боривоје Гњатић“ Стари  Сланкамен од 07.02.1992. године; 
 
Потврду Штаба Територијалне одбране Борово Село број 197/198/92 од 18.01.1992. 
године; 
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Медицинску документацију за окривљеног Радисава Јосиповића; 
 
Извештај Дома здравља "Шид" број  05-1212/2 од 22.10.2008.године; 
 
Извештај ВМА бр. 3-1137 од 20.10.2008. године; 
 
Извештај Дома здравља «Шид» број 05-245/2 од 20.02.2009. године; 
 
Налаз и мишљење судског судског вештака др Светислава Мишковића  од 
16.05.2008. године; 
 
Ситуацијски  план сачињен од стране МУП-а Републике Хрватске  ОКТ бр.20/07;  
 
Записник Жупанијског суда у Осијеку – Истражног ценра, Кир.бр.1070/97 од 
11.09.1997. године; 
 
Записник секције број 94/97 од 18.09.1997. године о обдукцији Јонака Рудолфа; 
 
Записник секције број 93/90 од 18.09.1997. године о обдукцији Звонимира 
Мартиновића; 
 
Записник секције број 92/97 од 18.09.1997. године о обдукцији Боже Видића; 

 
Потврду о идентификацији мртвог тела Зорана Кризманића и Виде Кризманић 
број СП 61.902-843/1997 од 11.09.1997. године; 
 
Потврду СП број 61.874-815/1997 од 11.09.1997.године; 
 
Смртни лист Матичног уреда Вуковар за 1991.годину под редним бројем 160; 
 
Потврду Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске, Полицијске 
управе вуковарско-сремске, број 511-15-09-735/98 од 28.05.1998. године; 
 
Пријаву о смрти Завода за судску медицину Загреб број 61.912-853/1997 од 
2.07.1997.године;  
 
Налаз и мишљење судског вештака медицинске струке др Анта Блажановића од 
22.05.2006.године;  
 
Налаз и мишљење судског вештака медицинске струке др Анта Блажановића од 
23.05.2006.године, од 05.05.2006. године, од 04.05.2006. године, 21.05.2006. године, 
15.05.2006. године, 05.05.2006. године, 04.05.2006. године, 03.05.2006. године, 
05.05.2006. године, 26.04.2006. године, 04.05.2006. године, 22.05.2006. године, 
23.05.2006. године, 22.05.2006. године, 22.05.2006. године, 21.05.2006. године;  
 
Историју болести Медицинског центра Сремска Митровица од 19.10.1991. године; 
 
Налаз и мишљење лекарске комисије за преглед особа обухваћених Законом о 
заштити војних и цивилних инвалида рата број 1227 од 8.12.1995. године; 
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Извештај Завода за судску медицину и криминалистику у Загребу Медицинског 
факултета у Загребу од 11.09.1997. године, 03.07.1997. године и 09.07.1997. године;.  
 
Допис Жупанијског суда у Вуковару Кир.број 300/09 упућен Вишем суду у 
Београду од 26.09.2011.године;    
 
Допис Уреда за заточене и нестале Владе Републике Хрватске УР број 50412-03-
7669/01 од 05.11.2003. године;  
 
Записник Завода за судску медицину и криминалистику Медицинског факултета у 
Загребу број 61.907-848/97 од 11.06.1997. године; 
 
Записник Завода за судску медицину и криминалистику Загреб СП број 61.904-
845/1997, СП број 61.909-850/1997; 
 
