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УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:
 заменик тужиоца за ратне злочине Небојша Марковић,
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 пуномоћници оштећених Наташа Кандић и Марина Кљајић,
 сви оптужени,

 и браниоци адвокати: Бранкица Мајкић бранилац оптужених
Деветака и Девчића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам заборавила како се Ви зовете?

Марија Ивановић бранилац оптуженог Радојчића, Војислав
Вукотић бранилац оптуженог Крњајића, Бранко Лукић бранилац
оптужених Миодрага Димитријевића и Влајковића, Јасмина Живић
бранилац оптуженог.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А није ту Јасмина Живић.

З

Адвоката Јасмину Живић замењује адв.Војислав Вукотић,
Бранко
Димић бранилац оптуженог
Јосиповића, Гордана
Живановић бранилац оптуженог Јована Димитријевића, Слободан
Живковић бранилац оптужених Стојановића и Бачића, Бранислава
Фурјановић бранилац оптужених Косијера и Стевановића.

ВР

Није приступио адвокат Радослав Шошкић бранилац
оптуженог Николајидиса, а писменим поднеском примљеним на
данашњи дан обавестио суд да тражи да буде разрешен одбране по
службеној дужности, а оптужени Александар Николаидис приложио
поднесак од 21.09.2011. године да га убудуће брани адвокат
Бранислав Манић.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

РАЗРЕШАВА СЕ одбране по службеној дужности адвокат
Радослав Шошкић, а до појаве ангажованог адвоката оптуженом
Николајидису замењиваће га адвокат Гордана Живановић.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Николајидис, Ваш адвокат кад буде
дошао овде у суд, зашто није дошао ако сте га ангажовали?
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Чека Ваш одговор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који мој одговор, прилажете данас поднесак, а
друга ствар немојте да рачунате да ће Вам то бити службени бранилац.
Ти трикови више не пролазе. Ви сте овде променили пет-шест адвоката
и сад мислите даћете пуномоћје па за месец дана да ћете да тражите да
то буде по службеној дужности. Неће, тако да знате. Добро.
Приступили су сведоци Милан Малетић, Живорад Божић и
Зоран Иванковић.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес ОДРЖИ.
Претрес је јаван.

Главни претрес СЕ НАСТАВЉА у 14 часова и 41 минут.

З

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА

ВР

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА

СВЕДОК МИЛАН МАЛЕТИЋ

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Малетићу. Да ли су Ваши
лични подаци од оца Сретена, бравар, адреса Рађево село, бб, Ваљево,
Горња Оровица, Љубовија?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година рођења 1958. годиште. Ја ћу Вам
прочитати имена и презимена оптужених па ћете рећи да ли сте са
неким у сродству или у завади: Љубан Деветак, Милан Девчић, Милан
Радојчић, Жељко Крњајић, Миодраг Димитријевић, Дарко Перић,
Радован Влајковић, Радисав Јосиповић, Јован Димитријевић, Саша
Стојановић, Драган Бачић, Зоран Косијер, Петроније Стевановић,
Александар Николаидис?
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Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Нисам ни са ким род.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Чујемо се добро, сад што нема, зашто
режија то.
као

на
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Сведок Милан Малетић са личним подацима
записнику из истраге КиВ-7/2007 од 03.08.2007. године.
Са оптуженима несродан, није у завади.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бићете саслушани сведок. Као сведок сте дужни
истину да говорите, давање лажног исказа је кривично дело, нисте
дужни да одговарате на поједина питања уколико би себе или неког
свог блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној
штети или кривичном гоњењу. Пре него што кренете да сведочите
положићете заклетву тако што ћете прочитати тај текст испред Вас.
Изволите.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред
судом будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми
је познато нећу прећутати.
Опоменут, упозорен, а након полагања заклетве изјављује:

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Вишим судом у Београду води се
кривични поступак против ових четрнаест лица због кривичног дела
ратни злочин против цивилног становништва. Предмет оптужбе је
страдање шездесетдевет цивила хрватске националности у месту Ловас
у октобру и новембру месецу 1991. године и ближи предмет оптужбе је
напад на Ловас, страдање цивила у нападу, затим противзаконито
затварање, убиства, телесна повређивања цивилног становништва у
овом периоду у селу и догађај на тзв. минском пољу и страдање цивила
при овом догађају. Испричаћете суду шта Ви у вези тога знате. Ви сте
већ сведочили у истрази 03.08.2007. године, да ли остајете при том
исказу?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Остајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Вас је предложио бранилац оптуженог
Јосиповића адвокат Ђорђе Калањ, данас ће прво они да Вам постављају
питања, онда тужилац, онда веће и остали учесници. Изволите.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Бранко Димић адвокат, бранилац окривљеног
Радисава Јосиповића. Пошто је да кажем предлог одбране Јосиповићев
да се ово чита, исказ овог сведока из истраге, он сад остаје при том
исказу, ја ћу ради ефикасности само поставити пар кратких питања
ради прецизности и у вези најбитнијих околности за одбрану
Јосиповића. Прво питање за сведока би било, причам о том периоду
када сте били у Ловасу 17-ти увече, 18-ти ујутру, да ли сте у том
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периоду када сте били у Ловасу да ли сте чули Радислава Јосиповића
да некоме нешто командује у школи било коме од војника или другим
командирима водова?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, није командовао ником.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Ујутру 18-ог, значи дан након што сте стигли у
кретању од школе према задрузи да ли сте чули Радислава Јосиповића
да је нешто командовао и да ли је он водио ту колону?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Нити је командовао, нити је водио он ту
колону.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има ту нека столица да Ви седнете, па
ћемо Вас чути боље јер тако сте ми далеко од микрофона.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Хвала.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Када је колона стигла до задруге и када су
из дворишта задруге излазили цивили да ли се сећате да је Радисав
Јосиповић учествовао у формирању колоне са тим цивилима?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, не, не сећам се уопште није ни
учествовао у том формирању колоне.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Када је колона од задруге кренула према тој
детелини да ли се сећате да је Радисав Јосиповић било према неком од
војника, од других наоружаних лица или према цивилима издавао нека
наређења?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Раде није издавао никаква наређења ни
цивилима, ни нама војницима, што се тиче његовог командовања. Ја
сад колико се сећам у изјави што сам дао да је он био потчињен као
што смо ми били потчињени тим из «Душана Силног» тако је и Раде
био и тврдим да Раде Јосиповић ниједну једину команду није издао
тада док смо били у том Ловасу.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Нема више питања. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко вам је саопштио то да сте потчињени неком
из «Душана Силног», је ли вам то Перић саопштио?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, није нам саопштио Перић.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли вам то казао Влајковић?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, ни Влајковић.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А је ли вам казао Јосиповић?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко вам је онда саопштио?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, ми смо се тако осећали и ми и они.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја питам ко вам је рекао да треба да идете из
школе до задруге?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Нико нам није рекао. Дарко Перић после
вечери, значи тог дана он нам је рекао да треба да идемо у неку акцију
а задругу тада није помињао Дарко Перић, нисмо ни знали док нисмо
дошли пред задругу.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ујутру ко је рекао да идете до задруге, ко је
рекао да кренете?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Кажем Вам није помињао нико задругу.
Дарко је дошао и отишли смо, пошли смо са њим горе заједно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли он ишао са вама даље?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Мени се чини да смо заједно дошли до
задруге, тада смо и знали да смо дошли у задругу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И ко је сад затим рекао да треба да идете, ко је
наредио да кренете?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Колико се ја сећам нико није наредио, ми
смо пре тога изашли напоље из задруге, нисмо ни били унутра и ко је
извео цивиле, извео је, ја мислим да су извели ови из «Душана
Силног», тако су се звали «Душан Силни», ми смо тако чули уствари
да је «Душан Силни». Ми смо раније изашли напоље без команде, без
икога зато што је у задрузи било малтретирања тих како цивила, како
да их назовем, и ми смо изашли напоље ван задруге.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И ко вам је наредио да кренете сад од задруге
даље?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Кад су извели те цивиле ми смо спонтано
онако, нико нам није командовао да кренемо, ми смо кренули сви
заједно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А зашто сте кренули, није ми јасно, ако нисте
имали команду, а не знате, нико вам није рекао. Ко вам од тад даље
командује, ако вам нико не командује зашто сте ишли?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па ишли смо тако спонтано сви заједно,
не знам како да вам објасним.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ја не могу, никако ми не можете објаснити
како се нека војна јединица креће спонтано и без команде, ако можете
да ми објасните ја ћу да схватим и суд вероватно.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ја Вама кажем да команду није давао ни
Влајковић, ни Јосиповић.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ко је командовао?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па изашли смо, рекао сам да смо изашли.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не питам Вас како сте изашли него ко је
командовао?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па командовали су ови већином из
«Душана Силног», они су командовали.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко од њих, на који начин?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не знам ја.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли неко од њих казао «ајде сад»?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Они су извели цивиле напоље ван задруге.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То ми је јасно, то нисте урадили ви, значи то
вама нико није наредио да их ви изведете.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: И они су кренули.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко вам је командовао да идете са тим
цивилима заједно?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па ми смо пошли са њима онако, не знам,
нико нам није командовао, ја кажем да нико није командовао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Казали сте у свом исказу да сте били присутни
кад је током тог одласка према том пољу са детелином где ће се
испоставити да је минско поље, када је поред вас један човек који је
касније ту на лицу места и убијен, када је тражио да разговара са
командиром, кад се вама обратио и да сте ви кренули да обратите
Влајковићу, зашто сте се њему обраћали, зашто се нисте обраћали
некоме од тих из тог «Душана Силног» ако они командују?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Они нису били са нама овамо, «Душан
Силни» је био напред.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Извините, ово није у изјави овог сведока,
други сведок, ја мислим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То Ви мислите, а ја не мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево тужилац нека цитира где је то рекао сведок.
На страни 5.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Милан Малетић, јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, на страни 5.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекао је, човек је потврдио. И шта кажете
зашто сте се њему хтели да се обратите а не неком из «Душана
Силног»?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па Влајковића познајем, мислим био ми је
командир, зато што је рекао човек мени «Зовите ми вашег
команданта», командира, како је већ рекао, не знам ни ја.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми господине Малетићу, тамо
испред задруге да ли бисте ви кренули тамо да нису кренули ваши
командири?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ми смо сви заједно били ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас питам конкретно питање, да ли бисте
кренули у ову акцију да нису кренули ваши командири чете и вода?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не знам како, не знам шта би се десило,
не знам да ли би кренули, не знам, ето да вам кажем не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли вам је било ко од ваших
командира рекао «Ја нећу командовати, одбио сам да извршим овај
задатак»?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Колико се ја сећам увече је било, чуо сам,
ја нисам био присутан него да је било неких проблема између Дарка,
Влајковића и Јосиповића који су одбијали то да идемо тамо у тај
виноград.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас питам конкретно да ли вам је било ко од
ваших командира, значи вашег командира вода или командир чете
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рекао Вама лично или вама војницима «одбио сам да извршим овај
задатак, одбио сам наређење, ја нећу командовати»?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Они нису ни командовали, нико нам није
рекао то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли разумете Ви моје питање?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Разумем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам је то речено?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Није речено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам је било ко од ваших старешина рекао
да ће командовати неко други?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми то постројавање испред школе пре
поласка, силазе код спаваоне до испред школе, ко то вама наређује?
Тад није био тај из «Душана Силног» у школи да вам нареди, ко вам то
наређује да се спремите, обучете, кренете, задатак?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Рекао сам да је то Дарко Перић рекао да
изађемо напоље и изашли смо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ујутру кад смо пошли после доручка.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ујутру сте ви већ, где је то, је ли вам Дарко
ушао у спаваону?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: То је увече после вечере рекао да ћемо
имати ту акцију да идемо у тај виноград. Какав виноград, не знам,
мислим стварно, ујутру смо се, нисмо се ми ни постројили испред
школе, него смо изашли напоље и тако смо кренули.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли кренули по водовима или како? Први,
Други, Трећи вод или како?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па нисмо, ми смо ишли онако, ја не знам
колико је било водова, да ли смо сви били ту, ја стварно не сећам се
свега тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте постројени онда, шта?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па нисмо били, није нас нико
постројавао, ми смо изашли из школе и кренули смо онако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Током читаве ове акције и тамо према задрузи и
од задруге према њиви јесте ли били постројени?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Нисмо били постројавани.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде је један сведок Станко Параментић давао
исказ и рекао да сте били постројени. Први вод, Други, Трећи.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ја се тога не сећам, што се сећам ја
причам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми како сте се кретали кад сте ишли тим
путем према њиви, од задруге према њиви? Колико је било тих колона?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Напред су ишли, ми смо били на зачељу
овамо, испред нас су били «Душан Силни» и цивили, ми смо били

8/73
Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 21. септембра 2011. године

