
                        
         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 27. септембра 2018. године 
 

 
Председник већа: Дана 27.09.2018. године са почетком у 09:44 часова отварам 
заседање пред Вишим судом у Београду, Одељењем за ратне злочине, у кривичном 
поступку против окривљеног Милана Девчића и других, због кривичног дела 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., 
23.04.2012., 02.09.2014., 01.12.2015. године, 14.062018. године. 
 
Веће поступа у неизмењеном саставу.  
 
Има ли примедби на састав већа? Тужиоче? Браниоци? 
 
Констатује се да нема примедби на састав већа.  
 
Записник води записничар Оливера Савић. У раду суда помаже судијски помоћник 
Ивица Јагодић. 
 
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 Бранкица Мајкић,  
-бранилац окривљеног Жељка Крњајића,  адвокат Радоје Алексић,  

ПO 52
6



 2 
 

-бранилац окривљеног Радована Влајковића, адвокат Бранко Лукић, за кога се по 
заменичком пуномоћју у списима јавља адвокат Борис Зорко, 
-бранилац окривљеног Дарка Перића,  адвокат Јасмина Живић,  
 
Адвокат Мирјана Несторовић: За кога се по заменичком пуномоћју јавља адвокат 
Мирјана Несторовић. 
 
Председник већа:  За коју се по заменичком пуномоћју, које прилаже, јавља адвокат 
Мирјана Несторовић, 
 
-бранилац окривљеног Радисава Јосиповића- адвокат Ђорђе Калањ, за кога се по 
заменичком пуномоћју у списима јавља адвокат? 
 
Адвокат Бранко Димић:  Бранко Димић. 
 
Председник већа:   
 
-бранилац окривљеног Јована Димитијевића- адвокат Гордана Живановић,  
-бранилац окривљеног Саше Стојановића – адвокат Слободан Живковић, 
-бранилац окривљеног Зорана Косијера - адвокат Гордана Андрејевић,  
 
-пуномоћник оштећених Стјепана Пеулића и Ивана Мујића, адвокат Марина Кљаић,  
 
У публици су присутни: Јелена Бакета, Дамјан Брковић, Јелена Диковић, Зоран 
Дробњак, Владо Крпан, Петар Лемуновић, Милисав Секулић, 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.  
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Да се изврши увид у писмену документацију у списима предмета. 
 
Врши се увид у: 
 
Фотокопију личног подсетника – бележницу окривљеног Миодрага 
Димитријевића, 
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Наређење за напад команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде 
Стр.пов.број 2971 од 04.10.1991. године,  
 
Наређење за напад команде Друге пролетерске гардијске механизоване бригаде 
Стр.пов.366-1 од 10.10.1991. године,  
 
Наређење за премештање издато од команде Друге пролетерске гардијске 
механизоване бригаде Стр.пов.број 491-1 од 21.10.1991. године, 
 
Извештај о укупној ситуацији и стању у Месној заједници Ловас за период од 
10.10.1991.године до 06.12.1991. године потписан од Ђуре Продановића и Милана 
Радојчића, Љубана Деветка и Бранка Дражића, 
 
Извештај Станице милиције Ловас - Српске области Славонија, Барања и 
Западни Срем од 09.11.1991. године,  
 
Извештај из казнене евиденције МУП РС, Сектора за аналитику 
телекомуникационе и информационе технологије Стр.пов.број 235-1-141/16 од 
11.02.2016. године,   
 
Извештај МУП РС, Сектора за аналитику о казненој евиденцији Жељка 
Крњајића Стр.пов.број 235-1-126/16 од 11.02.2016. године,  
 
Извештај МУП РС, Управе за аналитику Стр.пов. број 235.1/2951 од 12.02.2016. 
године,  
 
Извештај МУП РС, Управе за аналитику, Стр.пов.број 235.2.1/2950 од 12.02.2016. 
године,  
 
Извештај МУП РС, Сектора за аналитику телекомуникационе информационе 
технологије у Новом Саду, Стр.пов.број 235-3-175/15 од 11.02.2016. године,  
 
Извештај МУП РС, ПУ Ваљево, Стр.пов.број 235-10773/16 од 18.02.2016. године,  
 
Извештај МУП РС, ПУ Ваљево, Стр.пов.број 235-10773/16 од 18.02.2016. године за 
Радисава Јосиповића и Дарка Перића, 
 
Извештај Станице милиције Товарник број 1/1991 од 25.09.1991. године, 
 
Допис Станице милиције Товарник од 05.10.1991. године упућен Љубиши 
Петковићу, 
 
Потврду САО Славонија, Барања и Западни Срем, Месне заједнице Товарник 
број 358/1-92 од 06.03.1992. године, 
 
Допис Општинског суда у Вуковару број 40-СУ-259/16-17, 
 
Медицинску документацију за сведока Антона Лутровића, 
Допис Општинског суда у Пули  40-СУ-541/16-4 од 18.08.2016. године,  
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Медицинску документацију за Зору Пољак, 
 
Поднесак Марије Ђаковић од 20.09.2016. године са пратећом медицинском 
документацијом и то: цитолошким налазом од 05.03.2014. године, МР налазом од 
01.03.2014. године, Отпусним писмом Клинике за туморе од 08.05.2014. године, 
Историјом болести од 10.02.2015. године и 02.09.2015. године, Ултразвучни налаз 
од 21.08.2015. године,  Историју болести од 22.05.2006. године,  
 
Извештај лекара Клиничке болнице „Дубрава“, Клинике за психијатрију од 
21.10.2015. године,  
 
Извештај лекара Клиничке болнице „Дубрава“, Клинике за психијатрију број 
2014/000592 од 18.03.2014. године,  
 
Извештај лекара Клиничке болнице „Дубрава“, Клинике за психијатрију број 
2013/000817 од 08.04.2013. године,  
 
Извештај Клиничке болнице „Дубрава “, Клинике за психијатрију број 
2013/001724 од 02.09.2013. године,  
 
Извештај Клиничке болнице „Дубрава “, Клинике за психијатрију број 
2012/001229 од 10.09.2012. године,  
 
Извештај Клиничке болнице „Дубрава“, Клинике за психијатрију, број протокола 
2008/002532 од 24.11.2008. године,  
 
Извештај Клиничке болнице „Дубрава “, Клинике за психијатрију, број 
2008/001839 од 15.09.2008. године,  
 
Извештај Клиничке болнице „Дубрава “, Клинике за психијатрију, број 
2008/001235 од 09.06.2008. године,  
 
Историју болести Поликлинике за превенцију кардиоваскуларних болести и 
рехабилитацију од 07.12.2006. године,  
 
Налаз Клинике за онкологију и нуклеарну медицину, Клиничке болнице „Сестре  
милосрднице“ Загреб од  29.11.2006. године, 
 
Извештај Клиничке болнице „Сестре  милосрднице“ Загреб, Интерне клинике 
кардиолошке поликлинике, Амбуланте за електростимулацију срца од 17.01.2017. 
године, 
 
Извештај Министарства унутрашњих послова Републике Хрватске, Службе за 
управне послове број 511-01-202-54163/16 МS од 22.06.2016. године, 
 
Извештај Министарства правосуђа Републике Хрватске, Управе за европске 
послове, међународну и правосудну сарадњу, класа 720-06/07-01/21 UR број 514-06-
02-01-01-16-535 од 16.09.2016. године, 
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Извод из Матичне књиге умрлих Матичног уреда града Загреба која се води за 
матично подручје Вуковар за 2014. годину, под бројем 002224, 
 
Извод из Матичне књиге умрлих града Загреба Матичног уреда која се води за 
матично подручје Вуковар за 2011. годину под бројем 00304, 
 
Извод из Матичне књиге умрлих Матичног уреда града Загреба, која се води за 
матично подручје Ловас за 2013. годину под бројем 00003, 
 
Извод из Матичне књиге умрлих Матичног уреда града Загреба, која се води за 
матично подручје Вуковар за 2010. годину под бројем 00357, 
 
Извод из Матичне књиге умрлих Матичног уреда града Загреба која се води за 
матично подручје Винковци за 2013. годину под бројем 00073, 
 
Извештај Министарства правосуђа Републике Хрватске, Управе за европске 
послове, међународну и правосудну сарадњу, класа 720-06/07-21/21 од 29.09.2016. 
године, 
 