Записник Завода за судску медицину и криминалистику Медицинског факултета у 
Загребу СП број 61.859-800/1997од 17.06.1997. године, СП број 61.872-813/97 од 
11.06.1997. године, СП број 61.858-799/1997, СП број 61.863-804/1997, СП  
број61.860-801/1997 од 17.06.1997. године, СП број 61.856-797/1997, СП број 61.889-
830/1997, СП број 61.891-832/97 од 16.06.1997. године, СП број 61.884-825/1997 од 
16.06.1997. године, СП број 61.878-819/1997, СП број 61.864-805/1997 од 17.06.1997. 
године, СП број 61.887-828/1997 од 16.06.1997. године, СП број 61.895-836/1997 од 
16.06.1997. године, СП број 61.873-814/1997 од 17.06.1997. године, СП број 61.865-
806/97 од 11.06.1997. године, СП број 61.905-846/1997, СП број 61.862-803/1997,  СП 
број 61.910-851/1997 од 16.06.1997. године, СП број 61.913-854/1997 од 16.06.1997. 
године, СП број 61.880-821/1997 од 17.06.1997. године, СП број 61.906-847/1997 од 
16.06.1997. године, СП број 61.892-833/1997, СП број 61.898-839/1997, СП број 
61.888-829/1997, СП број 61.859-810/1997, СП број 61.902-843/97, СП број 61.874-
815/1997, СП број 61.870-811/197, СП број 61.850-791/1997, СП број 61.867-808, СП 
број 61.876-817/97, СП број 61.894-835/97, СП број 61.882-823/1997, СП број 61.849-
7900/1997, СП број 61.900-841/1997, СП број 61.855-798/97, СП број 61.903-844/1997, 
СП број 61.851-792/1997, СП број 61.877-818/1997, СП број 61.893-834/1997, СП број 
61.853-794/1997, СП број 61.912-853/1997, СП број 61.879-820/1997, СП број 61.875-
816/1997 од 17.06.1997. године, СП број 61.881-822/1997, СП број 61.885-826/97, СП 
број 61.886-827/1997, СП број 61.890-831/97, СП број 61.901-842/1997, СП број 
61.911-852/1997, СП број 61.907-849/1997, СП број 61.861-802/97, СП број 61.866-
807/1997, СП број 61.883-824/97 од 11.06.1997. године, СП број 61.871-812/1997, СП 
број 61.852-793/97, СП број 61.897-838/1997, СП број 61.854-795/1997, СП број 
61.896-837/1997, СП број 61.848-789/1997, СП број 61.847-788/97, СП број 61.857-
798/1997, СП број 61.868-809/1997, 
 
Записник секције број 96/97 за Милана Латаса од 18.09.1997. године,  
 
Записник секције број 95/97 за Томислава Карачића од 18.09.1997. године, 
 
Записник секције број 94/97 за Јонака Рудолфа од 18.09.1997. године,  
 
Записник секције број 98/97 за Аницу Павличић од 18.09.1997. године, 
 
Записник секције број 93/97 од 18.09.1997. године за Звонимира Мартиновића,  
 
Записник секције број 92/97 од 18.09.1997. године за Божа Видића, 

ПO 52
6



 38 

 
Записник секције број 89/97 од 18.09.1997. године за Павицу Ковачевић, 
 
Записник секције број 88/97 од 18.09.1997. године за Антона Ковачевића, 
 
Записник секције број 90/97 од 18.09.1997. године за Елвиру Ковачевић, 
 
Историју болести Опште болнице Вуковар, Ортопедске амбуланте, број 206 за 
Стјепана Пеулића., 
 
Пријаву о страдавању поднету Министарству одбране Републике Хрватске, 
Управи за одбрану Вуковар, Уреду за одбрану Вуковар Ур.бр.512-154-96-949 од 
17.12.1996. године,  
 
Историју болести Клинике за трауматологију Загреб број 37723, 
 
Историју болести "Дома здравља радника МУП Хрватске" од 28.04.2012. године за 
Стјепана Пеулића,  
 
Амбулантни лист Медицинског центра Бјеловар од 17.05.1993. године,  
 
Амбулантни лист број  протокола 49011 од 05.03.1993. године за Стјепана Пеулића,  
 
Амбулантни лист број протокола 49011 од 16.10.1992. године Медицинског центра 
Бјеловар,  
 
Историју болести Клинике за трауматологију Загреб за Стјепана Пеулића,  
 
Извештај лекара Дома здравља радника МУП Хрватске „Загреб“, означено у 
списима предмета на страни број 615, 
 
Историју болести Дома здравља радника МУП Хрватске „Загреб“ од 13.04.1992. 
године,  
 
Налаз радиолога Дома здравља радника МУП Хрватске „Загреб“ од 30.04.1992. 
године, 
 
Налаз и мишљење лекарске комисије број 2754 од 30.11.1992. године, 
 
Налаз и мишљење лекарске комисије за преглед особа обухваћених Законом о 
војним инвалидима, број 2254/92 од 11.07.1992. године,  
 
Амбулантни лист Медицинског центра „Доктор  Е. Холик" – Бјеловар од 
17.05.1993. године,  
 
Налаз, оцену и мишљење Републичког фонда здравственог осигурања и здравства 
Хрватске, Испоставе Бјеловар, број 371 од 12.07.1993. године,  
 
 Потврду Министарства одбране Републике Хрватске, Уреда за одбрану Вуковар, 
УРБ број 2196-01-04-93-2 од 12.11.1993. године,  
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Налаз радиолога Дома здравља радника МУП Хрватске „Загреб“ од 30.04.1992. 
године,  
 
Историју болести Дома здравља радника МУП Хрватске „Загреб“ од 28.04.2012. 
године и 27.12.1993. године.  
 