ВР

З

03
80

позади, ишли смо иза њих или су они ишли, или смо ми били около
цивила, стварно се не сећам ни шта сам рекао пре четири године, а
камоли прије двадесет.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте и једно и друго, зато Вас ја сад питам
да то појасните како сте били, јесу ли то биле четири колоне, па
цивили у средини, ви са стране или ово што ми сад причате да сте ви
били позади, напред неко други?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Све је то било помешано.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Помешано?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Није то била нека колона сад да је
формирана колона да смо ишли, не знам, постројени редом како је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Малетићу, ја сам 150 сведока до сада
саслушала. Међу њима је велики број и оних који су остали живи
после овога. Ти сведоци оштећени Хрвати који тврде да су они ишли у
две колоне, са леве и десне стране поређана нека војска.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Могуће, ја се не сећам свега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико није рекао да је то све било измешано то
што сад Ви причате.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Мени је тако остало у сећању.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми кад ви први пут сазнајете да ће
цивили да иду у ову акцију?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Кад смо дошли до те детелине горе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте дошли до детелине?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да, нама је речено да ће нас водити
водичи неки.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, чекајте. Кад сте дошли до детелине
сазнајете да цивили, а већ до детелине цивили са вама дебело са вама
иду.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па не знам ни где су пошли да вам кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па ја не знам где су они пошли, не знам
где их водимо. Ја сам рекао да су нама рекли да ће нас неки водичи
водити а није нико помињао цивиле, ја Вама то причам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте причали да вам је Дарко рекао увече да
ће неки водичи да воде.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Кад смо дошли горе онда смо знали да ће
нам они бити водичи, да ће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су то водичи били?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па вероватно ови цивили, откуд ја знам
ко је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било тих цивила?
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Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Шта ја знам, можда око 30, 40, да ли 20,
30.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта вам треба 30-40 водича? Јесте ли ви били у
неким акцијама раније у Чаковцима, сигурно имали неке водиче?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не. Нисмо били тамо у акцијама
никаквим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта ће вам 30-40 водича побогу? Зна се
водич оно кад неко иде.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па и ја сам мислио да је тако али нисам
ја, откуд смо ми знали док нисмо дошли горе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хајде сад да видимо какви су били ти
водичи. Јесу ли били повређени, неки убодени ножем, крварили?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: То је било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испребијани, је ли вама то личило на водиче
неке?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па нисмо ми знали, рекао сам да нисмо
знали, откуд сам знао ја ко ће бити. Не ја, него нико други, ни Раде, ни
Влајко, ја нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли Ви питате ваше командире,
командира вода, чете, је ли питате «који су сад ови водичи, где ћемо са
овима, повређени, једва иду»?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Нисмо питали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто не питате? Речено вам увече, Дарко
рекао иду водичи, сад ви видите неке повређене људе.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: А није нам Дарко рекао да ће то бити
цивили, него је рекао да ће бити водичи неки.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта год да вам је рекао ви сад имате
слику испред себе неки повређени цивили, да ли питате ви сад вашег
командире где ћемо са овима, шта је ово?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па нисмо питали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто? Само гласније мало.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Нисам питао, па нисам питао, нико није
питао, где ћемо. Ишли смо једноставно, откуд знам где смо пошли, док
нисмо дошли горе онда смо знали где смо дошли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми тим цивилима ко издаје команде тамо
на терену кад сте били?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Из «Душана Силног».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Једно лице или више лица?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Било је више лица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више њих има?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наређује тамо како да се распореде и да иду и
тако?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јесте, јесте.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више њих. Да ли имате неко име, неки опис
неког, у каквој униформи?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Немам, немам, стварно се не сећам
ниједног, ни имена, ни презимена, ни лика, не сећам се никог.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Пошто сте рекли и данас почели исказ са
тим да сте били потчињени «Душану Силном», реците ми коју вама
наредбу издаје неко из «Душана Силног» током ове акције?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Нису они нама издавали наређења.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте им онда потчињени, кад кажете за
неког да је потчињен подразумева се да примате његове наредбе и
извршавате његове задатке?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па зато што смо слушали њих, нама нико
није, како су они кренули тако смо и ми са њима ишли. Кажем вам није
нама командовао нико од наших командира.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, чекајте да разјаснимо. Значи вама
ови из «Душана Силног» нису ништа наређивали?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па нису нама нормално, они су ишли, ми
смо само ишли са њима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Наређивали цивилима, вама нису, је ли
тако?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Нису.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците како су се кретали ти цивили кад су
били у тој детелини?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Кретали су се у врсти овако, фронтално,
како бих рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли ишли и по ширини детелине и по
дужини?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, само према путу том.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам овде саслушала неке преживеле од тих
цивила, могу и да Вам набројим имена њихова Иван Мујић, Андрија
Балић, Антун Кризманић, Милан Цоњар, Јосип Сабљак, сви они листом
тврде, ови што су били на минском пољу и преживели, да су ишли
прво по ширини према неким кукурузима, а да је после тога било
спуштање према асфалту и према некој «Борово» фабрици су се
кретали.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ја се тога не сећам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте Ви стајали у том моменту кад се цивили
крећу?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ја сам био до пута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До пута?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да, у каналу, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је рекао да ту останете у каналу?
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Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Није нико, била је наша војска је била
доле у тој детелини где су и они тражили те мине, шта ја знам, ако их
постоји.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тражили и они?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да, ако су, па ја сам био лично био горе у
каналу још колико је војске било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што сте сад Ви остали у каналу, кажете идете
спонтано, пратите, гужва итд., значи та нека гужва улази у ту детелину
што не идете за њима у ту детелину?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па плашио сам се за свој живот и ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од чега сте се плашили?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Шта ја знам шта ме чека, морам хватати
заклон какав, силос је био неки тамо, да неко не пуца, шта ја знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми ко је пуцао у цивиле после те
експлозије?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ко је пуцао? Ја нисам пуцао сигурно, ни
ти који су били око мене нису пуцали, то бих чуо, јер смо били ту
већином наша војска, мислим кажем наша што смо били заједно, а у
детелини доле ко је пуцао, стварно. Пуцали су ко је био иза њих
«Душан Силни» како су били иза њих, шта ја знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било тих из «Душана Силног» иза тих
цивила?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Мислите удаљеност или?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико бројно њих као људи?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Можда 15 до десетак њих, тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико су били удаљени од цивила?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Није била то нека велика удаљеност, шта
ја знам, нека буде 15-20 метара, не знам, мислим стварно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је рањен неко из «Душана Силног» кад је
дошло до експлозије?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: То не знам да ли је рањен, можда је, чуо
сам, знам само да су рекли да је нашем командиру Влајковићу, да је
њему неки гелер прошао кроз ногу или поред очешо га, шта ја знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је био Влајковић у моменту?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Влајковић је био са нама овамо, међутим
кад су наишли на ту мину, ови су кренули тамо према њој да виде да
ли је мина да ли да је демонтирају или шта друго да раде и касније је и
Влајковић кренуо према њима, према тој мини, не према њима него
према мини.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је овај део Вашег исказа из истраге, ја ћу га
прочитати, истражни судија Вас пита «како су се кретали један за
другим», а Ви кажете: «Не, фронтално, један поред другог и један је
Хрват наишао на мину и рекао «ево је», то се чуло и ови из «Душана
Силног» су командовали «стој» и сви су стали и кад је пошао овај из
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«Душана Силног» ко је био ту, међу њима је био и Влајковић да
демонтирају ту мину, он се бацио на мину», је ли то тако?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па добро, ја сам рекао међу њима али
није буквално био међу њима, био је заостао за њима овамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Трчи и он тамо да се демонтира та мина?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па да ли је пошао да види да ли је мина,
да ли да демонтира, ја не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре тога сте рекли «Ови из «Душана Силног» су
рекли овако «ко наиђе на мину да дигну руке и да каже ево је», коме су
то рекли?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Цивилима тим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цивилима значи?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је било, цивили су били да детектују минско
поље, је ли тако?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па није тако. Било је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта је ово, значи иду људи кроз детелину у
којој, каже «ко наиђе на мину нека каже ево је».
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па није то само њима одређена команда
да стане ти што су командовали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Били су и други у детелини, нису само
цивили били у детелини. Значи за све је важила ко је био у детелини
ако наиђе неко на мину случајно да каже да стане.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је био први у тој врсти?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па били су цивили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, казали сте овде да је ваш командир
вода Радисав Јосиповић рекао да се не пуца.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Можда сам рекао, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није можда, него сте рекли.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, не, не сећам се, могуће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «У једном моменту сам чуо пошто сам ту био у
близини Рада да је рекао да се не пуца».
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па вероватно да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то неко наређење се издаје? Кад каже да
се не пуца, то је издавање неке наредбе.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па ми нисмо ни знали ни ко пуца, ни
одакле ко пуца. Лично ја нисам пуцао, мислим и било ко код мене,
рекао сам, и ту сам навео да ми нисмо пуцали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то што сте рекли да сте чули да су ови
одбијали Перићу да иду у ту акцију, од кога сте то чули?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: То је причано у школи док смо били,
можда сам чуо и од Рада и од Влајковића, можда сам од њих чуо.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало пре на моје питање прво које сте
одговорили, данас сте рекли да нико од командира ваших није рекао
одбио сам наређење, сад кажете можда сам чуо и од Влајковића.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, не, рекао сам ја на почетку да су они,
чули смо да је било неке препирке између њих тројице, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: То сам рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И добро, ја сам Вас питала, прво моје питање је
било да ли је неко од ваших командира било вода или чете рекао
«одбио сам задатак», Ви кажете «не» и сад кажете «можда сам и од
Влајковића чуо».
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: То сте ме питали кад смо били у задрузи
горе, то сте ми питали да ли је неко одбио наређење да идемо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да, а шта сад?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да, а ја сам ово причао у школи кад смо
били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: За то што стоји у исказу мом од пре
четири године, то је у школи било што сам ја рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, Ви сте овде код истражног судије рекли
овако, на страни 7: «Ја сам чуо око те свађе да је било Влајковић и
Раде, да су одбијали Перићу да идемо ми у ту акцију».
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ја Вас сад питам од кога сте то чули?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па не сећам се, можда ми је и Раде
причао, можда нам је рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад, кад?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па пре него, увече, пре него што смо
пошли, пре него што је свануло, увече, после вечере кад нам је дошао
Дарко и рекао да треба да идемо ту, онда смо и чули да је било неке
препирке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре одласка?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то је контрадикција са оним што мојим
првим питањем које сам Вас питала и на које сте ми Ви одговорили са
«не».
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Али ја сам Вас разумео госпођо да сте Ви
мене питали у задрузи горе кад смо били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Небитно где, ја сам поставила питање да ли је
ико од ваших командира било вода, било чете, рекао «одбио сам
задатак да идемо у ову акцију», Ви кажете «не».
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па добро, ја сам погрешно схватио,
извињавам се.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било ујутру да се неко нешто бунио и
рекао да неће се, сви сте били ту?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Није било, ујутру се нико није бунио зато
што је речено, као што сам рекао, да ће нас спровести неки водичи да
нам покажу пут куд треба да прођемо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Значи данас из Вашег исказа
закључујемо да су «Душан Силни» командовали цивилима, а да вама
нису командовали?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Добро ако, нама нису командовали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ви сте значи били без ичије команде тамо?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па ми смо ишли тако са њима, ми смо
добили пре.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У присуству командира чете и свих командира
водова?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Командир чете и командир вода, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите даље. Пуномоћници.
НАТАША КАНДИЋ: Ја сам хтела да Вас питам, Ви код истражног
судије кад описујете како је када је та мина експлодирала кажете, то је
страна 9, кажете: «Ови што су били око мене ту, ја нисам чуо да је
неко пуцао, то сам рекао, а доле чули су се пуцњеви зато што су
испред нас били ти из «Душана Силног» вероватно ови не би могли ни
да пуцају од њих», мало је нејасно, али да ли Ви видите, на пример, да
ли се пуца из правца, на пример силоса, да ли ви видите?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви видели из ког се правца пуца или
закључујете да се није пуцало од стране ових ваших јер би ови били
погођени, да ли сте видели из ког се правца пуца?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Кад је мина експлодирала?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ја ништа више нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ово све би било Ваше.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Само сам што сам могао да чујем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда да.
НАТАША КАНДИЋ: А кад кажете «чули су се пуцњеви», одакле се
чују, да ли можете то да кажете? Да ли се чује ту поред вас или из
даљине, из неког правца?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па чује се доле, чули су се пуцњеви доле
у тој детелини, а рекао сам где сам ја био горе код пута да око мене
није пуцао нико, то сам рекао и да нисам, чуо бих ту да је неко пуцао
поред мене чуо бих.
НАТАША КАНДИЋ: Је ли то сад значи да Ви чујете само пуцњеве и да
знате да су то пуцњеви који долазе из детелине?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па ваљда ови код мене су мало ближи,
боље се чује, мало је оно даље.
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НАТАША КАНДИЋ: Још нешто бих Вас питала, када кажете да ви кад
крећете да ви знате да Перић каже за то минско поље?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, нисам то рекао. Ја сам рекао
претпоставља се, речено да се претпоставља да постоји, да је миниран
пут, већ како сам рекао. Нисам рекао да је миниран.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, он каже претпоставља се. Како ви то
примате то што он каже «претпоставља се да има миниран пут, неки
пут где ми треба да прођемо и као да ће» и не завршавате реченицу,
како Ви и да ли ви видите како остали поред вас примају то што он
каже? Да ли то изазива неки страх, да ли неко негодује, да ли неко
каже нешто, како реагује Перић, како остали, како Влајковић, како
други реагују на то?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па постоји страх сигурно, ја мислим да
сам то и рекао, можда и одбијање тих, можда сам остао дужан госпођи
и не знам тужиоцу, кад је питала да ли смо се бунили, кад је рекао,
поменуо те да се претпоставља да је миниран пут, ми смо се мало и
побунили ту, то сам остао дужан да кажем, ја се извињавам, али кад је
рекао да ми нећемо, да ће нас водити водичи онда смо ми пошли, ето
то.
НАТАША КАНДИЋ: Онда сте пошли?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да, пристали смо мислим да идемо у тај
виноград, не да водимо цивиле него да идемо у тај виноград. Ја сам
рекао да ми не знамо који су то водичи, само знамо да идемо у
виноград.
НАТАША КАНДИЋ: А јесте ли док сте ишли према винограду видели,
идентификовали те водиче?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па онда нам је било вероватно јасно да су
то ти људи, не знам, ми смо ишли са њима заједно, мислим са
цивилима овамо ишли смо поред њих, а да ли ће они ићи у детелину
доле то стварно нисмо.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, само ми кажите, значи цивиле сте онда
идентификовали као водиче, а ове из «Душана Силног» како сте њих
видели, шта су они у тој?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па они су ту ишли и они су то сво време
водили акцију шта да се ради, цивилима су причали, не нама. Они су
водили њих и они су били што каже, не знам ни ја, више сам се
изгубио, не знам шта да кажем.
НАТАША КАНДИЋ: Шта, нисмо чули?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па рекао сам да су они командовали, ти
из «Душана Силног» да су они стално командовали ту што се тиче
цивила, ја сам рекао да нама нису командовали, ми смо ишли са њима
тако, не са њима, него иза њих овако.
НАТАША КАНДИЋ: Па ко је онда вама командовао? Да ли ваши ови
командири?
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Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Мени командир није командовао, а ми смо
ишли, он је био са нама заједно смо кренули, рекао сам то сто пута,
није ми командовао, ниједно наређење ми није издао, не мени, него
ниједном војнику.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, сад кажете да они нису, ови из «Душана
Силног» нису вама командовали, па ја само оно, ко је вама
командовао?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па ја не знам ко је издао то наређење да
се креће у ту акцију ја не зна. Ја сам био обичан војник, ко је смислио
ту акцију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тамо на терену ко је вама командовао?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па рекао сам да нико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ко вам каже станите у канал, па постројте се
поред овог цивила?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Није нико рекао, кад су кренули и ми смо
кренули за њима доле у ту детелину, нико није имао намеру да њих
натера на минско поље, вероватно. Ја сам остао, остали смо горе више
пута, нисмо могли сви ни ући доле у ту детелину.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
НАТАША КАНДИЋ: Може само разјашњење, је ли вама неко рекао да
су цивили водичи или сте то ви закључили?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, није нам рекао да су цивили водичи,
него да ће ићи неки водичи.
НАТАША КАНДИЋ: Не, не, мало пре сте рекли, «а онда смо видели да
су ти цивили», па ја Вас питам како сте ви дошли до тога да су ти
цивили заправо водичи?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па кад смо дошли горе где треба, до те
детелине где су рекли да уђу доле у детелину ту, тад смо и схватили.
НАТАША КАНДИЋ: А дотле шта сте мислили шта су они?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Откуд знам шта сам мислио тада.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, идете ви, иду ти цивили, иде «Душан
Силни», ко је ту шта? Кажете ови из «Душана Силног» они командују
цивилима, не командују вама, шта је ту ко, шта су онда цивили?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па не знам шта су, цивили. Ишли су.
НАТАША КАНДИЋ: Цивили?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па не знам.
НАТАША КАНДИЋ: Кажите ми да ли знате још неки случај да неко
води цивиле у минско поље?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па нису.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, молим вас из онога што касније
произилазили наравно да је минско поље ако има мина.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Не можете да предвиђате ништа, ја се
извињавам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није он знао где ће да заврше.
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НАТАША КАНДИЋ: Не, не, накнадно, знају шта је накнадно било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а Ви га питате како је кренуо тамо са
цивилима.
НАТАША КАНДИЋ: Не, нисам рекла кад сте кренули, ја генерално
кажем. Добро, да ли зна за још неки случај да су цивили одведени у
минско поље?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Је ли могу ја да кажем?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па одбија се одговор на то питање, немамо
користи од одговора да ли зна, можда и зна, можда и не зна, али шта
ћемо с тим.
НАТАША КАНДИЋ: Кад каже да, молим Вас, сведок каже да «тек кад
смо стигли у детелину тако он сматра да су они водичи» онда га ја
питам, па добро шта су онда ти цивили док иду путем до тамо, шта су,
како их ви видите? Јесу ли се они прикључили вашој јединици, јесу ли
сад ваши резервисти, шта су, како их ви видите?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Колико се ја сећам да сам ја рекао да није
то, нико није знао да је минирано то и нису само цивили били у тој
детелини, ишли су и други и ови из «Душана Силног» и био је неко од