Извештај Министарства бранитеља Републике Хрватске, класа број 022-03/16-
0002/141 UR број 522-04/1-1-1-16-2 од 21.09.2016. године, 
 
Потврду Дома здравља Приморско-горанске жупаније „Равна Гора“ од 28.10.2016. 
године, 
 
Отпусно писмо Клиничко-болничког центра Ријека, Клинике за психијатрију, 
број 5402 од 02.05.2008. године, 
 
Отпусно писмо Клиничко-болничког центра Ријека, Клинике за хирургију од 
15.04.2004. године, 
 
Отпусно писмо Клиничко-болничког центра Ријека, Клинике за хирургију од 
08.04.2004. године, 
 
Отпусно писмо Клиничко-болничког центра Загреб, Клинике за хирургију 
Медицинског факултета број 6031 од 12.02.2004. године, 
 
Извештај лекара специјалисте од 30.06.2008. године за Владимира Сомборца,  
 
Извештај лекара примарне здравствене заштите од 08.08.2008. године за 
Владимира Сомборца, 
 
Налаз психолога Клиничко-болничког центра Ријека, Завода за клиничко 
здравствену организацију и  психологију за Владимира Сомборца, 
 
Налаз психолога Клиничко-болничког центра Ријека, Завода за клиничко 
здравство и организацијску психологију за Владимира Сомборца од 02.05.2008. 
године, 
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Налаз специјалисте КБЦ Ријека, Клинике за психијатрију од 07.04.2010. године, 
05.05.2010., 20.05.2009., 02.12.2009., 15.10.2009., 23.04.2008., 05.12.2002., 22.08.2002., 
09.05.2002., 22.02.2007. и 31.01.2007. године,  
 
Извод из матичне књиге умрлих града Новог Сада, која се води за Матично 
подручје Сремска Каменица под бројем 807 за 2015. годину,  
 
Извод из матичне књиге умрлих града Београда, која се води за Матично подручје 
Земун под текућим бројем 2349 за 2014. годину,  
 
Извод из матичне књиге умрлих града Панчево, која се води за Матично подручје 
Панчево под текућим бројем 129 за 2015. годину,  
 
Извод из матичне књиге умрлих града Београда, која се води за Матично подручје 
Земун под текућим бројем 621 за 2015. годину, 
 
Записник о очевиду Жупанијског суда у Вуковару Кир.број 887/07 од 22.11.2007. 
године, 
 
Фотодокументацију сачињену од МУП-а Републике Хрватске, ПУ Вуковарско-
сремске, Одсека криминалистичке полиције, Одсека крим.технике број 511-15-
04/4-ОКТ-20/2007 од 28.11.2007. године, 

Извод из Матичне књиге умрлих Матичног уреда града Загреба, која се води за 
матично подручје Вуковар за 2014. годину под бројем 00171, 

Извод из Матичне књиге умрлих Матичног уреда града Загреба, која се води за 
матично подручје Суседград за 2011. годину под бројем 00774,  

Допис Министарства хрватских бранитеља, УР број 522-04/1-1-1-17-4 од 
10.01.2017. године, 

Пропусницу Полиције Товарник од 27.09.1991. године, 
 
Пропусницу број 34, Станице милиције Товарник од 03.10.1991. године, 
 
Обавештење Станице милиције Товарник од 06.10.1991. године, 
 
Обавештење Станице милиције Товарник од 07.10.1991. године 
 
Службену белешку Српске области Славонија, Барања и Западни Срем, Станице 
милиције Товарник од 06.10.1991. године,  
 
Обавештење Станице милиције Товарник од 12.10.1991. године,  
 
Решење Министарства унутрашњих послова Републике Српске Крајине, 
Секретаријата унутрашњих послова Вуковар број 04-05-01/2-3002/1037/92 од 
17.06.1992. године, 
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Решење Одељења за општу управу и друштвене делатности општине Шид број 
580-11/97-02 од 12.03.1997. године, 
 
Потврду за ношење оружја на име Жељко Крњајић, 
 
Извештај Станице милиције Товарник од 11.10.1991. године, 
 
Привремену радну књижицу број 212420 на име Жељко Крњајић, 
 
Обавештење Станице милиције Товарник од 07.10.1991. године, 
 
Допис Жупанијског суда у Вуковару Кир.број 472/15 упућен Вишем суду у 
Београду од 19.10.2014. године са медицинском документацијом Дома здравља 
Вуковар за Маријану Радочај, 
 
Видим да се на столу налази поднесак који је достављен суду 27.09.2018. године у 
09:35 часова, од стране браниоца окривљеног Жељка Крњајића, адвоката Радоја 
Алексића. Браниоче, ја мислим да је Ваш поднесак крајње неблаговремен. Ви сте од 
претходног главног претреса имали времена да доставите суду све о чему сте причали 
прошли пут, а сада суд нити има могућности да се упозна, нити зна на шта се ово 
односи. Ово је достављено суду након, чак и протека рока када је главни претрес 
заказан. 
 
Ја сам и прошли пут рекла Вашем брањенику и Вама да вашу одбрану припремите 
благовремено. Ви сте бранилац по службеној дужности, Ви добијате новац из буџета 
Републике Србије за тај посао који обављате и зато га обављајте савесно. Не знам шта 
друго да Вам кажем. А ово немојте да радите више, да дођете на главни претрес и да ту 
достављате доказе о којима сте причали прошли пут, па Вам нису били спремни ни 
прошли пут.  
 
Адвокат Радоје Алексић:  Да ли могу, судија? 
 
Председник већа: Изволите, адвокат Радоје Алексић. 
 
Адвокат Радоје Алексић:  Тек сам транскрипте добио пре три дана и морао сам, 
пошто мој брањеник није био у могућности да дође до Београда, морао сам да одем у 
Вашицу код Крњајић Жељка, да би тамо могао да, овај, припреми одбрану, тако да 
нисам имао довољно времена, обзиром на околност да сам јако касно транскрипте 
добио. Наводим и то да смо поједину документацију тек прекјуче добили, тако да ћу 
сада доставити суду део документације у фотокопији, а део документације у 
оригиналу. Ако дозвољавате, ја сам предао... 
 
Председник већа:  Не, сада ништа немојте суду достављати. Ја сам Вам рекла и 
претходни пут да све достављате преко судске писарнице.  
 
Адвокат Радоје Алексић: Добро. 
 
Председник већа: Друга ствар. Транскрипти су били израђени у законском року и 
били су доступни свим учесницима у поступку и могли сте да их преузмете у судској 
писарници. Трећа ствар, транскрипт нема никакве везе са претходног главног претреса 
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са Вашим доказним предлозима које је Ваш брањеник износио на том претресу, а до 
кога је имао времена да се спреми прилично. Овај поступак није почео јуче, није почео 
пре три месеца, доста дуго траје. Ви сте сви дуже у предмету и од мене, тако да сте 
имали довољно времена за то. 
 
Адвокат Радоје Алексић: Судија, само сам навео да смо тек прекјуче добили одређену 
документацију коју сам у овом поднеску, тако да нисам раније могао ту документацију 
да Вам приложим. Осим тога, само бих једну техничку грешку која се појавила у овим 
транскриптима, са прошлог суђења, у записнику стоји датум „01.00.2014. године“, а 
треба да стоји „01.09.2014. године“, ту исправку да направимо. 
 
Председник већа:  У ком делу записника? На шта се односи? 
 
Адвокат Радоје Алексић: У записнику где сам ја говорио о поднесцима и предлозима 
које сам раније изнео, значи поднесак... 
 
Председник већа:  Јесте ли Ви преслушали транскрипт? 
 
Адвокат Радоје Алексић:  Молим? 
 
Председник већа:  Јесте ли Ви преслушали транскрипте? 
 
Адвокат Радоје Алексић:  Ја сам прегледао транскрипте. 
 
Председник већа:  А нисте преслушали? 
 
Адвокат Радоје Алексић:  Нисам преслушао, него сам... 
 
Председник већа:  Ајте, преслушајте, па да онда видимо да ли је заиста дошло до 
омашке у куцању. Постоји могућност да јесте, али морате преслушати транскрипт. 
 
Адвокат Радоје Алексић:  Судија, ја сигурно нисам могао да кажем „01.00.2014. 
године“, него сам рекао „01.09.2014. године“. Па, сада, Ви ако хоћете... 
 
Председник већа:  Браниоче, Ви знате како се ставља примедба на записник. 
 