Амбулатни лист Медицинског центра „Бјеловар“  број 49011 од 05.03.1993. године 
и 06.04.1993. године,  
 
Налаз и мишљење другостепене лекарске комисије за преглед особа обухваћених 
Законом о заштити војних и цивилних инвалида рата број 2754 од 30.11.1992. 
године,  
 
Налаз, оцену и мишљење Републичког фонда здравственог осигурања и здравства 
Хрватске, Испоставе Бјеловар, број 239 од 12.05.1993. године,  
 
Потврду Министарства одбране Републике Хрватске, Сектора за управљање 
особљем, Управе за одбрану Вуковар, Уреда за одбрану Вуковар, УР.бр.512М2-154-
99-358 од 29.06.1999. године,  
 
Налаз и мишљење другостепене лекарске комисије за лица обухваћена Законом о 
заштити војних и цивилних инвалида рата број 7235 од 29.07.1993. године,  
 
Историју болести Опште болнице Вуковар од 06.12.2001. године,  
 
Психологијски налаз и мишљење Дома здравља „Црквеница “ за Емануела 
Филића од 01.03.1993. године,  
 
Допис Министарства одбране Републике Хрватске – Загреб, Управе за СКРБ, 
Одела управно-правних послова, УР.бр.512-21-05-94-2 од 12.09.1994. године,  
 
Извештај Клиничке болнице "Сестре милосрднице- Загреб“ од  28.12.1991. године,  
 
Историју болести Клиничко-болничког центра „Ријека“ од  29.11.1995. године,  
 
Историју болести Клинике за трауматологију „Загреб“ од  27.12.1991. године,  
 
Извештај Клиничке болнице "Сестре милосрднице - Загреб" од  28.12.1991. године,  
 
Историју болести Клиничко–болничког центра „Ријека“ од  11.11.1993. године,  
 
Отпусни лист Медицинског центра „Сремска  Митровица“ од  28.10.1991. године,  
 
Налаз и мишљење Завода за радиологију Клиничке болнице "Сестре милосрднице 
– Загреб“ од 28.12.1991. године,  
 
Налаз и мишљење првостепене лекарске комисије за преглед особа обухваћених 
Законом о заштити војних и цивилних инвалида рата број 167 од 11.03.1994. 
године и број 10348 од 6.09.1994. године,  
 
Потврду Министарства одбране Републике Хрватске број Р-3183/92 од 02.12.1992. 
године,  
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Уверење Владе Републике Хрватске, Уреда за жртве рата УР.бр.50411-04-96-129 од 
08.11.1996. године,  
 
Налаз специјалисте Клиничко-болничког центра „Ријека“ број 4160/03 од 
14.11.2003. године,  
 
Налаз специјалисте Клиничко-болничког центра „Ријека“ од 17.10.2003. године, 
број 3162/03, број 2327/03 од 12.09.2003. године и од 18.02.2001. године,  
 
Налаз специјалисте Клиничко-болничког центра „Ријека“ Ортопедске амбуланте 
број 180 од 23.04.2001. године,  
 
Извештај Клиничко-болничког центра „Ријека“ број  444 од 14.06.2000. године 
 
Завршно отпусно писмо Клиничко-болничког центра „Ријека“, Клинике за 
психијатрију, Центра за психијатрију од 4.05.2000. године,  
 
Налаз и мишљење Клиничко-болничког центра „Ријека“ од  29.06.2000. године,  
 
Историју болести за Жељка Франчишковића Хируршке клинике – Загреб од 
27.12.1991. године, са пратећом медицинском документацијом,  
 
Извештај за Жељка Франчишковића од 27.12.1991. године,  
 
Историју болести Опште болнице „Вуковар “ од  16.01.2001. године,  
 
Отпусни лист Клиничког центра Сремска Митровица од 16.12.1991. године,  
 
Историју болести Медицинског центра „Сремска  Митровица“ од 19.10.1991. 
године,  
 
Налаз и мишљење Завода за радиологију Клиничке болнице "Сестре милосрднице 
– Загреб“ од 23.12.1991. године,  
 