наших војника доле, да ли је био иза њих или горе где су и они
претраживали ту детелину, ја сам то рекао. Значи није било сигурно да
је то минско поље, нико није знао да је минско поље.
НАТАША КАНДИЋ: Али је постојала претпоставка коју износи ваш
командир?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да је пут миниран, претпоставља се да
постоји да је пут миниран куда ми треба да прођемо.
НАТАША КАНДИЋ: Да и да зато водите водиче?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да ће нас водити водичи, а који ја нисам
знао, ја не знам да ли је знао и Влајковић и Јосиповић, да ли су они
знали, а да су знали можда би нама рекли, међутим ја то не знам, а
вероватно нису ни они знали који су то водичи.
НАТАША КАНДИЋ: Опет морам да Вас питам, ви ту имате неколико
командира, војник сте, идете, нисте припадник «Душана Силног», са
вама иду и цивили, куда их ви то водите?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли знали и ако нисте знали.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Рекао сам да нисмо знали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И нисте ни питали, ето то је његово објашњење,
не можемо сад на силу.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље. Од саоптужених има ли неко
питања? Оптужени нема. Браниоци? Идемо прво, значи од бранилаца
нико нема питања. Изволите.
Адв.ГОРДАНА
ЖИВАНОВИЋ:
Добар
дан,
адвокат
Гордана
Живановић.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Добар дан.
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Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ја бих Вас молила да нам објасните ако
се сећате где сте у Ловасу били смештени кад сте дошли?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: У школи.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли можете да нам кажете како
изгледа та зграда школе, приземна, вишеспратна?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Мислим да је имала сигурно спрат, а сад.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли се сећате где сте били смештени?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: У приземљу.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли је још неког било у школи осим
вас?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Неки су дошли у школу, сад који су то
били, војска, да ли су, чини ми се да су неки и активна војска, али
сутрадан да су дошли.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Извините, ништа Вас нисам разумела,
шта сте казали?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не знам да ли је тај дан кад смо ми
дошли, пред вече, не знам кад смо дошли, ја мислим да нисам видео
никакву другу војску, не сећам се, стварно се не сећам, али увече
можда друго вече, не знам кад су дошли ови како рекоше из
Крагујевца, немам појма, мислим стварно не сећам се.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Када сте јутро те акције коју сте
требали да изведете, кренули од школе даље, да ли је још неко био са
вама?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Само да додам, другу војску.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Не знам на шта треба да додате, на ово
претходно питање?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Оно што сте питали за школу. Да.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ујутру смо видели после доручка да су
били ту и онда су тако рекли то су добровољци «Душана Силног».
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: То су добровољци «Душана Силног»?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јесте.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Хоћете бити љубазни да ми кажете
како су били обучени ти људи, да ли се сећате јесу ли имали
униформе, уколико јесу какве?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Неки су имали старе оне униформе СМБ,
неки су имали оне прскане шушкаве, не знам ни ја, маскирне, како се
већ зову.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли су биле идентичне вашим
униформама?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Нису.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Какве сте ви имали униформе?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ми смо имали ове маскирне исто али са
великим оним шарама, зелене униформе.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гласније само, молим Вас.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ја не чујем одговор, судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисмо чули ово задње што сте рекли.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Нису биле исте униформе као наше.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која је била светлија, а која је била тамнија, у
чему се разликовала, пошто је исто маскирна?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Оне су биле, како да вам кажем, као
прскане.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога, чија униформа?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Од тих добровољаца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а ваша?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Наша је била маскирна шарена униформа
и сад војска носи те униформе.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Колико је њих било да ли се сећате,
бројчано речено?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Тих добровољаца?
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Не знам ко су, Ви сте рекли
добровољци.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па тако су се звали тамо, овај, шта ја знам
можда до двадесетак.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Е сад бих молила само да ми то
појасните како сте знали да су добровољци, како сте знали да су
«Душан Силни», ко вам је то рекао, у ком моменту вам је рекао, кад
сте чули за то?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па није нам рекао што се тиче командира
да су то добровољци.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Говорите стално у множини господине,
значи сад ме мало збуњује «није нам нико рекао».
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па мени нико није рекао.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Просто вежите се само за себе, молим
Вас, значи Вама да ли је рекао?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Мени нико није рекао да су то
добровољци, него чуо сам ту у школи да причају «Душан Силни» и
тако.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: То сте чули то јутро или касније?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: То јутро.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: То јутро?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: То јутро.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесу ли ти људи пошли са вама из
школе то јутро, тих 20-30 колико рекосте?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да Вам кажем нису, ја мислим да нису, да
смо ми њих нашли горе у задрузи.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Те исте људе које сте видели у школи
нашли сте у задрузи?
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Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Значи ви сте отишли, мислите да су они
пре вас или после вас, како?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па мислим да су пре нас били горе,
мислим, не тврдим али мислим
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: А кад сте их видели, то јутро кажете да
сте их видели?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: У школи да.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Кад, кад сте се постројавали?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: За време доручка.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: У школи за време доручка?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јесте.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Шта су они радили?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јели су, доручковали као и ми.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Доручковали. Ово Вас питам због тога
што сте рекли код истражног судије на страни 8, «Па било је њих доле
у школи кад смо били, рекао сам били су негде између 20 и 30 њих и
вероватно су они сви пошли са нама и они су ишли напред. «Душан
Силни» је био с нама у школи», то сте дали појашњење истражном
судији, сад кажете овако.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Добро.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Е сад бих ја замолила да ми кажете ти
што су били са вама у школи у тим униформама таквим какве сте
описали да су имали јесу ли то били људи који су били са вама испред
задруге, дуж пута и до детелине?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Били су неки али не могу да кажем сад да
ли је једна униформа и друга униформа да су сви били, не знам,
мислим ја сам.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Значи било је таквих униформи које сте
видели у школи?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Било је.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли можете да определите колико
бројчано је било таквих униформи које сте видели и у школи где сте
били тог дана?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па не могу.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Не можете?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не могу.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли сте тога дана Ви имали шлем на
глави?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: И тога се не сећам.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли се сећате да ли је неко од ваших,
како Ви кажете «наша војска», имао шлем на глави неко из вашег вода,
из ваше чете?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па вероватно.
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Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли су војници имали шлемове на
глави, то питам?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па вероватно је имао, ја нисам то ни
запажао, не могу да гарантујем да сам видео, нити могу да кажем да
нисам видео.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ви сте из Ваљева колико сам разумела.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јесам.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. Да ли Ви познајете Игора
Борића званог Феђа?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Мирољуба Марића?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Горана Брковића?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Зорана Милошевића?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Владу Маринковића?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Милоша Милосављевића?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. Хвала. Да ли се сећате том
приликом ко је од ваших, кажете «ови моји што су били око мене нису
сигурно пуцали», да ли се сећате ко је био око вас од тих ваших
именом, презименом, надимком, сасвим свеједно?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ко ће се сетити.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Гарантујете за неке људе који су били
око вас да нису пуцали, да ли се сећате ко је био око Вас?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не могу да се сетим ко је био, били смо,
они што су били у одељењу, сећам се да је у близини био и Раде ту код
нас.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Раде ко?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јосиповић.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јосиповић.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јесте, а био ми је нормално ко ми је био у
одељењу, Жика Божић поред мене био.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Је ли био он поред Вас?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јесте и он био поред мене.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Је ли Параментић Станко био поред
Вас?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, он није са мном у мом воду.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Није био са Вама у вашем воду?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, не.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли се сећате где је он био?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не сећам се.
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Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Не сећате се, добро. Да ли се сећате по
имену и презимену неког од ваших бораца који је ушао у ту детелину?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па не могу да се сетим, нисам то могао да
запазим ко је ушао да га ја запамтим по имену.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите даље од бранилаца. Изволите.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли је било ко из ваше јединице
ушао у детелину?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јесте.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Колико њих?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па не знам, десетак, 15, не знам, мислим
стварно нисам могао ја избројати.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Колико су били удаљени од
цивила?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па тридесетак, 40 метара, не знам.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Колико су ови из «Душана
Силног» били удаљени од цивила?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па тако до десетак метара.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Колико је остало у каналу?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Од војске?
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Јесте.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не знам, нисам бројао.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Отприлике?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Отприлике? Па било 10, 15 отприлике.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Па колико вас је укупно ишло?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не знам, нисам бројао колико нас је ишло.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли сте Ви видели неки
виноград?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Нисмо.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Па због чега сте остали у каналу?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па кад је то тако онда испало онда смо се
и вратили.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Нисам Вас разумела, извињавам
се.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Кад се то десило што се десило онда смо
се вратили, нисмо ни ишли у тај виноград, не могу рећи да сам ишао
кад нисам ишао.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Како су били обучени ти из
Крагујевца?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Мислим да су имали СМБ униформу, по
мом сећању али они су дошли тек после тога свега.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли је неко од тих са којима сте
ишли, значи са тим цивилима, имао неку ситно прскану униформу?
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Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па не знам, не могу да се сетим, немојте
ме питати што не могу да се сетим, стварно нисам ја запажао сваки
детаљ тамо да знам да је неко ишао са њима тамо где су били. Ми смо
гледали како да извучемо и наше главе.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Кад сте чули за «Душана Силног»?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Рекао сам ујутру за време доручка, пре
него што смо пошли горе у задругу.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Од кога сте чули?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па причало се између војника тако ови су
из «Душана Силног».
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Између којих војника?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па и наших и њихових, шта ја знам, не
знам ја човека по имену и презимену да ми је рекао е ово су из
«Душана Силног», то се тако причало.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Кад сте чули за име Петроније?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Петроније сам чуо у задрузи горе.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Од кога?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Од тамо некога звао, прозивао и тако по
имену Петроније, нити човека знам, нити познајем, нити знам какав је.
Само сам чуо да га зову Петроније, а кога су звали Петроније ја
стварно не знам.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате како изгледа тај Петроније?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ни како изгледа?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте причали овде у истрази да је «више њих,
ми смо кад смо видели то, кад је боцнуо овај Петроније тог једног
цивила».
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли то видели?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јесам видео али ја не знам, не могу
запамтити човека какав је, то је било тренутно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте запамтили како изгледа?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А видели сте то да боде тај кога неко назива?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па није то да је он гледао у мене па боде,
него он је боцнуо њега и окренуо се и отишао, а ми смо изашли
напоље, ми смо тако, тако сам и рекао да смо изашли напоље, а ја
човека не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли били Влајковић и Јосиповић с вама
унутра у тој задрузи?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јесмо били, заједно смо били сви.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта они кажу на то, овај боде ножем?
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Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па изашли смо, тада смо изашли сви
напоље ван капије на улицу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље од оптужених има ли питања?
Изволите, идемо редом.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Хтео бих да Вас питам само да ли
сте члан Удружења бораца у Ваљеву?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ја мислим да нисам, нисам, немам
никакву књижицу.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Да ли сте у Ловасу били
одређени на неку стражу?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: На стражу?
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: А да ли сте у Чаковцу били на
стражи?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јесам.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ко Вас је одредио тамо?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: У Чаковцу, па одредио ме командир.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли се сећате можда где сте били
на стражи у Чаковцу?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Био сам на дну селу, шта ја знам, не
познајем то али био сам негде, далеко сам био где смо спавали негде
на дну села, на путу.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли сте упознати са нечим да је
од стране ваше страже или не знам ни ја, страже у Чаковцу убијен
један старији човек?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта ћемо сад господине Димитријевићу да
истражујемо ратне злочине у Чаковцу, немојте да идемо ван оптужбе.
Много нам је и ово 69, а сад да истражујемо у Чаковцу то није предмет
оптужбе.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Није предмет оптужбе али предмет
људи који су били у Чаковцу и који су касније дошли у Ловас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па питајте конкретно онда питање за људе, а не
за да ли је неко убијен у Чаковцу.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Па ја само питам за догађај.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Догађаји који нису предмет оптужбе, да се не
задржавамо, да не губимо време.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Па добро нису предмет оптужбе али
су предмет људи који су били у Ловасу после.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сад предмет људи, па предмет догађаја,
вратимо се на предмет оптужбе.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Вас бих хтео да питам
нешто, који род војске сте служили и где сте служили?
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Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Служио сам пешадију четири месеца и 22
дана у Ваљеву, остали део рока сам служио на Дедињу овде у
Београду.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Да ли сте у току служења
војног рока учествовали у неким војним вежбама итд?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јесам.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Јесте. Да ли сте можда, можда, у
току служења војног рока некада били курир код командира вода, чете,
батаљона и тако нешто?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, био сам у војсци курир.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: У војсци, у војсци мислим?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: У војсци јесам био.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Били сте курир?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Јесам.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Да ли можете да ми кажете
где се курир непрекидно налази.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање. Имаћемо
вештака војне струке, немојте једног војника да испитујете на те
околности.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Зашто не, кад он то зна госпођо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нека.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Он то зна јер је то радио, зато га и
питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чему то служи? Имаћемо вештака војне струке,
питајте га шта је конкретно, а не војника чему служи курир итд. Идемо
даље.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Можете ли ми рећи где сте у
Чаковцу спавали?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: У школи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Маните се тих Чаковаца.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Немам више питања. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље. Влајковић, изволите.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добар дан господине Малетићу,
оптужени Влајковић. Ја морам да се представим теби због снимања
ових суђења иначе се ја и ти добро знамо. Ја сам теби пре ратишта био,
шта? Коју функцију сам обављао пре ратишта?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ја знам да си радио у «Крушику».
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Не.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, нисам ја био код Вас Влајковићу у
јединици пре рата.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Ниси?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро, ја се извињавам.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Нисам, нисам био.
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Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Онда то питање отпада, мислио сам да
сам ти био командир Првог вода.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Пошто сам ја био пре рата командир
Првог вода.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, не.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Друго питање, на страни шест судија
Вам је прочитала, а ја ћу поново «ови из «Душана Силног» су
командовали стој и сви су стали и када је пошао овај из «Душана
Силног» који је био ту», па сад моје питање који је тај из «Душана
Силног», шта је он, шта си ти приметио шта је тај?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ја не знам ни ко је ни шта је ни како се
зове, нити да ли је имао какав чин, само знамо да је он командовао
стој, то је тако било и нема никако друго.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро, када смо били тамо на путу, ајде
у тој детелини, где је теби усмерена била пажња, ти си сад нешто
рекао али да поновиш поново, према силосу или према тамо неком
узвишењу, брдашцу или према цивилима?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па каква ми је била позиција гледао сам
нормално према силосу тамо према путу, па ја имао је пут горе неки.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Према силосу?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Према силосу да.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро. И треће питање, четврто, да ли
сам ја тог 18. значи тај дан сад не говоримо раније уопште, само ме
интересује 18. уопште издавао било каква наређења значи говором,
покретима делова тела, рукама, ногама, сигналима, радио уређајима?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ниси.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље. Од оптужених нема нико више? Добро.
Па нисте предложили сведока, ако се сагласи тужилац дозволићемо
пошто по сагласности странака допунска питања може да се измени
редослед па да допунско питање добије и она. Имате ли допунска?
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Ја немам допунска питања, сагласан сам да
колегиница постави допунска питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви јој уступате Ваше је ли? Изволите па да
завршимо.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Хвала председнице, хвала колега.
Само једно питате о коме ће се изјашњавати ова два сведока, а овај
сведок није о томе причао па би ја само молила да нам каже, на који
начин се војска вратила са тог поља детелине, после тог инцидента?
Кад, колико су дуго остали тамо и како сте се вратили да ли се сећате
тога?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Вратили смо се, не знам ни колико смо
дуго остали, а вратили смо се заједно смо се вратили сва, не знам да ли