Адвокат Радоје Алексић:  Није примедба, него техничка грешка. 
 
Председник већа:  Сачекајте, сачекајте да Вам кажем, и техничка грешка уколико се 
поткрала, представља примедбу на записник. Да би се она исправила, закон прописује 
могућност како се то ради, тако да бих Вас ја посетовала да Ви преслушате транскрипт, 
па да онда обавестите суд на којој страни, у ком делу транскрипта је дошло до 
погрешног транскриптовања Ваших речи, како би суд могао да донесе адекватну 
одлуку у зависности од тога што будете преслушали. Толико о доказима. Да ли имате 
поднесак за Тужилаштво, овај који сте доставили суду у 09:35, данас? 
 
Адвокат Радоје Алексић:  Молим? 
 
Председник већа:  Да ли имате примерак за Тужилаштво? 
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Адвокат Радоје Алексић:  Имам. 
 
Председник већа:  Не, ништа мени не предајете, све предајете судској писарници. 
 
Констатује се да се поднесак браниоца Жељка Крњајића достављен суду 
27.09.2018. године у 09:35 часова, уручује заменику Тужиоца за ратне злочине 
Душану Кнежевићу. 
 
На основу одредбе члана 388 став 4 ЗКП у вези одредбе члана 388 став 3 ЗКП, веће 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се изврши увид у записнике о: 
 
Саслушању сведока Александра Васиљевића са записника о главном претресу од 
21.06.2010. године, 
 
Испитивању сведока Александра Драгојловића са записника о главном претресу 
од 14.06.2011. године, 
 
Саслушању сведока Богосава Давидовића са главног претреса од 29.03.2010. 
године, 
 
Саслушању сведока Божидара Николића са главног претреса од 24.06.2009. 
године, 
 
Испитивању сведока Боривоја Савића са главног претреса од 28.09.2011. године, 
 
Испитивању сведока Борисава Богуновића са главног претреса од 15.06.2011. 
године, 
 
Саслушању сведока Борислава Пребега са главног претреса од 23.02.2010. године, 
 
Саслушању сведока Борислава Михајловића са главног претреса од 20.10.2009. 
године, 
 
Испитивању сведока Бранислава Исаиловског са главног претреса од 10.06.2011. 
године, 
 
Испитивању сведока Бранка Шекуљице са главног претреса од 20.09.2011. године, 
 
Испитивању сведока Вељка Дујановића са главног претреса од 18.05.2011. године, 
 
Испитивању сведока Верољуба Милетића са главног претреса од 10.06.2011. 
године, 
 
Саслушању сведока Вукомана Јовановића са главног претреса од 24.06.2010. 
године, 
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Саслушању сведока Горана Брковића са главног претреса од 24.02.2010. године, 
 
Испитивању сведока Горана Вукадиновића са главног претреса од 22.09.2011. 
године, 
 
Испитивњу сведока Горана Јеремића са главног претреса од 24.01.2011. године, 
 
Саслушању сведока Градимира Вељовића са главног претреса од 17.12.2008. 
године, 
 
Испитивању сведока  Данице Воркапић са главног претреса од 28.09.2011. године, 
 
Испитивању сведока Драгана Грујића са главног претреса од 31.10.2011. године,  
 
Испитивању сведока Драгана Катанског са главног претреса од 19.01.2012. 
године,  
 
Испитивању сведока Драгана Лукића са главног претреса од 19.01.2012. године,  
 
Саслушању сведока Драгана Милићевића са главног претреса од 23.12.2010. 
године,  
 
Председник већа:  Изволите, Косијер.  
 
Окривљени Зоран Косијер: Добар дан, моје поштовање. Оптужени Зоран Косијер. Ја 
сам хтео да Вас замолим у вези саслушања, изјаве сведока Александара Васиљевића, да 
Вам кажем да је та изјава пуна лажи, неистина, да је у сарадњи са судијом Оливером 
Анђелковић направљена, јер ако сте читали изјаву, сведочења господина Васиљевића, 
гелиптера Васиљевић Александра, видећете на питање постављено од судије Оливере 
Анђелковић кога од оптужених познаје, рекао је тачно по имену и презимену да 
познаје Зорана Косијера, познаје неког грчкога презимена Николаидиса, шта ли, а није 
се изјаснио да познаје пуковника Миодрага Димитријевића са ким је кућни пријатељ 
био и икс, икс других, тако да једноме лопову попут Александра Васиљевића... 
 
Председник већа:  Ја Вас молим да се пристојно изражавате пред судом. Ово није ни 
улица, ни кафана, пристојно се изражавајте. 
 
Окривљени Зоран Косијер:  Госпођо, то је част за њега рећи да је лопов. 
 
Председник већа:  Вратите се на своје место. 
 
Окривљени Зоран Косијер:  Хвала, пријатно. 
 
Председник већа:  Вратите се на своје место. 
 
Врши се увид у записник о: 
 
Испитивању сведока Драгана Николића са главног претреса од 14.06.2011.године,  
 
Сведока Драгана Стојановића са главног претреса од 22.09.2011.године, 
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Саслушању сведока Драга Ромића са главног претреса од 23.09.2010.године,  
 
Испитивању сведока Драгоша Лекића са главног претреса од 31.10.2011. године,  
 
Испитивању сведока Душана Грковића са главног претреса од 18.10.2011. године,  
 
Саслушању сведока Душана Лончара са главног претреса од 22.06.2010. године,  
 
Испитивању сведока Душана Ступара са главног претреса од 19.10.2011. године,  
 
Испитивању сведока Жељка Брајковића са главног претреса од 19.10.2011. 
године,  
 
Испитивању сведока Жељка Јапунџа са главног претреса од 29.09.2011. године,  
 
Испитивању сведока Жељка Ракића са главног претреса од 19.10.2011. године,  
 
Саслушању сведока Живана Стојковића са главног претреса од 26.02.2010. 
године, 
 
Испитивању сведока Живана Стојковића са главног претреса од  30.10.2015. 
године,  
 
Саслушању сведока Живорада Божића са главног претреса од 21.09.2010. године,  
 
Саслушању сведока Зорана Грујичића са главног претреса од 29.03.2010. године,  
 
Испитивању сведока Зорана Иванковића са главног претреса од 21.09.2011. 
године,  
 
Испитивању сведока Зорана Јовановића са главног претреса од 13.06.2011. године,  
 
Испитивању сведока Зорана Милића са главног претреса од 10.06.2011. године, 
 
 Саслушању сведока Зорана Милошевића са главног претреса од 23.02.2010. 
године,  
 
Испитивању сведока Зорана Тепавца са главног претреса од 23.02.2011. године, 
 
 Испитивању сведока Ивана Ненадовића са главног претреса од 22.09.2011. 
године,  
 
Саслушању сведока Игора Борића са главног претреса од 24.02.2010.године, 
 
Саслушању сведока Илије Кресојевића са главног претреса од 20.10.2009. године,  
 
Испитивању сведока Кате Ловрић од 19.05.2011.године,  
 
Испитивању сведока Катице Петровић са главног претреса од 29.09.2011. године,  
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Испитивању сведока Лазара Танасића са главног претреса од 20.09.2011. године,  
 
Испитивању сведока Љубисава Тодоровића са главног претреса од 23.02.2012. 
године, 
 
Саслушању сведока Љубодрага Јелића са главног претреса од 20.10.2009. године, 
 
 Саслушању сведока Марка Ковача са главног претреса од 22.10.2009.године,  
 
Саслушању сведока Милана Васојевића са главног претреса од 20.10.2009. године,  
 
Испитивању сведока Милана Воркапића са главног претреса од 20.10.2011. 
године,  
 
Испитивању сведока Милана Грковића са главног претреса од 20.05.2011. године,  
 
Испитивању сведока Милана Малетића са главног претреса од 21.09.2011. године,  
 
Испитивању сведока Милана Милошевића са главног претреса од 30.10.2015. 
године,  
 
Испитивању сведока Милана Миљковића са главног претреса од 19.05.2011. 
године,  
 
Испитивању сведока Милана Станића са главног претреса од 26.01.2011. године,  
 
Испитивању сведока Милета Гавриловића са главног претреса од 24.10.2011. 
године,  
 
Испитивању сведока Миленка Стефановића са главног претреса од 09.06.2011. 
године, 
 