Отпусно писмо Клинике за ортопедију, КБЦ Медицинског факултета – Загреб од 
28.05.1992. године и 06.05.1993. године,  
 
Историју болести Ратне болнице „Велика  Горица“ од  25.12.1991. године,  
 
Извештај  КБЦ „Загреб“, Клинике и завода "Ребро", Клинике за унутрашње 
болести од 01.12.1991. године,  
 
Отпусно писмо Клиничко-болничког центра, Завода за пластичну хирургију и 
хирургију дојке од 25.10.1993. године, са пратећим извештајима,  
 
Историју болести од 21.06.1994. године за Станислава Франковића, 
 
Историју болести Клинике за физикалну медицину и рехабилитацију 
Медицинског факултета свеучилишта у Загребу, Физијатријске амбуланте за 
Станислава Франковића,  
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Извештај КБЦ „Загреб“, Психијатријске клинике Медицинског факултета 
„Загреб“ од  25.11.1993. године,  
 
Медицинску документацију КБЦ, Клинике за хирургију Загреб за Ловру 
Герстнера,  
 
Отпусно писмо КБЦ, Завода за гастроентерологију и ендокринолошку хирургију 
од 18.12.1991. године,  
 
Отпусно писмо Болнице за реуматске болести и рехабилитацију "Вараждинске 
топлице" број  7178 од 22.01.1993. године,  
 
Отпусни лист Медицинског центра „Сремска  Митровица“ од  28.10.1991. године,  
 
Уверење Владе Републике Хрватске, Уреда за жртве рата, УР.бр.50411-04-96-135 
од 06.11.1996. године,  
 
Историју болести Клинике за трауматологију „Загреб“ од  27.12.1991. године,  
 
Психологијски налаз Клиничке болнице Осијек број 267/94 од 28.06.1994. године,  
 
Отпусно писмо Завода за пластичну хирургију и хирургију дојке Загреб од 
08.09.1992. године,  
 
Ортопедски налаз Клинике за ортопедију Медицинског факултета свеучилишта у 
Загребу од 29.11.1995. године,  
 
Историју болести КБЦ "Ребро" – Загреб за Златка Тому,  
 
Отпусни лист Медицинског центра Сремска Митровица од 01.12.1991. године,  
 
Извештај Клиничке болнице "Сестре милосрднице" од 1.10.2001. године и 
23.07.2001. године. 
 
Налаз психолога Клиничке болнице "Сестре  милосрднице "- Загреб од 09.02.1994. 
године,  
 
Историју болести Опште болнице „Бјеловар “ од  24.04.2002. године,  
 
Амбулантни лист Опште болнице „Бјеловар “ од  17.06.2002. године,  
 
Извештај Клиничке болнице "Сестре милосрднице- Загреб“ од 23.05.2000. године, 
са пратећом документацијом, 
 
Ортопедски налаз за Драга Сабљака од 26.10.1994. године,  
 
Уверење Медицинског центра „Бјеловар“ број  02424/3 1994 од 29.03.1994. године,  
 
Извештај са налазом надлежног лекара примарне здравствене заштите од 
13.01.2004. године,  
 
Отпусни лист Медицинског центра „Сремска  Митровица“ од  02.12.1991. године.  
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Отпусно писмо Клинике за инфективне болести "Доктор Фран Михаљевић" – 
Загреб од 25.02.1992. године, 
 
Отпусно писмо Клиничке болнице "Сестре милосрднице" – Загреб  од 20.07.1992. 
године и 31.03.1993. године,  
 
Отпусно писмо Клинике за инфективне болести "Доктор Фран Михаљевић" – 
Загреб од 25.02.1992. године, 
 
Историју болести Клинике за трауматологију „Загреб“ за Марка Филића од 
27.12.1991. године,  
 
Налаз и мишљење Првостепене лекарске комисије за преглед особа обухваћених 
Законом о заштити војних и цивилних инвалида рата број 7096/92 од 04.11.1992. 
године,  
 
Налаз и мишљење Клинике за психолошку медицину КБЦ „Загреб“ од 05.03.2003. 
године,  
 
Отпусно писмо Клинике за психолошку медицину КБЦ „Загреб“ од 07.02.2003. 
године,  
 
Налаз психолога Клинике за психолошку медицину Медицинског факултета од 
17.01.1997. године,  
 
Отпусно писмо Клинике за психолошку медицину КБЦ „Загреб“ од 18.03.1999. 
године,  
 
Историју болести Берислава Филића у периоду од 03.01.1992. године до 27.12.1992. 
године,  
 