27/73
Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 21. септембра 2011. године

ВР

З

03
80

се вратио са нама та војска из «Душана Силног», али наша ми смо се
вратили заједно, а кад, пешке смо дошли ако мислите на то.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли се сећате колико сте времена
боравили?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не сећам се, стварно се не сећам.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Тамо док нисте кренули назад?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не сећам се.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли је по нечијем наређењу војска
кренула са тог места натраг до села?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: И тога се не сећам.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли сте видели да ли има рањених и
мртвих?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је сада додатно испитивање, рекли смо
једно допунско питање и сада, јер јавиће се још неко допунско и онда
можемо три дана, ако нешто кратко и то је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми колико је тамо мртвих остало да
лежи у тој детелини?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па не знам стварно не знам, ја нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико рањених је било?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не знам, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми је ли Дарко Перић дошао на ту
детелину?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ја Дарка, ја не могу да кажем да сам
видео Дарка ту нисам видео, ја га лично нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро реците ми после свега што се десило,
разговор између вас војника, ваших старешина, шта је то било?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Нико ништа није ово, само смо ћутали и
гледали ово шта је било, шта се десило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро тога дана, наредних дана и све ове
године да ли вас је занимало шта се то десило, ко је то крив, ко је ту
вас са тим цивилима?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Госпођо председнице да вам кажем, лично
што се тича Рада Јосиповића ја сам, ми смо школски другови значи
виђамо се сваки дан, од 1991. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам Вас то питала, него.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Да вам кажем да никад нисмо причали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас нисам, немојте да ми причате оно што
Вас не питам. Ја Вас питам тачно кокретно питање.
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Нисмо причали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После овог догађаја јесте разговарали шта се ту
десило, ко је то вас ту, ко је крив за овај догађај?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Никада нисмо причали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало је чудно, јесте ли Ви сто пута били са
цивилима у минском пољу?
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Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ја Вам кажем да ја никад нисам ни са ким
причао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Врло интересантно да Вас не занима,
учествовали сте у некој акцији у којој су страдали неки цивили и да
Вас не занима да Ви питате и причате шта то би?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Па није ме занимало, нисмо ми ни
учествовали мислим ми смо били ту али нисмо ми водили акцију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како нисте учествовали, ви сте били ту
присутни и ту, је ли питате после ове ваше командире?
Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Не, ја кажем да никад нисам причао ни са
ким.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Довршено сведочење.

ВР

З

Сведок МИЛАН МАЛЕТИЋ: Ја вам могу рећи да сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Следећи, можете да идете, следећи сведок
Живорад Божић. Шта је то тамо каква је то? Изволите. Ко се то тамо,
је ли то Зоран Косијер нешто? Па са ким се расправљате, шта сте се Ви
заборавили где се налазите, то кад изађете из суднице па седите и
испричајте се, овде не можете тако ви да. Изволите.
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Косијер ме напада да плаћам сведоке,
мислим ово нема смисла заиста и ја морам да реагујем на тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите да чујем шта, одакле, реците шта
имате. Па не можете ви то тако да тамо се са њим расправљате, ви
имате право да поставите питање сведоку, само мало, имате право да
изађете да ставите примедбу, а не можете ви да добацујете неком
другом окривљеном са таквим коментарима. Па не можете тако, не
можете ви сад ту да њему добацујете, ви можете у судници да изађете
и питате сведока, ставите примедбу, а сад ви ту да се расправљате иза
тамо ви њему добацујете, шта још мало па ајде сада, вас је 14 шта када
би сви се ту.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Госпођо председнице ако ја могу само кратко,
желим да се извиним колеги тужиоцу, техника ме издала покушао сам
да нађем име Влајковића у изјави овог сведока претходној па нисам
нашао зато сам приговорио да није у његовој изјави, ја сам погрешио и
извињавам се тужиоцу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у ствари јесте, оно што је било то је.
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА
СВЕДОК ЖИВОРАД БОЖИЋ
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево само да узмемо податке, Божић Живорад
од оца Лазара, по занимању референт пољопривредне заштите,
боравиште?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Противпожарне заштите, опростите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, нисам чула?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Противпожарне заштите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде је истражни судија унео пољ. зашитите.
Противпожарне заштите, а адреса Ваљево?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Насеље 27. новембар број 3 стан 19.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Насеље 27. новембар број?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Број 3, стан 19.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Где сте рођени?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Село Орловичка планина, Општина
Љубовија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1951. годиште, добро, да ли сте у неком
сродству или у завади са Љубаном Деветаком, Миланом Девчићем,
Миланом
Радојчићем,
Жељком
Крњајићем,
Миодрагом
Димитријевићем, Дарком Перићем, Радованом Влајковићем, Радисавом
Јосиповићем, Јованом Димитријевићем, Сашом Стојановић, Драганом
Бачић, Зораном Косијер, Петронијем Стевановићем, Александром
Николајидис?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Нисам у сродству.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Са оптуженима несродан, није у завади.

ВР

Опоменут, упозорен, исказује:

Бићете саслушани као сведок, као сведок сте дужни истину да
говорите, давање лажног исказа је кривично дело, нисте дужни да
одговарате на поједина питања уколико би себе или неког свог блиског
сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или
кривичном гоњењу. Пре него што кренете да сведочите, положићете
заклетву прочитавши тај текст испред Вас изволите.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред
судом будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми
је познато нећу прећутати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, господине Божићу пред Вишим судом у
Београду води се кривични поступак против ових 14 лица које сам Вам
прочитала због кривичног дела ратни злочин против цивилног
становништва, предмет оптужбе је страдање 69 цивила хрватске
националности у месту Ловас у октобру и новембру месецу 1991.
године. Ближи предмет оптужбе је напад на Ловас, страдање цивила у
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нападу, затим у овом периоду значи октобар и новембар убиства
цивила, телесна повређивања, противзаконита затварања и догађај на
тзв. минском пољу и страдање цивила приликом овог догађаја и
повређивање и смртно страдање, па ћете испричати суду шта је вама у
вези тога познато, Ви сте већ дали исказ истражном судији 25.07.2007.
године, је ли остајете при овом исказу?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите браниоче, бранилац опт. Јосиповића
Вас је предложио за сведока. Изволите са питањима.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Бранко Димић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, седите на ту столицу и овако микрофон
повуците доле па ће, Вама говорим господине Божићу.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Господине Божићу пошто сте сада на питање
судије рекли да остајете при тој изјави коју сте раније дали, ја ћу само
пар кратких питања због прецизности значи да вам поставим. Били сте
у Ловасу 17. и 18.10.1991. године, и реците ми у та два дана, прва два
дана када сте дошли у Ловас, то јутро када се догодило ово на
детелини, испред школе, на путу до Задруге, од Задруге до те детелине
и на самој детелини, да ли сте чули Радисава Јосиповића да некоме
нешто командује?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Нисам чуо да је командовао.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Да ли је издавао било каква наређења према
војсци и према цивилима који су били у том?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не, не.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Немам више питања, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Тужиоче изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац нема. Господине Божићу ја ћу да се
осврнем на ово из истраге да појаснимо нешто што сте рекли, на
страни 3 цитирам рекли сте «кажем вам дошли смо у поподневним
часовима и речено нам је увече да имамо задатак ујутру», то речено ко
каже, шта каже везано за овај задатак који је?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па кад смо дошли предвече, сместили смо
се у школу и онда окупили смо се у приземљу доле школе и
саопштено, причано је да имамо неки специјални задатак сутрадан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет Ви причано, ко прича?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да вам кажем не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја управо тражим да појаснимо то.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не сећам се од старешина ко је нам рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је вама био командир вода?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Раде Јосиповић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Раде Јосиповић?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли причао он?
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Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Нисам сигуран.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То речено, причано, то као да ми ништа нисте
рекли, ко је причао, ко је рекао то, због тога, ко је рекао овај
специјални задатак?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па вероватно неко од наших старешина
који су дошли са нама да имамо тај специјални задатак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то вероватно исто ништа не значи верованто,
је ли знате ко је рекао или не знате да рашчистимо?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам сигурно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Е сада сте на страни четири рекли «не
знам ко нас је постројио, постројени смо испред школе», опет у пасиву
«постројени смо», ко вас то постројава?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да вам кажем то није формацијски
постројено, формацијски иде први, други, трећи вод, стали смо сви на
улици, измешано, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: И онда смо отишли према некој Задрузи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде сте причали «постројени смо», сад и то
нешто сад сте изменили каже измешани смо?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па не, само хоћу да кажем јесмо ту стали
постројили се, али нисмо оно формацијски него смо били измешани,
није по први вод, ово трећи вод, тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми ко вас иначе постојава кад се
постројавате?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Кад се постројава командири водова
постројавају или.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Водова, добро. Помињали сте овде на страни 6
«да вам кажем ја сам само чуо да је командант места био Љубан и чуо
сам да је учествовао тамо у тој тучи», од кога сте то чули?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Ја лично нисам познавао тог команданта
места тог Љубана, али сам чуо да се зове Љубан?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте чули да?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да се зове тако, Љубан мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас питам од кога то, ово чујете?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Од тих људи из чете, од војника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од неких војника из ваше чете?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесте, јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле њима та сазнања да је командант места
Љубан да тамо?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Е то не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кажете чуо сам да је учествовао у тој тучи
тамо у Задрузи?
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Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па кад смо дошли у Задругу тамо било је
стварно неке туче, ко је тукао не знам, само знам да није нико од
наших војника и старешина учествовао у томе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како је Љубан учествовао у тучи, на који
начин, шта Ви то чујете?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па не знам да ли је он учествовао у тучи
тамо?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да сте чули од војника, па шта Вам
кажу, како он то учествује, туче и он или шта ради?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Ма ја сам вам поновио што сам чуо од
људи, чета ипак није мала ту је не знам ко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па онда сте рекли исто на овој страни 6
«касније сам чуо да су неки Јовица и Петроније», контекст приче је
било за ту тучу у затвору.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Причало је се да су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте чули за тог Јовицу и Петронија?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Причало је се да су из «Душана Силни»
тај Петроније и Јовица не знам како, да су они тамо наводно тукли те
људе, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко то прича сад?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па рекао сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све из ваше чете је ли?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па све из чете, јесте брате.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви ушли у ту Задругу ту?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Био сам на, ушао сам и на капији сам
стајао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко то Вама прича, ови што су ушли унутра или?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: После када смо пошли према тој детелини
тамо где смо требали да идемо, када смо изашли из те Задруге.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда сте рекли исто на овој страни 6 «људи су
изведени и повели смо их».
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које сте то људе повели?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Изашли су неки цивили који су тамо
мучени и онда тако ишли су између нас и ишли смо тако путем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где сте их повели?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Искрено да вам кажем не знам где смо их
повели, тако да је се испоставило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како не знате?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Тако да је се испоставило и они су ишли и
да су скренули према, у неку детелину.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли то ти тучени људи што их?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу то ти тучени људи што сте их повели?
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Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Ја искрено да кажем нисам командир, није
нам саопштио наш командир где ће да иду, водили су неки други људи
који су ти људи ја не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде сте рекли «повели смо их» значи и ви сте
ту повели?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па био сам са њима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја кад поведем неког, ја знам где га водим, где
ви водите ове?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Нисам га ухватио за руку да га водим,
него била је група са нама и тако смо ишли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево овде на страни 8 сте рекли «ишли су напред
ови људи у цивилу, за њима је ишла друга група, а ја сам био негде на
крају»?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесте. Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био овај поредак кретања о коме причате?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па путем према том, тој детелини где су
скренули да идемо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово путем иде се овако, значи иду напред иду
цивили, па за њима иде та друга група вама неких непознатих, је ли
тако?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И на крају идете ви?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: И непознати су људи ишли дуж колоне
напред, назад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опишите ми те непознате који су то?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па не знам који су људи били су у неким
маскирним униформама, они су ишли напред назад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико их је било?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па нисам сигуран колико их је било,
нисам бројао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули којој јединици они припадају?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Чуо сам да су из «Душана Силног»
наводно, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога сте чули да су из «Душана Силног»?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па исто од људи из јединице, тако да су
они ишли напред.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли знате конкретно име, презиме неког?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па не знам, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из ваше јединице, мислим ко вам саопшава?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па не знам у маси смо разговарали, не
могу да кажем никога ко је и док смо ишли један је човек тражио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е овде сте на страни 12 код истражног судије
рекли «цивили су били између нас, ми смо ишли са стране», е сад ми
објасните какво је ово кретање и где се ово крећете?
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Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Путем према тој детелини ишло је се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало пре ми кажете да путем идете.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цивили напред па ови непознати војници за које
ви чујете «Душан Силни» а ви на крају?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесте, јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сад овде кажете «цивили су били између нас,
ми смо ишли са стране», је ли се то мењао нешто поредак кретања или
како?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па колона се растегла и онда се измешала
и не знам како је ко ишао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је сад најновији поредак кретања, добро.
Реците ми ово причали сте о неком разминирању, хоћете то мало да ми
појасните ту причу?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Коју причу извините?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причали сте истражном судији о разминирању
на овој детелини?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: А после шта је се догодило ми смо били
поред пута и седели смо ту, један је момак устао а чуо сам неко је
рекао нека устану сви који су живи и после неко је рекао да се дигну
те мине, ко је рекао не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је давао задатке, Ви сте овде рекли
истражном судији «неко је причао, командовао шта да раде, како да
приђу мини и то да разминирају»?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Али не знам ко су ти рекли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам имена тих који су то причали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су ово наређивали?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро ако не знате имена, али можете да
опишете, је ли из ваше чете?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да вам кажем тврдим одговорно да нико
од наше чете није учествовао у томе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је тај, какву је униформу имао?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па рекао сам неку стару униформу ону
напрскано и оно, прскани материјал и тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде на страни 19 помињете Дарка, кажете
«Дарко је био на капији разговарао тамо код те задруге кад сте
дошли», па Вас адв. Бранко Лукић пита да ли вам је речено у школи
или пред Задругом да ће акцијом командовати неко други а не људи из
ваше јединице, а Ви кажете «рекли су да ће ићи неки цивили», ко је то
рекао?