Испитивању сведока Милорада Бастаје са главног претреса од 17.03.2011. године,  
 
Испитивању сведока Милорада Бошковића са главног претреса од 18.03.2011. 
године,  
 
Испитивању сведока Милорада Марјановића са главног претреса од 25.01.2011. 
године, 
 
Саслушању сведока Милорада Петровића са главног претреса од 24.06.2009. 
године,  
 
Саслушању сведока Мирослава Милутиновића са главног претреса од 25.06.2010. 
године,  
 
Испитивању сведока Милоша Станимировића са главног претреса од 18.10.2011. 
године, 
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Испитивању сведока Миодрага Новаковића са главног претреса од 24.05.2011. 
године, 
 
Испитивању сведока Миодрага Радосављевића са главног претреса од 09.06.2011. 
године,  
 
Испитивању сведока Мирка Јовића са главног претреса од 17.03.2011.године,  
 
Испитивању сведока Мирољуба Марића са главног претреса од 08.06.2011. 
године,  
 
Саслушању сведока Мирослава Плавшића са главног претреса од 24.02.2010. 
године, 
 
Испитивању сведока Неђа Макевића са главног претреса од 15.06.2011. године,  
 
Испитивању сведока Никице Главочевића са главног претреса од 31.10.2011. 
године,  
 
Саслушању сведока Николе Вуковића са главног претреса од 30.03.2009. године,  
 
Испитивању сведока Николе Мацуре са главног претреса од 18.10.2011. године,  
 
Испитивању сведока Радета Лесковца са главног претреса од 29.09.2011. године, 
 
Испитивању  сведока Радивоја Мојсиловића са главног претреса од 14.06.2011. 
године, 
 
Испитивању сведока Радомира Бајића са главног претреса од 26.01.2011. године,  
 
Испитивању сведока Рајка Ловрића са главног претреса од 04.06.2011 .године, 
 
Саслушању сведока Ратка Ђокића са главног претреса од 24.09.2009. године,  
 
Испитивању сведока Саше Симовића са главног претреса од 24.10.2011. године 
 
Испитивању Сведока Рајка Ловрића са главног претреса од 04.06.2011. године,  
 
Испитивању сведока Радомира Бајића са главног претреса од 26.01.2011. године, 
 
Испитивању сведока Слободана Грубача са главног претреса од 27.01.2011. 
године, 
 
Саслушању сведока Славка Ступара са главног претреса од 03.02.2009. године,  
 
Саслушању сведока Славољуба Ивановића са главног претреса од 22.12.2010. 
године,    
 
 Саслушању сведока Слободана Камбера са главног претреса од 22.09.2010. 
године, 
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Испитивању сведока Слободана Камбера са главног претреса од 18.03.2011. 
године,  
 
Испитивању сведока Слободана Качара са главног претреса од 18.05.2011. године, 
  
Саслушању сведока Слободана Марковића са главног претреса од 24.12.2010. 
године,  
 
Саслушању сведока Срђана Новковића са главног претреса од 18.11.2008. године,  
 
Испитивању сведока Станка Параментића са главног претреса од 13.06.2011. 
године, 
 
Испитивању  сведока Стевана Кочијашевића са главног претреса од 20.09.2011. 
године,  
 
Испитивању сведока Стојана Илића са главног претреса од 28.01.2011. године,  
 
Испитивању сведока Томислава Саватића са главног претреса од 13.06.2011. 
године, 
 
Саслушању сведока Томислава Шелебаја са главног претреса од 28.04.2009. 
године, 
 
Саслушању сведока Адема Рендулића са главног претреса од 25.02.2009. године,  
 
Саслушању сведока Берислава Филића са главног претреса од 26.02.2009. године,  
 
 Саслушању сведока Весне Латас са главног претреса од 17.11.2010. године, 
 
Саслушању  сведока Ђуре Филића са главног претреса од 16.12.2008. године, 
 
Саслушању сведока Жељка Грбешића са главног претреса од 22.04.2010. године,  
 
Саслушању сведока Жељка Цирбе са главног претреса од 26.03.2009. године,  
 
Саслушању сведока Златка Гргића  са главног претреса од 27.10.2009. године,  
 
Саслушању сведока Златка  Томе  са главног претреса од 29.01.2009. године,  
 
Саслушању сведока Ивана Мујића са главног претреса од 27.01.2009. године,  
 
Испитивању сведока Ивице Рендулића са главног претреса од 03.07.2015. године, 
 
Испитивању сведока Јање Ковачевић са главног претреса од 25.03.2011. године, 
 
Саслушању сведока Јање Марковић са главног претреса од 17.11.2010. године, 
 
Саслушању сведока Јосипа Бадањка са главног претреса од 19.11.2010. године,  
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Саслушању сведока Јосипа Бајића са главног претреса од 25.09.2009. године, 
 
Саслушању сведока Јосипа Кувеждића са главног претреса од 26.11.2009. године,  
 
Саслушању сведока Катице Палијан са главног претреса од 31.03.2009. године, 
 
Саслушању сведока Ловра Герстнера са главног претреса од 23.02.2009. године, 
 
Саслушању сведока Лује Бургер са главног претреса од 22.11.2010. године,  
 
Испитивању сведока Марије Лукетић са главног претреса од 27.09.2011. године, 
 
Саслушању сведока Милана Цоњара са главног претреса од 24.02.2009. године, 
 
Испитивању сведока Мирка Кесера са главног претреса од 20.10.2011. године, 
 
Испитивању сведока Михаеле Сабљак са главног претреса од 22.02.2012. године, 
 
Саслушању сведока Наде Бадањак са главног претреса од 18.11.2010. године, 
 
Саслушању сведока Наде  Чехајић са главног претреса од 29.10.2010. године,  
 
Испитивању сведока Славице Антоловић са главног претреса од 22.02.2012. 
године,  
 
Саслушању сведока Фрање Жадања са главног претреса од 19.10.2009. године 
 
Испитивању сведока Шимуна Пејића са главног претреса од 27.09.2011. године.  
 
 
ДОЗВОЉАВА СЕ читање исказа сведока испитаних на главним претресима 
путем видеоконференцијске везе и то: 
 
Сведока Антона Кризманића са главног претреса од 15.12.2008. године, 
 
Сведока Стјепана Пеулића са главног претреса од 30.01.2009. године, 
 
Сведока Викице Филић са главних претреса од 27.03.2009. године и 29.06.2009. 
године, 
 
Сведока Петра Вулете са главног претреса од 27.04.2009. године, 
 
Сведока Томислава Шелебаја  од 28.04.2009. године, 
 
Сведока Снежане Кризманић од 30.06.2009. године. 
 
 
Одредићемо паузу сада у трајању од 5 минута.  
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Након паузе, наставља се главни претрес.  
 
Изволите, бранилац Мајкић. 
 
Адвокат Бранкица Мајкић: Хвала судија. Ја бих само искористила право да 
приметим одређене ствари на сет записника које сте прочитали из претходног дела 
поступка. Ради се о записницима 03.02.2009. – Славко Ступар, онда после њега Адам 
Рандулић, Берислав Филић, Златко Тома, Иван Мујић, Ловро Герстнер, Петар Вулета, 
27.04.2009. године. Одбрана сматра да на тим главним претресима нису биле испуњене 
процесне претпоставке за одржавање главног  претреса.  
 
Председник већа: Сачекајте само мало, морам да Вас прекинем, браниоче. Нисам 
завршила читање онога што је дозвољено. О овоме се ради писмени отправак решења, 
имаћете право жалбе. Ово је решење које донело веће. Ја нисам председник већа пред 
којим су испитани, члан 388 је јасан по том питању. Ви ћете имати право жалбе на ово 
решење, биће урађен писмени отправак и можете ту да се изјасните.  
 
Адвокат Бранкица Мајкић:  У реду, извините. Хтела сам само да искористим ... 
 
Председник већа: Мислим, пошто је претрес почео изнова. Сачекајте Крњајићу. 
Иначе, само једна исправка у делу који се односи на сведока Томислава Шелебаја. 
Значи, дозвољава се читање његовог исказа са главног претреса који је дат путем 
видеконференцијске везе 28.04.2009. године, а не на главном претресу пред 
Вишим судом у Београду односно Окружним судом у Београду, Одељењем за 
ратне злочине.  
 