Историју болести Пава Антоловића Опште болнице „Винковци “ од 12.05.1995. 
године,  
 
Историју болести Клинике за трауматологију „Загреб“ од  27.12.1991. године,  
 
Пропусницу број 3693-69-4 за Мирка Кесера од 15.11.1991. године,  
 
Историју болести Ђура Антоловића од 12.03.1996. године и 24.12.1996. године, са 
пратећим медицинским извештајима,  
 
Отпусно писмо Опште болнице „Пула“ МБ .196/96 од 22.01.1996. године,  
 
Уверење Владе Републике Хрватске, Уреда за жртве рата УР.бр.50411-04-95-46 од 
12.01.1996. године, 
 
Историју болести Клинике за трауматологију „Загреб“ за Ђура Филића ,   
 
Потврду Дома здравља „Вуковар“ од  18.02.2011. године,  
 
Потврду Дома здравља „Вуковар“ од  11.11.2011. године,  
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Историју болести Специјалне болнице за медицинску рехабилитацију 
" Вараждинске топлице" од  27.12.2004. године,  
 
Специјалистички налаз Клиничког центра „Сплит “ од  14.03.2009. године,  
 
Потврду Дома здравља Приморско-горанске жупаније од 14.04.2010. године,  
 
Налаз специјалисте КБЦ „Ријека“ од  24.11.2010. године,  
 
Потврду о ортопедским и другим помагалима Хрватског завода за здравствено 
осигурање са налазом и мишљењем од 09.12.2010. године,  
 
Отпусницу број 354-НЕУ/2010 Опште болнице „Вуковар “ од  19.11.2010. године,  
 
Историју болести Опште болнице „Вуковар “ од 30.11.2010. године, број протокола 
1148/2010,  
 
Отпусно писмо Клиничке болнице „Осијек “, Клинике за унутрашње болести 
Медицинског факултета Универзитета у Осијеку, Н.бр.25611/09 од 25.08.2009. 
године,  
 
Историју болести Опште болнице „Вуковар “ од  12.08.2009. године,  
 
Извештај Опште болнице „Вуковар “ од  11.11.2009. године,  
 
Отпусницу број 438-ИНТ/2010 Опште болнице „Вуковар “ од  20.08.2010. године,  
 
Отпусно писмо Опште болнице „Вуковар “ од  20.08.2010. године,  
 
Налаз и мишљење вештака Мирјане Граовац од 06.07.2010. године,  
 
Извештај Дома за старије и немоћне особе „Вуковар “, УР.бр.2196-03-02-11 од 
21.11.2011. године,  
 
Извештај Дома за старије и немоћне особе „Вуковар “, УР.бр.2196-03-02-11 од 
19.09.2011. године,  
 
Допис Министарства правосуђа Републике Хрватске, Управе за пробацију и 
подршку жртвама и сведоцима упућен Вишем суду у Београду, у коме  је примљен 
04.01.2012. године. 
 
То би било за данас довољно. Уколико неко има примедбу на неки од ових писмених 
доказа, ако има нешто да примети, нека се припреми за следећи главни претрес, па 
ћемо наставити.  
 
Термин главног претреса је одређен, добили сте обавештење, 27. септембар. Реците, 
Ккосијер. 
 
Окривљени Зоран Косијер: Ја бих Вас замолио да ми кажете у вези сведока још, имао 
бих још неке сведоке да предложим. Да ли да доставим поднеском сведоке или? 
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Председник већа: Доставите поднеском, на које околности, који сведоци и да то буде 
припремљено за следећи главни претрес, значи 27. септембра. 
 
Окривљени Зоран Косијер:  Добро, за Југослава не морам, њега сам већ споменуо. И 
само бих госпођи Оливери да се обратим за адресу, како сам навео. 
 
Председник већа: Рекли сте већ адресу. 
 
Окривљени Зоран Косијер: Али заборавио сам да кажем, да треба стан број 1. 
 
Председник већа: Стан број 1? 
 
Окривљени Зоран Косијер:  Да. 
 
Председник већа: Добро. 
 
Окривљени Зоран Косијер:  У томе је само допуна. 
 
Председник већа: Браниоче Зорко, није још довршено суђење, тако да мало обуставите 
комуникацију. 
 
Дан и час наредног главног претреса су саопштени странкама, позиве нећете добијати. 
 
Довршено у 13,07 часова. 
 
 
ЗАПИСНИЧАР       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА  
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