35/73
Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 21. септембра 2011. године

ВР

З

03
80

Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: На уласку у ту Задругу био је и Дарко
Перић, јер стајао је и питао сам што смо дошли овде, каже ратно је
стање, тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дарко је рекао да ће ићи цивили је ли тако?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па ја мислим да смо и увече то сазнали да
ће нас неко водити јер мало се војска побунила како да иде, нема
једноставно наоружање за то, имала је само пушке и то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На страни 20 сте рекли да је «Ја знам да је
потпуковник Димитријевић отишао са нама из Ваљева», па кажете
«командант», па Вас пита адвокат «На основу чега Ви мислите да је
Димитријевић командант», а Ви онда наводите: «Знам, у Ваљеву кад
смо пошли из Ваљева питали смо под чију команду идемо, рекли су
нам мислим Ђокић да је рекао старешине које вас воде да ће нам бити
и претпостављени тамо», је ли вам Ђокић рекао да ће вама
Димитријевић тамо бити неки командант?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не, није рекао да ће директно бити
Димитријевић, само је тражио у Ваљеву од Ђокића да му каже под чију
команду идемо, ако идемо под нечију команду да не идемо јер ако само
старешине које иду са нама то ће нам бити претпостављени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли поменуо Димитријевића?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесте, ја Димитријевића после нисам
видео тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми од ових ваших старешина, значи
командир вашег вода је био Јосиповић, тако командир чете Влајковић.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко од њих рекао вама или вашем воду
«Ја одбијам да извршим овај задатак, нећу да идем, одбио сам да
извршим задатак овај»? То што машете главом не улази у записник.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како не знате? Ја Вас питам да ли је вама
речено?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли Вам је неко од ваших
старешина рекао да ће неко други да командује овом акцијом?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите даље питања. Пуномоћници.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Можда сам ја
пропустила, Ви ћете ме исправити. Да ли ви сазнасте која је то акција?
Кажете било је неке приче немамо ми оружје за то, за тај задатак,
тренутак, нисам завршила, па ме интересује односно ја схватам да ви
онда знате тачно шта треба да радите па за то нешто што треба да
радите немате одговарајућу опрему и оружје?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па пошто је наша јединица
противдиверзантска требали смо да претресмо неки виноград.
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Ко то каже, увече?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Увек нам је речено.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Ко? Немојте само молим
вас пасив да употребљавате «речено», значи немојте то, ако знате ко,
не морате име него функцију.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па у разговору од наших старешина.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Не могу ако Вас ја питам
не могу истовремено и да Вас чујем.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па не знам ко је рекао био, али речено је
од наших старешина.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Круг људи из којег може
да потекне нека реченица или наредба ко сачињава тај круг људи од
којих је то речено?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па од Јосиповића или од Влајковића или
од Перића, они су.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: То су три човека, неко од
њих је сигурно рекао?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Који су могли да кажу где идемо.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Само они?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесте.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Па јесте Ви ту те вечери?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесам, да Вам кажем био сам изгубљен да
не знам где се налазим.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Па јесте ли Ви и сад
изгубљени, нешто ми тако делујете?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па и сад сам изгубљен.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Застрашен, зашто?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па немам појма.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Да ли се плашите од
неког?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не плашим се ничега.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Па што тако некако сте
нервозни?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам, тако сам нервозан уназад
годинама, пијем и таблете и све.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Добро. Значи враћамо се
на то вече, неко од њих тројице мора нешто да каже и сад поново то
што сам Вас питала какво вам то оружје треба, какав је то задатак за
који ви нисте опремљени адекватно? Шта ви увече сазнајете шта ћете
то сутра радити? То ме интересује.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Претрес терена, претрес тог винограда
горе.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Како то треба оружје
специјално за претрес винограда?
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Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па шта ако имају снајперска гнезда и то.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Да ли се прича о томе?
То је сад хипотетички.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Могли смо да претпоставимо, каже могуће
да има снајперско гнездо.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Ко каже?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па старешине.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Ко је то рекао могуће да
има снајпери?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Могуће да има снајперско гнездо.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Ко је то рекао? Немојте
ми шта.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Наше старешине, не знам ко је рекао.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Конкретно? Значи о томе
се прича.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Конкретно не могу да кажем.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Добро.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Наше старешине.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: И онда ви нешто се
буните или шта?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Мало су се људи побунили да не иду на
тај задатак.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Јесте ли се и Ви лично
побунили?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Нормално.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Молим?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па нормално.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Нормално?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Нормално и ја имам живот.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Не, не, уопште не питам
зашто, питам само да ли сте се побунили. И шта кажу та тројица
старешина кад се ви буните, како сад то даље тече тај разговор, а ипак
ви ујутру идете?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Ништа не знам даље.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Молим?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам, не знам даље шта се дешавало.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Само мало се одмакните
неразговетно говорите, мало од микрофона.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Кажем не знам даље шта се дешавало.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Па јесте ли ту до краја
тог?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесам али као да нисам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Зашто, шта сте добили
неку амнезију? Молим?
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Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па био сам у страху човече.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Од чега се плашите?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па од чега?
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Од акције?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па од акције нормално.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: И само нешто ујутру,
колегиница је питала, нисам до краја схватила, Ви сте ту рекли у
истрази «Па су ти људи изведени ујутру из задруге» значи
претпостављам да нису сами изашли спонтано.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, рекао је «повели смо их».
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Не, повели, а пре тога
каже изведени, ко њих изводи из задруге?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па ти људи који су тамо били са њима
који су их тукли.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Молим?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Који су их тукли они су их и извели.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Ти су их извели. Јесте ли
видели неког од тих који их изводи?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па не познајем људе рекао сам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Не питам да ли познајете
како изгледају људи, како су обучени?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: У маскирним униформама.
ЧЛАН
ВЕЋА-СУДИЈА
ТАТЈАНА
ВУКОВИЋ:
У
маскирним
униформама?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Је ли у истим оним као
што су били и после тамо на минском пољу или не?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па ти.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Молим?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па ти, ти су били.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Ти исти?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Добро, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А каква је њихова маскирна униформа, а каква
је ваша?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па ми смо имали неку нову униформу кад
смо пошли, а то је она застарела стара маскирна униформа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У чему се разликовала њихова и ваша
маскирна?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: По боји.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како, која боја? Је ли нека била тамнија?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Светлија боја је била њихова.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њихова је била светлија?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесте.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Светлије зелене или како?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па светлије жуте боје јер те нове
униформе су тамније боје.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше је ли?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите даље. Пуномоћници немају.
Браниоци? Изволите.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Бранкицa Мајкић адвокат. Имам кратко за
Вас неколико питања у вези са овим што сте данас говорили а
конкретно ћу Вас питати. Остало ми је нејасно када сте Ви чули за
Љубана тачно и шта сте чули?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Ја сам чуо да је Љубан командант места.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А када сте то чули?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Кад смо дошли у Ловас.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Тог дана кад сте дошли?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И можете ли само да ми кажете ко Вам је
то?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па не знам, чуо сам.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Са ким сте били у друштву кад сте то
чули?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па у јединици.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Можете ли молим Вас неког из Ваше
јединице ко је био поред Вас тад кад сте Ви то чули или ко је Вама то
рекао?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не могу да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало, прави се нешто.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А кажите ми где сте били пре Ловаса?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Пре Ловаса смо били у Чаковцима.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Можете ли молим Вас да ми кажете ко је
командант места у Чаковцима?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А где сте били после Ловаса?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Враћени смо за Ваљево.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И ни у каквим другим акцијама да кажем,
односно на другом терену нисте били?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Касније смо били на Дрини на обезбеђењу
моста.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, то причамо о другом неком
периоду.
Кажите ми овог дана 17. и 18, можете ли молим Вас да ми кажете
неког из Ваше јединице ко је био са Вама ту поред Вас?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам.
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Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ниједног лица се не сећате да је био поред
Вас?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па не сећам се.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А само бих Вас питала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Вам је овај шурак неки помињали сте
Параментић Станко.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: А да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате још неког из чете ко је ишао у ту
акцију?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам конкретно ко је ишао.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ви сте код истражног.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Нас смо двојица били позади заједно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Тај Параменић Станко и ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вас тројица или?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Нас двојица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вас двојица?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесте.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ви сте и Давидовића помињали у истрази.
Да ли је то Богосав Давидовић?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам да ли сам рекао то.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Тако сте рекли страна три «мој шурак,
женин брат Станко Параментић и он је ту, знам Давидовића да кажем
искрено заборавио сам људе».
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесам заборавио.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Давидовић у сваком случају ни Славко
Параментић ни Давидовић нису говорили да су чули да је Љубан
командант места зато Вас ово питам. А кажите ми можда из штампе
пратите овај догађај? Мислим суђење о овом догађају и упознајете се
евентуално са актерима?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не, ја сам само кад је било суђење
Милошевићу тај дан је описан, тај случај зла се описано.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесте ли тада чули за Љубана?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Тада сам чуо.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Кад је било суђење Милошевићу?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Кажите ми само још једну ствар, шта сте
чули о овим цивилима који су били са Вама у колони?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам те људе ко су не знам их.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесте ли чули како су они окупљени ту у
дворишту задруге?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Нисам.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли сте знали ко их је чувао ноћ пре
тога?
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Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А кажие ми када су излазили из дворишта
јесте ли Ви још увек били на капији. Ако сам Вас разумела, Ви нисте
излазили, Ви сте остали на капији.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Молим?
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесте ли Ви били на капији када су ти људи
излазили из дворишта?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Изашао сам испред капије.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Пре њих сте изашли?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: А да ли је неко из Ваше јединице ушао у
двориште задруге?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Хвала Вам. Немам питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље од бранилаца? Нема нико. Од оптужених?
Изволите. Док стигне господин Деветак. Ваш је овај шурак причао да
сте били по водовима распоређени. Први вод, други, трећи. Кад сте
ишли то.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај Ваш шурак Станко Параментић је био овде
у судници као сведок и прича кад сте ишли у ту акцију да сте били
распоређени по водовима.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Били смо по водовима, али нисмо били
тако у колони, нисмо били по водовима, били смо измешани.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вам предочавам да он тврди да сте били по
водовима.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам шта је он рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам шта је он рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Идемо даље. Изволите.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан. Оптужени Љубан Деветак. Питао
би сведока то кад је дошао на капију у ту задругу, тај простор где су
били ови цивили, да ли је видео некога од припадника своје јединице
да учествује у тучи ових притвореника или цивила?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Нисам видео.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли сте тог тренутка били кратковидни или
је неки други разлог?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Молим?
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли сте тог тренутка били кратковидни или
је неки други разлог?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не разумем питање. А кратковид.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Рекао сам да сам стајао на капији, није ме
интересовало шта се дешавало тамо.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Чудно мало. Да ли Вас је кад занимало зашто
сте тако брзо отишли са терена одмах после тог догађаја извођења
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људи на ту детелину или минско поље сте протерани практички јел сте
се питали зашто сте протерани?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су протерани?
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Протерани су, како нису.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то Ви знате. Питајте њега што су отишли
одмах?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па није тачно да смо протерани, ми смо
били ту једно два-три сата поред пута седели. Није нас нико протерао.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли сведок зна укупно дана од доласка у
село Чаковце. Није Чаковец неко Чаковци да ли зна колико је укупно
боравио до одласка из Ловаса? Да ли сте доласком у Чаковце и
одласком из Ловаса провели укупно на територији општине Вуковар
више од 8 дана?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико дана сте били у Хрватској?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Мислим да смо били 15-так дана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: 15-так дана треба да смо били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Зна он добро да су протерани да нису били
више од 9 дана на терену. Протерани су због тога што су направили.
Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље, изволите? Редом, да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Добар дан. Оптужени Дарко Перић. Ја бих имао,
сад не знам да ли је ово тренутак кад немам директно питање за
сведока већ имам примедбе да износим и чињенице приликом
испитивања сведока које су ушле у записник а релевантно нису тачне.
Да ли могу сада?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Примедбе на његов исказ је ли?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Не на његов, него примедбе које имам на
испитивање које је овде извршено од стране оптужених а које нису ни
кроз поступак утврђене као тачне а и у поступку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па изнесите те примедбе, до сада би их већ
изговорили.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ево могу. Прво, имам примедбу у Чаковцима се
није десио никакав ратни злочин већ инцидент у који није била
умешана ваљевска јединица већ лозничка јединица, о чему сам ја већ
причао у свом исказу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нема везе са овим.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: То је ушло у записник па ће неко некад читати тај
записник и помислиће да Ваљевци су убијали и у Чаковцу и у Ловасу
где год су се појавили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја читам из записника оно што сведок каже.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Имам примедбу, овде смо имали на испитивање
господина Љубана Деветака, ми смо били 15 дана и овде је командант
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четврте зоне и рекао да се јединице упућују на 15 дана четврте
оперативне зоне и ми смо после истека тих 15 дана и отишли за
Ваљево а не зато што смо протерани.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То није примедба за сведока него за
Љубана Деветака и његово изношење. Даље, изволите.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добар дан Божић. Оптужени Влајковић.
Имам питање испред задруге да се сконцентришеш кад су изведени
цивили. Ко нас то да кажемо построји, како то се деси да ми кретосмо
сад за тим да кажемо тамо према ајде да кажемо тој детелини. Колико
је то трајало? Је ли то ми крећемо, они излазе, ми идемо за њима или
то пролази једно одређено време па ту неко нас построји, ти би то
регистровао претпостављам, био си командир одељења и вероватно би
ти ту нешто радио. Јеси ли ти постројавао ту твоју групу војника?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Није било постројавања.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Значи ти као командир одељења, ти си
најстарији у јединици представљам суду, ти си међу првим војницима
и био се ето до краја док јединица није расформирана, ако је уопште
расформирана нисмо добили информацију али видим да није још
расформирана. Значи, ниси ништа постројавао ту, никога ниси рекао еј
ти стани лево, ти десно, ти напред, ти назад, ти си да не причамо сад
суду како се то ради.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Није било постројавања.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Да ли је тебе постројавао тад, рекао ти
Раде Јосиповић «добро Божићу ајде построј ти тамо твојих 5, онај тамо
његових 5, командир одељења».
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Није било постројавања.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Није ти ни Раде рекао ништа?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: А да ли сам ја?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Па како сада? Мислим ту се нека
формира колона, значи чим се нешто формира неко то мора да буде ту
да се види ко то формира? Да ли можеш да се сетиш? Не можеш да се
сетиш, нема везе.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Ја знам.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: То је врло важна чињеница, то је битно.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Ви господине или Раде Јосиповић нисте
командовали. Ти људи који су ишли са нама рекао сам непознати
људи, они су ишли дуж колоне и рекли су приђи и тако, ко су не знам
ту су вршили команду, а ко су не знам.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: То смо чули скоро од свих сведока да су
ти ишли горе, али мислим концентриши се на испред задруге. Јесмо ли
ми кренули одмах или смо пар минута ту били испред задруге
постројени?
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Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па кад су људи изашли из задруге онда
смо пошли и ми заједно. Није било никаквог постројавања рекао сам,
ишли су у колони.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро. Али формирале су се колоне,
неко је то морао да уради. Добро. Хвала, пријатно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље од оптужених?
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Добар дан. Оптужени Радисав
Јосиповић. Жико молим те хоћеш ли ми само рећи да ли си икада
видео мене да сам постројавао чету? Или командовао четом?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Тај дан не, обично не командујеш четом
ако ти неко од виших старешина не каже.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Хвала. Данас је говорено о неком кругу
старешина од којих би могла да се чује одређена информација шта
треба да се ради и како па си ти том приликом рекао, значи ја, Радован
Влајковић и Дарко Перић. Реци ми да ли је у чети постојало још
старешина?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Био је још један, кад смо кренули из
Ваљева?
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Не, у чети нашој да ли, колико још
старешина постоји? И уопште да ли постоји још старешина у чети?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Са нама кад смо пошли из Ваљева или
уопште у чети?
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да, кад смо кренули из Ваљева да ли је
још неко од старешина био у оквиру чете?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: У оквиру чете били сте Ви, Влајковић,
Перић и потпуковник Давидовић ваљда.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: А реци ми да ли можеш да се сетиш.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чекајте, човек није одговорио.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Извињавам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Потпуковник?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Потпуковник Димитријевић мислим да је.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Можеш ли да ми кажеш да ли се сећаш
колико је водова било у чети?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Три вода.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Реци ми да ли се сећаш јесу ли сви
водови имали своје командире?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесу.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да ли се сећаш ко је био командир првог
вода?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Првог вода си ти ваљда командир колко
знам.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Добро. Да ли у друга два вода постоје
ли командири?
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Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Постоје командири само, не могу да се
сетим имена њихових.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да ли могу да подсетим ја да ли ти
значи нешто име Живан Стојковић?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да ли је он био један од командира
водова?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесте.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Мирослав Плавшић да ли ти значи
нешто?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Мислим да је и он био.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: И он је био један од командира водова?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Значи, круг старешина у чети
сачињавала би јел тако командири водова.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Командир чете и командант одреда, он
је био ван чете, он је био командант одреда Дарко Перић.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да, да.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Добро, у реду. Говорио си о униформама
па си рекао неке светлије униформе маскирне и тако. Да ли можеш да
се сетиш како изгледају уопште те светле униформе да ли су то неки
комбинезони или су баш класичне униформе?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Нисам сигуран да ли су били комбинезони
или класични само су биле светлије униформе и оно као прскано овај.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Као прскано, то ме интересује значи а
наше су биле са крупним шарама отприлике униформе које и данашња
војска има јел тако?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Јесте.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Добро. Ја бих само то. Хтео сам да
ставим примедбу, додуше и Дарко је о томе говорио односно рекао што
је господин Љубан Деветак рекао да смо протерани према плану који у
то време колико је мени познато било све јединице територијалне
одбране које су из ваљевског краја биле на подручју Славоније су биле
по 15 дана. Ми смо отишли негде 7-ог мислим да смо се 21-ог вратили
за Ваљево мислим. Значи, није тачно да смо били 7-8 дана него је то
отприлике значи 14 или 15 дана како се узме. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље? Изволите?
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Добар дан. Оптужени Косијер. Питање за
сведока где се налазио у колони када је прилазила детелини која се
испоставило да је минирана.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Рекао сам да сам био на крају колоне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На крају колоне, причао је него сте Ви тамо
добацивали се па ово, па оно, па нисте чули.
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Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажите ми ко је још био са Вама? Ви сте били
командир одељења јел тако?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Да ли је цело Ваше одељење било са Вама?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Били смо помешани.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Молим?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Били смо помешани.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Били сте помешани, добро. Када је издато
наређење да се скрене десно, где сте Ви и Ваше одељење остали?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Ја сам Вам рекао да одељење није са мном
било, да смо били помешани, били су позади и кад је се скретало у
детелину ја сам био једно тридесетак-четрдесет метара иза.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Нисам уопште разумео шта је рекао, где
тридесет метара?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Прва група кад је скренула у детелину ја
сам био иза још, још нисам пришао да скренем са пута.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Ви сте видели убиство онда Бошка Бођанца?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна он човек ко је Бошко Бођанац.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Добро, јесте ли видели убиство цивила у тој
колони?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели неко убиство уз пут, пита Вас
оптужени?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Уз пут?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Ја сам то рекао у исказу да је један човек
тражио да позовемо командира да му нешто каже. Један је се од тих
који је ишао дуж колоне и враћао рафал у груди сручио. Ја сам рекао
«што радиш то», тад ми је Параментић Станко рекао «ћути, убиће и
тебе».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је тај што је пуцао?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам ко је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваш неко?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не. Рекао сам од тих који су били у тим
униформама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су ти у тим униформама?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чусте ли Ви после ко су?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули после ко су ти? Којој јединици
припадају?
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Какве су имали униформе?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Чуо сам да је ту било и људи из «Душана
Силног».
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Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Вама све «Душан Силни». Кажите ми, рекли
сте да ваша јединица није била опремљена за извршавање задатка
таквога, па кажите ми противдиверзантска чета одељење ваше са
каквим је наоружањем располагало?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па лако наоружање.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Које лако?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Пушка и.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Која пушка?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Ова најновија, новије пушке, како се зове.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Аутоматске пушке?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Аутоматске да.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Јесте ли имали и снајпере?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Снајпере? Нисмо.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Формацијски вам припада.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Мислим да смо имали снајпере, мислим да
смо имали снајпер.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Јесте ли имали пушкомитраљезе?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да, од ових нових, не од старих.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нити чујем шта питате, нити чујем њега шта
одговара.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Питам га у вези наоружања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево прича он шта има од наоружања. Даље
гласније, ако не можете разговетно можете бар гласније. Молим?
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР:
Јесу ли имали пушкомитраљеза и којег
калибра?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па то су ови нови пушкомитраљези, не
знам који је то, калибар је као и аутоматска пушка.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Добро Кажите ми шта вам је још припадало од
опреме, јесте ли имали шлемове?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Нисам га носио, не знам да ли је имао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не чујем уопште.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Нисам носио шлем, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли тад том приликом имао неко да је носио
шлем?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Хвала. Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље од оптужених? Нема нико. Ајдете сад.
Адв. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ:Госпођо председавајућа, само
примедба на ово што је Косијер причао и што тврди да су они имали
снајперске пушке у чети. У територијалној одбрани у четама
противдиверзантским није било снајперских пушака. Те снајперске
пушке су се после појавиле однекуд кад је Ђокић донео их и не знам
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коме је тамо дао. Иначе они по формацији немају снајперске пушке и
снајперисте. Хвала лепо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта кажете Ви на ову примедбу?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па ако сте приметили да сам размишљао
да ли смо имали или нисмо имали, рекао сам нисам сигуран да смо их
имали, а пушкомитраљезе ове нове и аутоматске пушке смо имали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Допунска нека питања?
Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Не, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ја Вас нисам баш најбоље
разумела, кажете ови вам не командују ваши, а ко вам командује?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Мени лично није командовао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не Вама лично, иде цела чета.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Целој групи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иде цела чета, ко вама командује?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Ти људи, рекао сам, људи су ишли испред,
враћали се и викали «прилази», то је било то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли вама неко командовао вашом четом?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не, ја сам ишао нормално путем. Ишао
сам нормално.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не могу да чујем и њега и тебе.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Ишао сам нормално у колони са људима и
причали смо шта може да нас снађе и тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет ми није јасно, не командује ови ни
Влајковић, а ко вам командује?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам, не познајем људе човече.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не познајем људе, рекао сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које не познајете?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па те људе који су били у тим
униформама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли они вама командовали?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Они су викали «прилази, прилази,
пожурите» и тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли они вама командовали?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Лично мени није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није Вама, па шта онда причате да су
командовали?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па водили колону.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па по чијим командама ви поступате?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Ја сам рекао да смо у том тренутку нисмо
били под командом наших старешина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте били, значи ви сте тамо без ичије
команде?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не разумем Вас?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не разумем ни ја Вас. Кажете не командују вам
ваше старешине.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вама нико не командује.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Нису нам командовали тада, шта да
радимо ишли смо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ви сте тамо без ичије команде? Што нисте
тамо кад је овај човек убијен, што нисте се вратили?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па је ли човек убијен?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Ја сам рекао «што уби човека», а овај
Параменић је рекао «ћути, убиће и тебе», био је страх, хаос и жао ми је
што се тако дешавало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бојали сте се да се вратите, је ли?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бојали сте се да се вратите?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Хвала богу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што не питасте ваше старешине шта је сад ово,
почели да убијају људе?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Били смо заплашени да Вам кажем
искрено, заплашени смо били и нисам знао где се налазим ако хоћете
знати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: И жао ми је што се овако дешавало,
нажалост.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Сад сте нам испричали, у
ствари стварно ја нисам разумела па не бих желела да препричавам
нешто што не разумем, да вама наводно нико није командовао лично, а
не знате ни да ли је неко јединици и то се завршило како се завршило,
људи силни изгинули и шта сте после сазнали на крају ко је у ствари
руководио том акцијом, кад се завршила акција?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па не знам ко је руководио.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Молим?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам ко је руководио?
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Шта сте причали после,
имали сте Перића, имали сте Јосиповића, Влајковића, шта сте сазнали
после такве једне акције?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Ми смо се касније вратили у школу.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Добро. И ту шта се сад
дешава, шта сазнајете ко су ти људи, ко је тај ко је убио и коме он
припада?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам. Ко је тај што је убио, не знам ко
је.
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Ни ваши надређени не
знају?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Јесте ли питали?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Нисам питао.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: И до дан данас јесте ли
сазнали ко је Вас лично повео у ту акцију?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не знам ко је.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Је ли Вас то није
интересовало?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Не интересује ме.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Молим?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Није ме интересовало.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Није Вас интересовало?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Добро.
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Мене интересује да спасим живот свој.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли бисте Ви кренули у ту вашу акцију да
нису кренули командири ваши?
Сведок ЖИВОРАД БОЖИЋ: Па не би сам кренуо нормално.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Довршено сведочење.