И на Вас се исто односи Крњајићу, имаћете право жалбе на ово решење. Уколико то 
што хоћете да кажете се односи на читање исказа ових сведока, онда Вам нећу дати 
реч. Уколико имате нешто друго да кажете, онда изволите.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Добар дан. Оптужени Крњајић. Ви сте, госпођо судија, 
на прошлом рочишту на страни 43 рекли: „Уколико неко има примедби на неки од 
ових писмених доказа“ да данас се може изјаснити.  
 
Председник већа: Може кад завршимо са сведоцима, Ви се онда јавите па онда 
приметите све што имате на писмене доказе. Само да завршимо сведоке, па онда, 
добићете реч.  
 
Браниоче, консултације са окривљеним пре главног претреса. Имали сте мало пре 
паузу.  
 
Адвокат Радоје Алексић: Он је рекао да хоће, па је заборавио.  
 
Председник већа: Није ово место да га подсећате.  
 
ДОЗВОЉАВА СЕ читање исказа сведока испитаних на главним претресима 
путем видеоконференцијске везе и то:  
 
Сведока Емануела Филића са главног претреса од 28.09.2009. године, 
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Сведока Ђура Антоловића са главног претреса од 23.11.2009. године, 
 
Сведока Драгице Острун са главног претреса од 24.11.2009. године, 
 
Сведока Андрије Балића са главног претреса од 25.11.2009. године, 
 
Сведока Љубице Божић са главног претреса од 26.11.2009. године, 
 
Сведока Јосипа Сабљака са главног претреса од 27.11.2009. године, 
 
Сведока Влатка Палијана са главног претреса од 22.03.2010. године, 
 
Сведока Милана Радмиловића са главног претреса од 23.03.2010. године, 
 
Сведока Марина Мађаревића са главног претреса од 24.03.2010. године, 
 
Сведока Љубице Адамовић са главног претреса од 20.04.2010. године, 
 
Сведока Јелице Франчишковић са главног претреса од 21.04.2010. године, 
 
Сведока Невенке Балић са главног претреса од 21.04.2010. године, 
 
Сведока Розине Пејић са главног претреса од 22.04.2010. године, 
 
Сведока Јелене Јовановић са главног претреса од 22.04.2010. године, 
 
Сведока Мата Мађаревића са главног претреса од 23.04.2010. године, 
 
Сведока Винке Долачки са главног претреса од 21.05.2010. године, 
 
Сведока Вјекослава Балића са главног претреса од 21.05.2010. године, 
 
Сведока Мата Батаковића са главног претреса од 25.05.2010. године, 
 
Сведока Љубомира Солаковића са главног претреса од 26.05.2010. године, 
 
Сведока Павла Шимуновића са главног претреса од 27.05.2010. године, 
 
Сведока Катарине Панђо са главног претреса од 27.05.2010. године, 
 
Сведока Стјепана Маринковића са главног претреса од 28.05.2010. године, 
 
Сведока Жељка Сомборца са главног претреса од 28.05.2010. године, 
 
Сведока Вере Видић са главног претреса од 21.09.2010. године, 
 
Сведока Ивана Антоловића са главног претреса од 27.09.2010. године, 
 
Сведока Драгутина Кризманића са главног претреса од 29.09.2010. године, 
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Сведока Јакова Пеулића са главног претреса од 29.09.2010. године,  
 
Сведока Пава Антоловића са главног претреса од 01.10.2010. године, 
 
Сведока Марије Балић са главног претреса од 25.10.2010. године, 
 
Сведока Ане Кузмић са главног претреса од 25.10.2010. године, 
 
Сведока Марије Видић са главног претреса од 26.10.2010. године, 
 
Сведока Јураја Павлића са главног претреса од 23.11.2010. године, 
 
Сведока Розалије Јонак са главног претреса од 24.11.2010. године, 
 
Сведока Антуна Павошевића са главног претреса од 24.11.2010. године, 
 
Сведока Ане Шалај са главног претреса од 25.11.2010. године, 
 
Сведока Анастазије Будински са главног претреса од 26.11.2010. године, 
 
Сведока Петра Лемуновића са главног претреса од 26.11.2010. године, 
 
Сведока Драгана Накића са главног претреса од 27.12.2010. године, 
 
Сведока Дарка Мартиновића са главног претреса од  29.12.2010. године, 
 
Сведока Марка Кесегића са главног претреса од 29.12.2010. године, 
 
Сведока Влада Бошњаковића са главног претреса од 21.02.2011. године, 
 
Сведока Бернадице Оздановац са главног претреса од 21.02.2011. године, 
 
Сведока Драга Сабљака са главног претреса од 22.02.2011. године, 
 
Сведока Ане Штрангаревић са главног претреса од 22.02.2011. године, 
 
Сведока Станислава Франковића са главног претреса од 24.02.2011. године, 
 
Сведока Божице Дрмић са главног претреса од 24.02.2011. године, 
 
Сведока Бранка Божића са главног претреса од 25.02.2011. године, 
 
Сведока Анкице Јовановић са главног претреса од 21.03.2011. године, 
 
Сведока Марице Солаковић са главног претреса од 21.03.2011. године, 
 
Сведока Ружице Павлић са главног претреса од 23.03.2011. године, 
 
Сведока Ане Хирјовати са главног претреса од 23.03.2011. године, 
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Сведока Владимира Шалаја са главног претреса од 23.03.2011. године, 
 
Сведока Марице Ходак са главног претреса од 24.03.2011. године, 
 
Сведока Ане Пољак са главног претреса од 24.03.2011. године, 
 
Сведока Јосипа Петковића са главног претреса од 25.03.2011. године, 
 
Сведока Ивана Пољака са главног претреса од 23.05.2011. године, 
 
Сведока Јосипа Оструна са главног претреса од 24.05.2011. године, 
 
Сведока Јосипе Балић са главног претреса од 26.05.2011. године, 
 
Сведока Златице Балић са главног претреса од 26.05.2011. године, 
 
Сведока Божа Перичића са главног претреса од 27.05.2011. године, 
 
Сведока Иванке Гргић са главног претреса од 27.05.2011. године, 
 
Сведока Јосипа Бошњаковића са главног претреса од 27.05.2011. године, 
 
Сведока Руже Кесер са главног претреса од 24.11.2011. године, 
 
Сведока Јелене Лукетић са главног претреса од 25.11.2011. године, 
 
Сведока Славице Лукетић Бунета са главног претреса од 25.11.2011. године, 
 
Сведока Сање Schon Воргић са главног претреса од 25.11.2011. године и  
 
Сведока Стјепана Павличића са главног претреса од 24.02.2012. године. 
 
 
На основу одредбе члана 406. став 1 тачка  1  ЗКП, врши се увид у записниике о 
саслушању сведока који су преминули и то:  
 
 Марка Филића дат пред Окружним судом у Шибенику, Кир број 47/93 од 
19.02.1993. године, Хашким тужилаштвом МКТЈ од 11.02.1996. године, 
Жупанијским судом у Вуковару, К.број 25/00 од 23.09.2003. године и 20.11.2003. 
године,  
 
Мате Краљевића, датог пред Хашким тужилаштвом МКТЈ  02.02.1996. године, 
 
Славка Лукетића датог пред Хашким тужилаштвом МКТЈ 07.02.1996. године, 
пред Жупанијским судом  у Вуковару,  К.број 25/00 од 18.11.2003. године,  
 
Ђуке Радочаја датог пред Жупанијским судом у Вуковару, К.број 25/00 од 
17.12.2003. године и Хашким тужилаштвом МКТЈ од 04.02.1996. године,  
 

ПO 52
6



 20 
 

Јанка Божића, датог пред Окружним судом у Шибенику, Кир.бр.47/93 од 
19.02.1993. године и Жупанијским судом у Вуковару, К.број 25/00 од 23.09.2003. 
године,  
 
Николе Кризманића датог пред Окружним у Осијеку, Кио.број 934/92-28 од 
05.03.1993. године,  
 
Петра Палијана датог пред Хашким тужилаштвом МКТЈ 09.02.1996. године,  
 
Јосипа Антоловића, датог пред Жупанијским судом у Вуковару, К.број 25/00 од 
05.11.2003. године, пред Хашким тужилаштвом МКТЈ 07.02.1996. године, и 
Окружним судом у Београду,  Ки.В. број 7/07 од 16.07.2007. године,  
 
Ивице Филића, датог пред Жупанијским у Загребу, Kир број 1662/94 од 16.06.1994. 
године, 17.06.1994. године, пред Жупанијским судом у Вуковару, К.број 25/00 
22.10.2003. године и Жупанијским судом у Вуковару, Кир. број 887/07 од 
20.11.2007. године,  
 
Петра Кузмића, датог пред Окружним судом у Шибенику, Кио.број 47/93  
18.02.1993. године,  
 
Невенке Мађаревић, датог пред Жупанијским судом у Ријеци, Кир.број 82/93 од 
18.02.1993. године, пред Жупанијским судом у Вуковару, К.број 25/00 од 25.09.2003. 
године,  
 
Петра Сабљака, датог пред Окружним судом у Осијеку, Кио.број 934/92 од 
05.03.1993. године,  
 
Јосипа Филића, датог пред Жупанијским судом у Вуковару, К.број 25/00 од 
06.11.2003. године, пред Жупанијским судом у Вуковару, Кир.број 887/07 од 
20.11.2007. године,  
 
Славице Ђаковић, датог пред Окружним судом у Ријеци, Кир.број 235/93 од 
26.04.1993. године,  
 
Златка Краљевића, датог пред Окружним судом у Сплиту, Кир.број 274/93 
24.03.1993. године, 
 
Пате Ференца, датог пред Окружним судом у Београду, Ки.В.број 7/07 од 
20.06.2007. године,  
 
Ђорђа Ивковића, датог пред Окружним судом у Београду, Ки.В.број 7/07 од 
26.06.2007. године,  
 
Радомира Савковића, датог пред Окружним судом у Београду, Ки.В.број 7/07 од 
19.06.2007. године. 
 
Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 
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Да се на основу одредбе члана 406 став 1 тачка 1. ЗКП изврши увид у записнике о 
саслушању сведока, чији је долазак пред суд знатно отежан због старости или 
болести, и то у: записник о саслушању сведока-оштећеног Милка Кесера сачињен 
пред Окружним судом у Београду, Ки.В. број 7/2007 од 21.09.2007.године, записник 
о саслушању сведока Милка Кесера сачињен пред Окружним судом у Пули, Кир. 
број 319/93 од 14.04.1993. године, записник о саслушању сведока Милка Кесера 
сачињен пред Жупанијским судом у Вуковару, К.број 25/00 од 17.06.2004. године и 
пред истражитељима МКТЈ 09. и 10.03.1996. године, записник о саслушању 
сведока Марка Грчанца, сачињен пред Окружним судом у Ријеци, Кир.број 204/93 
од 26.03.1993. године, записник о саслушању сведока Марка Грчанца, сачињен 
пред Жупанијским судом у Вуковару, К.број 25/00 од 15.10.2003. године, записник 
о саслушању сведока Марка Грчанца, сачињен пред Жупанијским судом у 
Вуковару по замолници Окружног суда у Београду – Одељења за ратне злочине, 
Кир. број 867/07 од 20.11.2007. године, записник о саслушању сведока Ане Цоњар 
сачињен пред Окружним судом у Шибенику, Кир. број 47/93 од 18.02.1993. године, 
записник о саслушању сведока Ане Цоњар сачињен пред Жупанијским судом у 
Вуковару, К.бр.25/00 од 16.09.2003. године, записник о саслушању сведока Ане 
Цоњар сачињен пред Жупанијским судом у Вуковару, Кир.број 887/07 од 
20.11.2007. године, записник о саслушању сведока Жељка Франчишковића 
сачињен пред Окружним судом у Шибенику, Кио број 175/93 од 29.04.1993. године, 
записник о саслушању сведока Жељка Франчишковића сачињен пред 
Жупанијским судом у Вуковару, К.бр.25/00 од 16.10.2003. године, записник о 
саслушању сведока Жељка Франчишковића сачињен пред Жупанијским судом у 
Вуковару, Кир.број 887/07 од 20.11.2007. године, записник о саслушању сведока 
Невенке Мађаревић, сачињен пред Окружним судом у Осијеку, Кио. број 934/92 
од 17.03.1993. године, записник о саслушању сведока Невенке Мађаревић сачињен 
пред Жупанијским судом у Вуковару, К. број 25/00 од 02.10.2003. године, записник 
о саслушању сведока Мире Комјат сачињен пред Окружним судом у Осијеку, 
Кир.број 934/92 од 05.02.1993. године, записник о саслушању сведока Марије 
Антоловић сачињен пред Жупанијским судом у Ријеци, Кир.број 82/93 од 
19.02.1993. године, записник о саслушању сведока Марије Антоловић сачињен 
пред Жупанијским судом  у Вуковару, К.број 25/00 од 25.09.2003. године, записник 
о саслушању сведока Кате Краљевић  сачињен пред Окружним судом  у Сплиту, 
Кир.брј 274/93 од 24.03.1993. године, записник о саслушању сведока Марије 
Ђаковић, сачињен пред Окружним судом у Загребу Кир. број 1304/93 од 
19.05.1993. године и записник дат пред Хашким трибуналом МКТЈ од 15.03.1996. 
године, записник о саслушању сведока Марије Ђаковић сачињен пред 
Жупанијским судом у Вуковару К. број 25/00 од 25.09.2003. године и 28.09.2005. 
године, записник о саслушању сведока Марије Ђаковић сачињен пред Окружним 
судом у Београду, Већем за ратне злочине Ки.број 7/07 од 21.09.2007. године, 
записник о саслушању сведока Славка Божића, сачињен пред Жупанијским 
судом у Вуковару Кир. број 887/07 од 19.11.2007. године и записник о саслушању 
сведока Славка Божића сачињен пред Жупанијским судом у Вуковару К. број 
25/00 од 08.11.2003. године, записник о саслушању сведока Звонимира Балића, 
сачињен пред Жупанијским судом у Вуковару Кир. број 887/07 од 19.11.2007. 
године, записник о саслушању сведока Звонимира Балића сачињен пред 
Жупанијским судом у Вуковару К. број 25/00 од 02.12.2003. године, записник о 
саслушању сведока Дарка Пољака, сачињен пред Окружним судом у Осијеку 
Кир.број 934/92 од 19.04.1993. године, записник о саслушању сведока Дарка 
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Пољака сачињен пред Жупанијским судом у Вуковару К.број 25/00 од 16.10.2003. 
године, записник о саслушању сведока Јосипа Лукетића, сачињен пред 
Жупанијским судом у Вуковару Кир. број 887/07 од 21.11.2007. године, записник о 
саслушању сведока Јосипа Лукетића сачињен пред Жупанијским судом у 
Вуковару К.број 25/00 од 18.11.2003. године, записник о саслушању сведока Јелене 
Пањик, сачињен пред Општинским судом у Цриквеници Кир. број 128/93 од 
15.03.1993. године, записник о саслушању сведока Јелене Пањик сачињен пред 
Жупанијским судом у Вуковару К. број 25/00 од 14.10.2003. године, записник о 
саслушању сведока Антуна Лутровића сачињен пред Жупанијским судом у 
Вуковару, К.број 25/00 од 09.12.2003. године, записник о саслушању сведока 
Антуна Лутровића сачињен пред Жупанијским судом у Вуковару К.број 25/00 
07.04.2004. године, изјаву Антуна Лутровића дату пред Хашким тужилаштвом 
МКТЈ 13.03.1996. године и 20.05.1996. године, исказ сведока Антуна Лутровића 
дат пред Жупанијским судом у Вуковару, Кир.број 887/07 од 21.11.2007. године, 
записник о саслушању сведока Зоре Пољак сачињен пред Општинским судом у 
Цриквеници, Кир.број 128/93 од 10.03.1993. године, записник о саслушању сведока 
Зоре Пољак, сачињен пред Жупанијским судом у Вуковару, К.број 25/00 дана 
14.10.2003. године. 
 
Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Да се на основу одредбе члана 406 став 1 тачка 4. ЗКП изврши увид у записник о 
саслушању сведока Антона Лукетића, сачињен пред  Жупанијским судом у 
Вуковару, К.број 25/00 од 12.11.2003. године и пред МКТЈ дана 12.03.1996. године. 
 
О овој судској одлуци биће израђен писмени отправак решења, на који имате право 
жалбе и он ће вам бити достављен у законском року. 
 