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ћемо да направимо мало паузе пар минута.

ВР

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Главни претрес СЕ ПРЕКИДА у 16 часова и 34 минута и биће
настављен у 16 часова и 47 минута.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Главни претрес СЕ НАСТАВЉА у 17 часова.
НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан, господине Иванковићу.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Добар дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваши подаци су, од оца Раденка, менаџер
ресторана, Ваљево, Др Пантића 36. Где сте рођени, које место је
рођења?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: У Ваљеву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Ваљеву?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: У Ваљеву, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Ја ћу Вам прочитати имена и презимена
оптужених, па ћете рећи суду, да ли Вам је неко род или сте са неким
можда у завади – Љубан Деветак, Милан Девчић, Милан Радојчић,
Жељко Крњајић, Миодраг Димитријевић, Дарко Перић, Радован
Влајковић, Радисав Јосиповић, Јован Димитријевић, Саша Стојановић,
Драган Бачић, Зоран Косијер, Петроније Стевановић и Александар
Николајидис?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Нико ми није род и нисам ни са ким у
завади.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Добро, бићете саслушани као сведок, као
сведок сте дужни истину да говорите, давање лажног исказа је
кривично дело. Нисте дужни да одговарате на поједина питања,
уколико би себе или неког свог блиског сродника изложили тешкој
срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Пре него
што кренете да дајете исказ, положићете заклетву, прочитавши тај
текст испред Вас. Изволите.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред
судом будем питан, говорити само истину и да ништа од онога што ми
је познато, нећу прећутати.
Сведок Зоран Иванковић, са личним подацима као на
записнику из истраге, Ки.В. 7/07 од 25.07.2007. године, рођен 1957.
године у Ваљеву, са оптуженима несродан, није у завади, опоменут,
упозорен, а након полагања заклетве, изјављује:

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Пред Вишим судом у Београду води се
кривични поступак против ових четрнаест лица због кривичног дела
ратни злочин против цивилног становништва. Предмет оптужбе је
страдање 69 цивила хрватске националности у месту Ловас у октобру и
новембру месецу 1991. године и ближи предмет оптужбе је напад на

52/73
Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 21. септембра 2011. године