Крњајићу, изволите, приђите за говорницу. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Добар дан. Ја имам примедбу на пропусницу за 
командира Станице милиције Товарник, Крњајић Жељка. Прво, ја сам рекао већ пар 
пута да је то неважећи, нелегалан докуменат, а сада ћу покушати да објасним како је 
дошло до тога. Тај докуменат сам ја добио 12. или 13.10.'91. у болници у Сремској 
Митровици. Тај докуменат је чисти фалсификат јер ово датум, где пише „Дана 
11.10.'91. године“, то је куцано другом машином. У потпису је неки Филиповић, а 
печат је од Територијалне одбране Ердута, која је двеста километара била тада далеко 
од Шида. У потпису овамо „Министар полиције, за унутрашње послове Богуновић 
Боривоје“, човек је сведочио 15.06.2011. године. Прво, он се не зове Боривоје, није 
његово име. Друго, није његов потпис и треће, нема печата од МУП-а.  
Следеће, покојни Воркапић Милорад када ми је то донео, на другој страни има 
фотокопирано „Жеља, ово сам ти направио да те боље лече. Воркапић Милорад“ и 
штамбиљ, печат од Станице милиције. Значи, радило се о томе, ја када сам рањен 
нисам имао уз себе никаква документа, у болници су тражили ко сам, шта сам. Хтели 
су ми одмах одсећи ногу и Милорад је донео, ето, као неки докуменат да ме боље лече.  
 
Председник већа: Јесте ли имали неки документ са собом? 
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Окривљени Жељко Крњајић:  Молим? 
 
Председник већа:  Јесте ли имали Ви неки документ са собом? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Не, ништа. Ја када сам кренуо из Ловаса ја сам без 
личне карте, без новчаника, за Божић '91. године. Имате ту у документима о петом 
месецу да сам у Оџацима добио пропусницу, потврду за бесплатно путовање по 
Србији, односно до Новог Сада и... 
 
Председник већа:  Од Божића '91. године нисте имали ни један лични документ до 
октобра '91. године, ако сам Вас добро разумела? Кажете нисте имали ниједан 
документ код себе. 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Не. Значи, ја... 
 
Председник већа:  Чиме сте се легитимисали? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Молим? 
 
Председник већа:  Чиме сте се легитимисали у том периоду? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Ови у Борову Селу су ме лично познали, јер сам 
ожењен из Борова Села. 
 
Председник већа:  Добро. Пре доласка у Борово Село, пре доласка, значи док сте били 
на територији, када кажете „Отишао сам из Ловаса за Божић '91. године“, од тада па до 
овог догађаја који је предмет оптужбе, да ли сте имали неки лични документ? То Вас 
питам само. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Имао сам тих пар пропусница. 
 
Председник већа:  Којих? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Од војске и, па имате ту... 
 
Председник већа:  Ја Вас питам, је ли Ви знате који сте..., пошто сте рекли „Нису 
знали ко сам и шта сам, нисам имао никакав документ“, ја Вас зато питам да ли сте 
имали неки документ којим сте се легитимисали у том периоду од девет-десет месеци? 
Било где да сте приступали. 
 
Окривљени Жељко Крњајић: За тих девет-десет месеци имо сам које-какве 
пропуснице од војске. 
 
Председник већа:  Е, какве? То нам реците. 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Па нисам имо тај дан кад сам ишо. 
 
Председник већа:  А које сте пропуснице имали, те које-какве? На које мислите? 
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Окривљени Жељко Крњајић:  Па у Борову Селу што сам добијо од војске за 
прелазак моста кад сам ишо у... 
 
Председник већа:  Када сте добили то у Борову Селу? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Молим? 
 
Председник већа:  Када сте добили то у Борову Селу? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Па од 31.03.'91. до почетка деветог месеца, док 
нисам... 
 
Председник већа:  Ко Вам је издавао те пропуснице у Борову Селу? 
 
Окривљени Жељко Крњајић:  Па Месна заједница и ТО Борово Село. Имате ту... 
 
Председник већа: На основу тога што су Вас лично познавали, без било каквог 
документа? Нисте имали личну карту, пасош, возачку дозволу, здравствену књижицу, 
ништа нисте имали? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Ништа нисам имао. То ми је све остало у ауту.  
 
Председник већа: Војну књижицу исто нисте имали? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Молим? 
 
Председник већа: Војну књижицу да ли сте имали? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Не.  
 
Председник већа: Ништа. Добро. Наставите даље.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Милорад Воркапић кад ми је то донео објаснио ми је, а 
и види се из приложеног, то је доња страна неког документа, то је био неки документ 
од ТО Ердута и између текста и доле потписа овога Филиповића, ето, било је 15 
цантиметара празнога и Милорад је то отцепио и докуцао је ову сталну пропусницу. 
Пошто ја имам тај оригинал овде, ја бих захтевао да се тај документ вештачи, нека 
вештачи одређени стручњак. Ја сад не знам како се зове тај стручњак, само види се да 
је то отцепљено и да је.... 
 
Председник већа: Који стручњак да вештачи? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Па ја не знам како се зове тај стручњак.  
 
Председник већа: Па је л` имате браниоца?  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Па имам.  
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Председник већа: Па што сте не консултујете са браниоцем пре главног претреса па да 
се припремите шта предлажете? Овако, да би суд могао о томе да одлучи Ви морате да 
га формулишете.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Па добро, знате ви ко вештачи документа, ја сад не 
знам како се зове, лингвиста, како се зове тај стручњак, ја стварно не знам, ето.  
 
Председник већа: Крњајићу, договорите се са Вашим браниоцем код предлагања 
доказа па се фокусирајте мало на то боље.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Следеће што бих рекао то је, значи донето ми 12. или 
13., ја сам тад био непокретан, ја сам отишао на ВМА. Лежао сам на ВМА до 27.12., 
тад сам први пут дошао на викенд у Ловас. С тим вам хоћу рећи да та пропусница није 
коришћена, није показивана, уопште није била у употреби. Тај дан кад сам кренуо 
назад у Ловас добио сам од војске пропусницу, 26.12.1991. године, у потпису – 
потпуковник Љубиша Петковић. Човек који је мене лично знао, с њим сам, он је 
скинуо чинове да види шта ради војска и одали смо по Товарнику и по Илачи, а он ме 
је лично 11. послао у Ловас по заробљеног полицајца и заробљеног хрватског гардисту. 
И човек ми је издао пропусницу и на пропусници пише "Милиционер". Ја мислим да 
ви ту пропусницу имате, а колико сам успео да испратим, нисте је уврстили у неке 
доказе. Тако да та пропусница од 11. од када је издана до нове године није се имала ди 
користити. На ВМА није била потребна пропусница између спратова.  

 
Председник већа: На који још писмени доказ имате примедбу? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Молим? 
 
Председник већа: На који још писмени доказ имате примедбу сте рекли? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Па имам примедбу, знам да је то фалсификат.  
 
Председник већа: За то сте се изјаснили. Имате ли нешто да приметите за још неки 
писмени доказ у који је извршен увид, осим ове пропуснице о којој сте причали? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Нисам Вас разумео.  
 
Председник већа: Да ли имате примедбе на још неки писани доказ у који је извршен 
увид, осим ове пропуснице о којој сте рекли? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Ово данас што сте причали ја нити шта чујем нити 
видим. Ништа ја Вас нисам разумео. Значи док не добијем транскрипт, ја не могу.... 
 
Председник већа: Добићете решење.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: А за овај прошли, имао бих само једно питање.  
 
Председник већа: Коме питање да поставите? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Молим? 
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Председник већа: Коме питање? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Вама.  
 
Председник већа: Шта Ви имате мене да питате.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Рекли сте ако некоме нешто није било јасно да би се 
могло и приказати. Овај записник о израђеним минско-експлозивним препрекама у 
селу Ловас од 06.10.1991.  
 
Председник већа: Да? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Ја тај докуменат нисам никад ни видио, не знам ни о 
чему се то ради.  
 
Председник већа: Јесте ли вршили увид у списе предмета? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Молим? 
 
Председник већа: Јесте ли вршили увид у списе предмета? Ја претпостављам да је 
вама свима познат овај предмет и шта се у предмету налази.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Ја сам једном ишао да вршим увид у списе предмета, 
ако се сећа госпођа Савић, добио сам неке.... 
 
Председник већа: Могли сте колико год пута сте хтели то да радите.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Добио сам неке табуларе који немају везе, који ме нису 
ни занимали.  
 