ВР

З

03
80

Ловас, страдање цивила приликом напада, затим убиства, телесна
повређивања и противзаконита затварања цивила у овом периоду у
селу и страдање цивила приликом овог догађаја на такозваном
минском пољу. Испричаћете суду у вези овога шта је Вама познато. Ви
сте већ давали исказ 25. јула 2007. године истражном судији. Да ли
остајете при том исказу?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да, остајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Вас је као сведока предложила одбрана,
бранилац оптуженог Јосиповића, па ће најпре он да Вам поставља
питања, а потом ће остали учесници у поступку. Изволите.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Господине Иванковићу, сада сте рекли на
питање судије да остајете при овој изјави коју сте рекли, због тога ја
нећу сада детаљно Вас испитивати, већ ћу Вам поставити само једно
питање. Када је у питању тај Ловас, значи, 17., 18., ти датуми, значи у
вези тих догађаја када се догодило у оној детелини, цивили, оно
страдање, реците ми, да ли у тим данима које сте Ви провели у
Ловасу, да ли Вам је Радисав Јосиповић, Вама или неком другом
војнику из Ваше чете, издао неко наређење, било какво наређење у
Ловасу?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: У Ловасу само једном сам био упућен
да овај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само седите доле, да ли има столица ту и
спустите микрофон да би Вас чули сви.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: У Ловасу сам само једном био упућен
овај на стражу, то је једино што сам ја добио као, да кажем.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Ево да будем прецизнији, у вези ових догађаја
на овој детелини где су страдали цивили?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, не, ту није било никаквог
конандовања, ни са чије стране, не само од Јосиоповића.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Немам питања више, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где сте стражарили, ко Вас је одредио да
стражарите?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Јосиповић.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А када сте стражарили, првог или другог дана
или евентуално после?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Између првог и другог дана у вечерњим
сатима, сада не знам тачно која је смена била, али стражарили смо ја и
Стојановић Драган.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На ком месту?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Двориште школе, па ту неки као доле,
на дну дворишта рецимо тако.скоро.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте да остајете при овом исказу који сте
дали у истрази. Ја ћу Вам цитирати један део тог исказа, па Вас молим
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да ми мало појасните то што сте рекли, казали сте: «Ти Хрвати, људи
који су ту радили, мештани који су убирали летину, који су чак, да
иронија буде већа, кували нама, они су били задужени да кувају нама
оброке, они су носили беле мараме око руке и били су обавезни да те
мараме носе, да се тамо пријављују некима и потпуно нешто
несхватљиво за нас». Хоћете ми то мало објаснити, шта сте то сазнали,
шта се дешавало са тим Хрватима?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па, нисам ништа сазнао, ја сам ту био
затечен као, мислим и већина људи који су ту, овај, доведени и ја сам
ту доведен, нисам, овај, дошао својом вољом, овај. Било ми је заиста
несхвазљиво да су ти људи обележени марамама и да се, ситуација је
била хаотична, то је било у стању општег хаоса.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где сте Ви приметили са тим марамама и у
којој прилици?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па ту на путу том, испред школе, да
пролазе и тако.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесу, кажете, кували су вам оброке.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да, то сам знао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ту били у школи па кували су или су
доносили?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, нисам их ја лично видео да кувају
оброке, али знам да су нам доносили оброке и да је то било
организовано тамо на неком нивоу целог места и то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А коме су били, кажете бии су тамо да се
пријављују неким лицима. Коме су морали да се пријаве, јесте то
видели?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па постојали су, овај, одређени
пунктови где су они када су пролазили, морали да се јаве ваљда где
иду и тако.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко је био на тим пунктовима, коме су се
јављали?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па, на пунктовима су били, углавном су
били ови из ове јединице «Душан Силни» и овај, мислим да је било
нешто чак и ту мештана, ја не знам заиста те људе, не могу да их
идентификујем, да бих Вам сада знао рећи тачно ко је то био.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На страни 10 овога записника из истраге, Ви
сте овде причали да тамо када сте дошли, па сте Ви били на неком
брегу, а помињете даље, па истражни судија Вас пита, «Јесте ли чули
ко наређује, ко издаје наређења тада, било каква наређења?, Ви кажете:
«Не, било је неке вике, конверзације између њих тамо, значи они су и
даље те људе». Истражни судија пита: «Неко од тих паравојних?», а Ви
кажете: «Да, они су те људе нешто испитивали, помињали су то минско
поље». Истражни судија каже: «Јесте ли чули да се помиње минско
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поље?», Ви кажете: «Да, да су као они поставили то минско поље».
Хоћете објаснити то, шта је тим људима пребацивано да је то неко
минско поље које су они поставили?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Ја сам то тако схватио из тог, када смо
дошли на то место, овај, ми смо, односно ја сам баш са Стојановић
Драганом залегао у један канал мало даље, али чувши те приче и то
комешање тамо, ја сам схватио да они сада треба да покажу где су те
мине, па сам из тога закључио да они оптужују њих да су они
поставили те мине, да би они сада то требали да покажу, ја овај, нисам
чуо детаље разговора, али тако је то изгледало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко се то сада расправља са цивилима и виче на
њих да покажу то што причате, ко?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па ту је било, овај, највише из ове
јединице «Душан Силни»; јер ми који смо дошли иза цивила и њих, ми
смо дошли, овај, задњи, мислим, ми смо ишли иза и нисмо се уопште,
овај, ја чак нисам ни прешао прекопута, нисам, ја сам био са ове
стране овамо, у каналу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А када Ви сазнајете да су ови људи из јединице
#Душан Силни», ко то Вама каже, на који начин то сазнајете?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па знате како, то се сазнало када смо
дошли у Ловас, видели смо их, они су били, мислим и у Товарнику, те
што смо видели у Ловасу, карактеристично обучени, карактеристично
обележени, имали су те неке и онда смо чули, овај, ја сам лично у
кафани пио кафу и чуо сам да је то та јединица «Душан Силни» и тако,
мислим, то не знам да ли можете сада да схватите каква је то
ситуација, ту се непрекидно комеша и прича и онда чујете нешто од
овога, од онога, а то је «Душан Силни»; а није их било тешко овај,
разликовати од осталих, зато што су заиста били мало другачије су се
и понашали и другачије су били обучеии, обележени, мараме, не знам
ово и знали смо да не припадају некој, да сада тако кажем,
«регуларној» формацији и тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана ти који су учествовали са Вама и
ишли у ту акцију, какве су униформе имали, да ли се сећате, ти који
називате «Душан Силни», какве су униформе имали?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не бих могао сада да Вам кажем,
мислим разне, било је ту, то је био микс свега и свачега, мислим, од,
не бих могао да Вам кажем сада тачно неку униформу њихову.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте нешто рекли што се разликује од свих
других исказа сведока, помињали сте ове цивиле да су били везани
цивили тамо када сте их затекли у задрузи и то. Нико нам до сада није
рекао, чак ни они који су преживели, да су били везани.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Јесам рекао да су били везани, ја
мислим да су били везани, не знам.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И они који су били ту, преживели, нико не
помену да су их везивали, то још нико није рекао.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Ја остављам простора, мислим, после
толико година можда, можда ми се нешто у свести изградило, овај,
погрешно, али ја мислим да су били везани, не знам, ако нису били
везани.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда сте рекли нешто што се разликује од
многих припадника те Ваше јединице, чете, да сте били у СМБ
униформама, а они су сви причали овде, почев од ових оптужених који
су и командири и тако даље, да је то била маскирна униформа ваша.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Ево сада ћу Вам то рећи, баш сам сада и
разговарао са овим другим сведоцима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где Ви рзаговарате и припремате?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не припремам, овде сада у соби, баш у
вези униформе, зато што ја сам убеђен био да сам имао обичну СМБ
униформу, а убеђен сам на основу тога што када сам враћао униформу,
био сигуран да је то била обична, а не ова шарена, али ја не могу сада,
мислим, узмите то са резервом, ја не могу да кажем сада сто-посто,
можда сам имао и маскирну униформу, али ја не могу да кажем.
Многих ствари из тог периода, те две седмице тамо, овај, ја сам
покушао да избришем из сећања и то покушавам и дан-данас, то је
једна врло непријатан догађај у мом животу и овај, дозволите ми да
сам можда нешто овај исконструисао у својој глави, на основу неких
других запажања, јер ја мислим, неких четири, пет година касније, сам
вратио униформу, ја мислим да сам вратио обичну униформу, мислим,
овај, не шарену, да тако кажем, ову СМБ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, не морате тако широко.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: И онда сам на основу тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прошле су године, у реду. Реците ми, везано,
кажете, не командује Вам Јосиповић, који је Ваш командир вода, тако
сте рекли.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Нисам Вас разумео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да никаква наређења нисте добијали
од Вашег командира вода, Јосиповића.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Сем тога када сам једном био упућен на
стражу, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, овог дана, ко Вам тамо наређује?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Нико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам наређује да се спустите из спаваоне
доле испред школе, ко Вам наређује да идете од школе до задруге, ко
Вам каже да уђете у задругу, ко Вас распоређује испред задруге, шта
се ту дешава?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Ту се дешава, ту смо ми само окупљени
у ходнику школе, где је Дарко Перић нам рекао да би требало да се
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изврши претрес неког терена, винограда неких, где се наводно налазе
снајперисти, овај, наоружани Хрвати и тако да би то требало да се оде
и да се то уради. После тога, ни он тада није издао наређење, он је
само то саопштио. Онда ми стојимо у ходнику и све се даље дешава
спонтано, без иједног јединог наређења и без, без, овај, да је неко
рекао, идите сада тамо или идите вамо или пстројсте се овде или
овако, него је то било као не знам, на фудбалској утакмици, када сви
крену да улазе на стадион, на једну страну онда се сви гуркају и сви
иду на ту страну. Тако исто, тако смо ми кренули и дошли до тог
дворишта које је било ту у близини школе, где су били, овај, ти
несретни Хрвати и одатле после када су они кренули напред, исто тако
смо и ми кренули вамо. Значи није постојало ниједно једино наређење
да је неко рекао, идете сада овде или радите то. И ово што смо ми,
када смо дошлил тамо, овај, што смо сами легли у канал, јер ја нисам
ни гледао већину тог догађаја, зато што сам, овај гледао траву, то нам
исто нико није наредио, то смо сами урадили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: :Реците ми, да ли је неко од Ваших старешина,
командир вода, командир чете, рекао да неће командовати, да је одбио
задатак и тако нешто?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, не, ја сам ту, овај, ако сте вероватно
сте прочитали цео мој исказ, ја сам ту, у ту јединицу пао као са неба,
ја сам тек трећи дан сазнао где сам. Једино кога сам знао као
претпостављеног, го је Јосиповић, њега сам познавао лично и од
раније, заједно смо радили и уопште нисам познавао ни структуру те
формације, ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само ми кратко одговарајте на питања,
да не губимо време. Да ли је неко рекао од Ваших старешина да ће
јединицом командовати неко други?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како, објасните ми то спонтано, Вама је Дарко
Перић рекао иде се у неки претрес винограда, колико сам разумела,
како Ви то спонтано идете и завршисте тамо у некој задрузи? Виноград
и задруга није једно те исто.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Није, али нисам ја био уопште у
ситуацији да одлучујем, ја сам ишао, куда су сви ишли, ишао сам и ја,
тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Без ичије команде, без ичијег наређења?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је неко из «Душана Силног» нешто
наређивао?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, не, са њима нисмо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је овим цивилима наређивао?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Цивилима су мислим они наређивали,
«Душан Силни».
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта мислите, били сте учесник тога и Ви сте
то видели.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па зато што су, они су били поред њих,
а ми смо били, ми смо били иза и нисмо и они су непосредно поред
њих, овај, ишли, а ми смо ишли иза њих.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта Ви све то радите спонтано до задруге,
спонтано се крећете, спонтано поред цивила, спонтано у канал, све то
спонтано? Да ли признајете да то делује мало нелогично?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Много спонтаних реакција у једној акцији која
је овако наређена од команданта одреда, па тамо сви идете нешто, ту
присутни Ваши командири и то све неке спонтане реакције?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па комплетан тај догађај није
нелогичан, то је најгори хаос који сам доживео у животу, значи, не
само да је нелогичан, него нема никакве везе са нормалним разумом, а
ја сам у истрази рекао, понављам и сада, значи ми смо били уплашени,
нико није смео, иако сам осећао да се ту дешава нешто што није у
реду, што не би требало тако да се дешава, нико није смео да се
супротстави, нису се супротставили ни они који су били надређени
нама, а камоли ми, овај. Ја понављам још једном, нисам херој, нисам
могао ништа ту да урадим, изузетно ми је жао тих људи, али
истовремено смо и ми жртве.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли бисте Ви кренули у ову акцију да
нису Ваши командири кренули?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па не могу да одговорим тако, ја нисам
кренуо ни у какву акцију, ја сам само кренуо где су сви остали
кренули. Ја и не знам где су били моји комамдири тада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате где су били?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте били по водовима распоређени?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неки причају да сте били по водовима, први,
други, трећи вод.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Рекао сам Вам већ да нисам ни познавао
ту формацију уопште да ја, овај, осим Јосиповића и осим тих неколико
људи које сам познавао у мом воду и којих сам се држао, са којима сам
се да тако кажем, држао заједно, био заједно са њима и непрекидно
смо били ту близу један другог. Ја друге људе нити сам познавао, нити
сам уопште познавао ту формацију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви ушли унутра у задругу, када сте
дошли ту до задруге, ушли сте унутра, колико сам ја разумела?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: У двориште, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, шта сте ту затекли, шта ту видите?
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Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па ту видим да цивили стоје на другој
страни, у дну тог дворишта, опет понављам, ја сам, можда сам видео
једног, али мислим да су били везани, можда нису, овај и да су их
испитивали. Нисмо чули тачно шта их испитују, али су их питали
онако повишеним тоном нешто, не знам сада шта. Они су одговарали
да не знају и тако, а ми смо били скроз до улаза, до ограде, ту смо
стајали и када су они њих повели и извели их напоље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, да ли је било ту неке туче, крви,
ударања, батинања, тако?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Мислим да је један, да је један од тих,
овај, Хрвата ту добио преко леђа, али ја сам био, ту је стајао један
камион и ја то нисам хтео да гледам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте овде, «била ми је мука и већ тада смо
ми покушавали да некако било кога од тих надређених молимо и да
тражимо да нас склоне одатле»?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да, ја зато то нисам хтео да гледам и
рекао сам да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога сте то молили да вас склоне одатле?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Ја сам се окретао, ја сам се, рецимо,
обратио том Стојановић Драгану, са којим сам био нераздвојан ту и
рекао, «дај да видимо, да питамо некога да се извучемо из овога», то
сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде кажете од надређених Ваших, није Вам
Стојановић Драган надређени?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па хтео сам да кажем шта сам имао
намеру, али нисам могао да иступим и да ја то јавно тражим, зато што
сам се плашио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде сте помињали да је неки тамо поломио
нешто пушку, распала му се пушка колико је ударао.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да, па то Вам кажем, тај што је ударио
преко леђа тог једног, он га је ударио пушком, наопако окренута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви то видели?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: То сам видео и онда сам престао да
гледам, зато Вам кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је тај што је ударао пушком која се после
распала?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не знам, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да га опишете?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, сада не бих могао да га опишем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме је он припадао, којој формацији, групи,
јединици
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Ни то не бих сада могао да Вам кажем,
заиста.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите даље питања.
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ДРАГАН МИРКОВИЋ: Малопре сте рекли да су
вам рекли да ћете ићи у винограде због неких снајпериста, је ли тако?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да, помињано је да има и снајпериста и
да треба да се.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ДРАГАН МИРКОВИЋ: Шта су Вам рекли да
треба да понесете од опреме када сте кренули ујутру?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Нису нам о томе говорили уопште.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ДРАГАН МИРКОВИЋ: Да ли је неко понео
шлемове?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, колико ја знам не, ја нисам ни.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ДРАГАН МИРКОВИЋ: Па крећете, кажете,
постоје снајперисти, нико не носи шлем, а очекују се снајперисти који
могу да пуцају на вас. Зар нисте очекивали да понесете шлем? Нико
значи није понео шлем?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Са мојим знањем не, ја се не сећам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ДРАГАН МИРКОВИЋ: Kада сте ишли тим
путем куда сте ишли, је ли било неке заштите да се од снајпериста
склоните, да ли је био раван пут, чист?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Раван, да, тамо према тој ливади, пут је
прилично раван.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ДРАГАН МИРКОВИЋ: Ви сте ишли у колони?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ДРАГАН МИРКОВИЋ: Значи, нико се није
склањао, нико није пазио да неко не пуца из тих винограда?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Ја не знам ни где су ти виногради, ми
нисмо ни завршили у виноградима.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ДРАГАН МИРКОВИЋ: Када сте пришли тим
виноградима, да ли се десило неко убиство, јесте видели то?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Нисам видео, али знам да се десило, то
сам чуо из коментара.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ДРАГАН МИРКОВИЋ: И тада се нисте
окренули, нисте питали никога од својих надређених, шта се ово
дешава?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, ја сам се трудио у свом том страху и
треми да што мање то гледам и то батинање и чуо сам пуцањ, али
нисам хтео да се окренем, јер нисам блесав, знам ако је пуцано, шта
могу да видим, мислим.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ДРАГАН МИРКОВИЋ: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. Од бранилаца, пуномоћници да
ли имају? Изволите.
НАТАША КАНДИЋ: Ја бих питала сведока ако може мало да разјасни,
мада је већ одговарао на то Ваше питање, он каже спонтано су кретали,
али неколико пута је пред истражним судиојом рекао, «идемо сада за
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њима». Како до тога долази, где се онда налази када Ви тако креће и
каже, идем сада са њима, где се налазе Јосиповић, Дарко Перић?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дарко није ни био ту.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, Јосиповић?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: За Дарка Перића не знамн уопште, не
знам шта се са њим дешавало ни где је био, нисам га ни видео, нити
знам било шта о његовом кретању, а Јосиповић је био са нама и кретао
се исто тако са нама као што смо се и ми кретали, значи није он
издавао наређења, ми нисмо пратили њега, него то је сада та проклета
реч спонтано, које сте се ви ухватили, не спонтано, него једноставно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисмо се ми ухватили, него сте Ви то причали,
али прилично нелогично делује да се једна чета креће толико дуго
спонтано, од спаваоне до минског поља.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Треба осетити па онда судити.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Зато што је то једна врло специфична
ситуација, ја сада не могу Вама да солим памет и да Вам кажем, Ви
нисте били тамо, претпостављам да сте део тог времена запамтили и у
самој Србији где је владао хаос, претња, патриотизам и све. Ја сам се
одазвао на позив исто из страха, саветован сам био да бацим позив и
идем у Аустрију, имао сам тада тамо где да одем, да се склоним.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да не губимо време на Вашу животну
причу, идемо даље са питањима.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли се сећате, где се Јосиповић налазио када
сте Ви видели да оног цивила ударају пушком и да су везани, да ли се
сећате да ли сте га видели негде ту?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, није ми био у видокругу, онда се не
бих обратио овом Стојановићу, него бих се вероватно обратио њему и
тражио од њега да било шта предузме и тако, мада не верујем да би
могао било шта и он да предузме.
НАТАША КАНДИЋ: Када стижете до те детелине, овај, Ви сте значи
у том каналу, у том шанцу. Ко Вама каже да Ви идете у канал?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Нико ми није рекао, сам сам легао у
канал.
НАТАША КАНДИЋ: Сами сте?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не ја само, него неколицина нас, више
нас смо ту легли у канал, нисмо хтели да идемо даље, зато што није
било тешко претпоставити да ће се дешавати нешто што није пријатно
за.
НАТАША КАНДИЋ: А како то разумете да ће се догађати нешто што
није добро?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па
тако што када видите да их
постројавају у врсту и да ће их терати да иду преко минског поља, шта
ви онда тада очекујете.
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НАТАША КАНДИЋ: Да ли Ви тада у том тренутку знате да је минско
поље, када Ви .сазнајете да је у питању минско поље?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: То је оно што сам у почетку поменуо,
то се између нас причало да су они наводно поставили неко минско
поље, да негде постоје неке мине које су наводно они поставили.
НАТАША КАНДИЋ: И молим Вас, само још једно разјашњење. Ви
кажете да сте држали, то је на страни 10., кажете да сте држали главу у
земљи и овај, и не закључујете на основу звукова, чујете јауке и
кажете, «неко је почео да пуца на те људе, на те у детелинн и пуцано је
чак и са ове стране», значи и са ове стране пута где се Ви налазите.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да, то сам рекао да сам по звуку, овај,
знао да пуцњи долазе одатле.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли то онда значи да пуцају и Ваши из
јединице, да неко од њих пуца?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па вероватно.
НАТАША КАНДИЋ: Пошто смо имали претходног који каже, не, не,
са наше стране, односно са стране ових територијалаца нико не пуца,
само пуцају, значи.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Ја се ограђујем, ако сам ја погрешно
проценио, међутим, ако ја лажим сада овде и имам утисак да чујем
пуцањ одатле значи.
НАТАША КАНДИЋ: Кажите ми, да ли је било пуцњаве још са неке
стране?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па било је тамо на пољу и пуцњаве и
експлодирања мине.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је дошло још са неке стране?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, са мојим знањем не, не знам.
НАТАША КАНДИЋ: А кажите ми, да ли сте када сте се вратили
касније, после свега тога, да ли сте разговарали са Јосиповићем и
питали шта је, ко је, ко наређује?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Јесам, сви смо били изузетно
узнемирени и овај, тражили смо да сместа идемо кући и да нам пошаљу
возила, да то није смело да се догоди, све и највећи притисак који смо
вршили, уствари, смо вршили на Јосиповића, јер ја ни са ким другим
нисам ни имао контакт, него смо њега, да тако кажем, напали, чак смо
се и драли и то и тражили смо да напустимо то место и да ни на који
начин више не учествујемо у томе.
НАТАША КАНДИЋ: На кога су ови други вршили притисак, Ви
кажете вршили смо притисак, Ви и ко?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Опет је ту био тај Стојановић и још
неколицина, чијих се имена не сећам, али ту људи из наше.
НАТАША КАНДИЋ: Ти други, како су се они понашали?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па сви смо се исто понашали, сви смо
вршили.
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НАТАША КАНДИЋ: На кога су они вршили притисак?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Исто на Јосиповића, само је Јосиповић
у тој учионици и био.
НАТАША КАНДИЋ: Аха по повратку у учионицу.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да, да, када смо се вратили.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте сазнали том приликом, ко је наређивао,
ко је издавао наредбе, ко је рекао, не идемо у виноград, идемо тамо,
јесте питали?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, нико више после тога није ни
помињао ни виноград, ни где идемо, ни.
НАТАША КАНДИЋ:
Када сте се вратили, накнадно, да ли сте
разјаснили тада, ко је то издавао наредлбе, ко је наредио да воде
цивиле?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па покушали смо да сазнамо, али нисмо
добили одговор на то.
НАТАША КАНДИЋ: А кога сте питали?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па питали смо једино Јосиповића.
НАТАША КАНДИЋ: Шта је он рекао?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Јосиповић је рекао да ни он не зна, да
није био упознат са тим. Јосиповића су после уствари одвели, ми после
више нисмо имали ни Јосиповића, ни њега да питамо, и њега су
одвели, овај одатле и ми смо остали сами у овај у тој учионици.
НАТАША КАНДИЋ: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље питања? Браниоци, изволите.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Ви сте објашњавали да чујете пуцњаву и
изјашњавали сте се да мислите да су пуцали. Да ли сте видели неког од
Ваших припадника Ваше чете да пуца?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, нисам видео, само сам рекао да
значи, на основу звука пуцња одакле је долазио, ја сам претпоставио
да је пуцано и са те стране пута, односно ту где смо ми залегли, где
смо се зауставили.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, хвала. Споменули сте камион, ја сам
неколико пута ја покушавао тај камион, да ли је био неко у том
камиону који је стајао пред задругом?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не знам, камион је био окренут значи
овај, кабина је била према, а био је окренут овако и ја сам се после
само заклонио иза камиона.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Чекајте, према и овако не можемо, кажите где
је кабина била окренута?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Кабиаа је била окренута према
Хрватима који су тамо стајали, а ова каросерија је била према нама и
ја сам се заклонио иза каросерије, иза цираде, тако да нисам могао
видети да ли некога има у камиону или нема
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Хвала Вам, немам више питања.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, изволите.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ја бих Вас молила, пошто радите на
овом истуреном месту менаџера у ресторану, па згодна прилика да се
упознају људи, да ли случајно познајете Игора Борића, званог «Феђа»?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Молим, да ли познајем?
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Игора Борића званог «Феђа»?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли познајете Мирољуба Марића?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, али одмах да се оградим, много
људи знам површно чија имена не знам, али мислим знам их из виђења.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Горана Брковића да ли познајете?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Зорана Милошевића?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Владу Маринковић?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Милоша Милосављевића?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Питала бих за још једно име, ако ми
госпођа председница помогне, Јовицу Алексића, ако не грешим
презиме, мислим да не грешим, али нисам сасвим сигурна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Непознат ми је тај сведок ако је сведочио.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Не, добро, хвала. Да ли познајете
Верољуба Милетића?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: То су људи из Ваљева, па због тога
Вас питам или околине неке блиске, па зато. Не познајете је ли тако?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Ако су из Ваљева, онда их можда и знам
из виђења, али овако не.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: У тој Вашој чети, одреду где сте били,
том приликом у Ловасу, да ли некога од Ваших сународника из Ваљева
сте познавали, осим ових што сте споменули, да сте бачени у чету,
остало је само два имена која сте споменули?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да, познавао сам само Стојановић
Драгана од раније, били смо заједно у истраживачима и познавао сам
Јосиповић Радисава јер смо радили заједно једно време, овај и то је.
Ове остале сам упознао.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Хвала. Судија ако ми дозволите није
уобичајено и није правило да предочавам исказе сведока који нису
саслушани. На сутрашњем списку за сведоке је данас сведок на кога се
позива овде присутни, Стојановић Драган.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оно у истрази што је рекао?
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Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Тако је, судија. да ли можемо ту
чињеницу просто сада можда проверимо или изволите можете и Ви.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предочите Ви, пошто је у истрази било, може
да се предочи.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Хвала Вам. Сведок Стојановић Драган
у својој изјави пред истражним судијом је саопштио да, односно
изјавио да је критичне, односно 17.-ог на ноћ био на стражи, да је
ујутру дошао са страже у 6 сати и да се стварно огавно осећао, како је
рекао, да му је био огаван дан, па је замолио да остане у школи и да не
иде нигде и не излази из ње, а Ви сте се малопре позвали на неки
разговор који је вођен између Вас и њега у дворишту задруге,
обраћање њему, хајде да нађемо неког да нас изведе из ове приче и
тако даље, па сада ако можете да нам то појасните.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не могу да Вам појасним, ја мислим да
је Стојановић Драган био поред мене ту, али ако сам ја направио неки
лапсус у својој глави, онда, мислим да је он био поред мене ту и да
смо ми.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Човек каже да није, па зато.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Добро, ако он каже, ја мислим да смо
били један поред другог и да смо заједно били у том каналу.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро, питаћу Вас за још један лапсус,
ако је то лапсус, данас сте на питање председнице већа објаснили да
можда остављате могућност да сте имали маскирну, али да Вам је
униформа, да Вам је остала у глави СМБ. Такође сте истражном судији
рекли да су сви Ваши били обучени у СМБ униформе.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да, зато што сам ја мислио на основу
моје униформе, да смо сви били идентично обучени.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Па сада, ако Ваша униформа није
таква, каква је сада осталих униформа?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Ја и даље мислим да је моја униформа
била СМБ; само остављам могућност да сам можда помешао, ја не знам
шта бих могао да Вам одговорим.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро, хвала Вам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље од бранилаца, изволите.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли можете да нам кажете,
када сте кренули из Ваљева?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, када су се враћали или када су долазили?
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Хрватској.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Према Хрватској?
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па ја се не сећам тачно датума, али то
је био, овај, ја сам увече дошао у касарну, задужио униформу, негде
око поноћи задужио наоружање и ујутру у зору су дошли аутобуси и
овај, ту нас је постројио један официр, одржао нам неки говор,