Председник већа: Предмет је обиман, ја се слажем.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: И кад сам добио четири.... 
 
Председник већа: Сачекајте Крњајићу. Суд није овде да Вама помаже да разматрате 
предмет. Вама стручну помоћ пружа бранилац по службеној дужности, и рекла сам 
мало пре, који се плаћа из буџетских средстава суда за сада. Значи са њим с 
консултујте, он ће Вас поучити, а нећемо да држимо главни претрес који ће се сводити 
на то да Вас суд поучава како Ви да користите своја права која имате по Законику о 
кривичном поступку. То није посао суда, то је посао Вашег браниоца и са њим се... Ја 
Вас заиста молим, браниоче и окривљени, консултујте се, припремите се, а немојте 
како вам падне на памет предлагати доказе о којим није уопште могуће одлучити с 
обзиром на то како су формулисани. Шта се налази у спису предмета у предмету који 
траје оволико година, имали сте прилике да разматрате списе предмета небројено пута 
до сада. Ја не знам да сте Ви подносили молбе, а да Вам то није омогућено. Док сам ја 
у предмету сигурно је било омогућено свима да разматрате предмет. Према томе, о 
томе нећемо да причамо. Имате ли нешто да приметите још на неке писмене доказе? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: `Оће ли сад ови докази, писмена ова, бити у том једном 
или у два та табулара? 
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Председник већа: Неће бити у два, биће онолико колико их има.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Како да ја пишем... 
 
Председник већа: Немојте мене то да питате.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Како да ја пишем да ја то видим? 
 
Председник већа: Немојте ни мене то да питате. Ја Вам кажем, имате браниоца, он ће 
Вам помоћи. Крњајићу, Ви нисте стручно лице, зато постоји адвокат, у овом поступку 
је обавезна одбрана и адвокат Радоје Алексић треба да Вам помогне, уколико може да 
Вам помогне, уколико не може, он ће тражити од суда да буде разрешен. Значи, 
договорите се са Вашим браниоцем.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: То јесте све тако како Ви кажете, али је и тако како ја 
кажем.  
 
Председник већа: Добро, можете се вратити на своје место.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: У  чему је проблем да се види на тој камери 
докуменат? 
 
Председник већа: Документ се гледа не да би се Ви упознали са списима предмета, 
него да би се изјаснили уколико имате неку примедбу о ономе о чему сте већ упознати. 
Сврха приказивања документације није да странке читају предмет. Разумете ли ме?  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Ма разумем.  
 
Председник већа: Ви сте могли, ја сам вас кад сам дошла овде упозорила да имате 
право да разматрате списе предмета, то је било 2016. године, сада је 2018. година. Да 
ли сте разматрали списе предмета? Предмет је обиман, ја се слажем, али имали сте 
довољно времена.  Морате видети са Вашим браниоцем, заиста нећемо да губимо 
време на ово. Браниоче, молим Вас укажите одговарајућу помоћ окривљеном. Он сваки 
пут овде излази доста неспреман.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Добро, и шта сад остаје од ове пропуснице? Је л` се 
усваја да се ово вештачи? 
 
Председник већа: Ви сте предлог изнели, можете се сад вратити на своје место па ће 
суд о томе да одлучи. 
 
Сачекајте.  
 
Тужиоче, изволите, чули сте овај предлог окривљеног. Је л` можете да се изјасните о 
томе? Да ли сте сагласни, да ли се противите? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Упознат сам са овим поднеском браниоца 
окривљеног, на паузи сам прочитао, овај, сматрам да нема места извођењу тих доказа 
ни у погледу предложених вештачења, ни саслушања тих сведока, нити увида у 
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документацију. Значи једном реченицом противим се извођењу тих доказа. Сматрам да 
је чињенично стање у овом предмету довољно разјашњено да се може донети одлука, 
пресуда.  
 
Председник већа: А овај предлог окривљеног за вештачење пропуснице од стране 
неког вештака?? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине: Противим се. 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Је л` могу ја, судија? 
 
Председник већа: У вези?  
 
Окривљени Жељко Крњајић: У вези тога.  
 
Председник већа: У вези тога што је рекао тужилац? Не можете. Не можете дуплике 
на тужиоца. Уколико имате нешто,  у вези неког доказа, можете, а то шта је рекао 
тужилац, то је ... 
 
Окривљени Саша Стојановић:  Човек не чује. Он не зна шта он прича.  
 
Председник већа: Стојановићу, јесте ли Ви бранилац Крњајићу? Крњајићу приђите 
овде седите и ставите слушалице, молим Вас и ко год не чује нека се јави да стави 
слушалице.  
 
Окривљени Саша Стојановић:  Извињавам се, али већ ме нервира.  
 
Председник већа: Шта Вас нервира Стојановићу? 
 
Окривљени Саша Стојановић:  Па његова ситуација.  
 
Председник већа: Његова ситуација Вас нервира. Па нисте Ви овде да Вас нешто  
нервира, Ви сте овде окривљени, треба да се бавите својом ситуацијом. 
 
Је л` сад чујете Крњајићу? Је л` ме чујете сада? Требало је да кажете да не чујете или 
ћете ангажовати Стојановића следећи пут. Чујете ме? Шта сте хтели да кажете? 
 
Окривљени Жељко Крњајић: Хтео сам да кажем то што је сад тужилац рекао.  
 
Председник већа: Не, не, немате право на реплике.  
 
Окривљени Жељко Крњајић: Није реплика.  
 
Председник већа: Сачекајте, Крњајићу, хајде да се договоримо. Кад ја причам Ви 
слушате, кад Ви причате, нико Вас не прекида. Је ли тако? Сачекајте. Ви предлажете 
доказ, тужилац се о доказу изјашњава и ту се завршава прича, суд доноси одлуку. 
Немате шта да причате на то да ли се тужилац противи или се саглашава Вашим 
предлозима. Не Ви него било који окривљени, јер закон ту могућност не даје. Можете 
да седнете.  
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Окривљени Жељко Крњајић: Је л` могу рећи само? 
 
Председник већа: Немојте ништа са тим у вези да причате, јер закон не предвиђа ту 
могућност да се свако изјашњава на то да ли му се нешто допада или не допада што је 
рекао заменик тужиоца. Седите.  
 
Косијер, изволите.  
 
Окривљени Зоран Косијер:  Добар дан. Оптужени Косијер. Ја сам хтео да Вас питам, 
ово све што сте данас прочитали, ди ја могу то да прочитам? 
 
Председник већа: Добићете решење у писменој форми и ту ћете моћи да прочитате. 
Биће Вам достављено на Вашу кућну адресу.  
 
Окривљени Зоран Косијер: С обзиром да ја транскрипте немам уопште.  
 
Председник већа: Имате браниоца, Вама се одобравају сви транскрипти.  
 
Окривљени Зоран Косијер: Не, мени су забрањени транскрипти код Оливере 
Анђелковић.  
 
Председник већа: Оливера Анђелковић, она није поступајући судија, ја сам Вам 
дозволила, сваки пут када је Ваш бранилац тражио транскрипте, то је било омогућено, 
Вама и свима онима који су тражили.  
 
Окривљени Зоран Косијер:  Заборавили сте да сте Ви мог браниоца удаљили, ово је 
Ваш бранилац.  
 
Председник већа: Није мој бранилац, ја нисам окривљена.  
 
Окривљени Зоран Косијер:  Није ни мој.  
 
Председник већа: Знам, ја га нисам удаљила, није било законских могућности да Вас 
брани.... 
 
Окривљени Зоран Косијер: Ви сте ускратили мени право на одбрану, право на 
изабраног адвоката и поставили адвоката по службеној дужности.  
 
Председник већа: Вашем браниоцу је ускраћено право на одбрану правноснажним 
решењем, тако да Вам кажем имате браниоца Андрејевић.  
 
Окривљени Зоран Косијер: Ја са Вашим адвокатом немам контакта, не желим да 
контактирам.   
 
Председник већа:  То је Ваша одлука.  
 
Окривљени Зоран Косијер: Хвала лепо, пријатно.  
 
Председник већа: Довиђења, пријатно.  
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Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се данашњи главни претрес ОДЛОЖИ.  
 
Следећи главни претрес СЕ ОДРЕЂУЈЕ за 15.11.2018. године у 14,30 часова, 
судница број 2, што је присутнима саопштено па их не позивати.  
 
 
Довршено у 11 и 11 часова.  
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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