65/73
Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 21. септембра 2011. године

ВР

З

03
80

патриторски тамо и ставили су нас у аутобусе и одвезли до Шида. Из
Шида смо отишли у Товарник, у Товарнику смо провели једну ноћ и
одатле смо отишли у Чаковце, из Чаковца у Ловас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само кратко одговарајте на питања.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли је Вама негде уписано
учешће овај у тим дешавањима?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, уписана ми је војна вежба.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Али за тај период?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Као војна вежба?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли знате датум који је уписан,
први и последњи, од до?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ:Не знам, код куће ми је војна књижица,
то могу да погледам, мислим то је.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Добро, рекли сте да су ови из
«Душана Силног» били непосредно иза цивила. Када сте употребили
термин непосредно, шта сте под тим подразумевали?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па мислим, најближе цивилима су били
они.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: А можете ли да определите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На ком месту, да појаснимо питање, на ком
месту?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па са стране тог строја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када се крећете, тамо када идете путем или
тамо у детелини?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да, када идемо путем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Не, ја сам хтела да питам на
детелини, када су били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретизујте питање, они су били у контакту
са цивилима и успут.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Које је било растојање између
цивила и ових из «Душана Силног»?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па не бих знао тачно да Вам кажем,
три, четири, пет метара, не знам, мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када и где, то мора тачно да се пита?
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Рекла сам, значи прецизирала
сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На детелини, улазак у детелину, кретање по
детелини?
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Нека каже, значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком тренутку?
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Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: У тренутку да кажем, експлозије,
да ли сте видели, колико су били удаљени?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, не, рекао сам то већ да то нисам
гледао.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Добро, када сте рекли, шта сте
подразумевали, «они су ишли непосредно иза њих», цитирам Вам Ваш
исказ, шта сте под тим подразумевали?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па непосредно иза њих, они су били
најближи њима, физички најближи, најближи њима, а ми смо били иза.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али где то, господине, где?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па путем када смо ишли тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет се враћамо на исто, он то објашњава за
путем кретање.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: А на самом пољу, какво је било
растојање?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: На пољу не знам, рекао сам да нисам
гледао то.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: У реду, хвала. Колико је било
ових из «Душана Силног»?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не бих знао да Вам кажем.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: А колико је било вас?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: То још мање знам, заиста не знам
колико је било.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Уопште ни оријентационо не
знате?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, заиста не знам.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Колико је остало овамо на путу,
у каналу?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па остали смо већина, углавном сви они
који су били иза, ми смо се распоредили на тој другој страни.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: А зашто сте се распоредили на
другој страни?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па рекао сам већ, зато што смо видели
да ће се десити нешто лоше.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: А шта сте то видели, да ће се
десити нешто лоше?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па када људе уводе у то поље за које се
у међувремену причало да су ту поставили мине, онда.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Ко је причао да су ту поставили
мине, од кога сте чули?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па то се причало између нас ту, још од
тог задружног дома па путем, па у том испитивању помињало се ко је,
где су, ко је поставио мине, шта, мислим, тако нешто.

67/73
Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 21. септембра 2011. године

ВР

З

03
80

Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ:
Рекли сте, између нас се
причало. Између кога вас?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте слушали данас на моје питање и цитирање
из истраге, помињао је да су ти из «Душана Силног» пре уласка у
детелину испитивали и рекли овима, помињали да су они поставили
минско поље, где сте били данас?
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Слушала сам све време.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је то било у мојим питањима, али Ви нисте
слушали.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Јесам, слушала, како нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта сада хоћете да питате поново иста
питања.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Ево сведок не зна да одговори на
питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није да не зна, што би пет пута причао једну
исту причу, зато што Ви нисте слушали, идемо даље са питањима.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Није тачно да нисам слушала, у
реду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Понављате иста питања, то смо све причали, Ви
га сада питате исто што је одговарао на та питања и што је причао и у
истрази. Даље да ли има питања од оптужених? Изволите.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Оптужени Љубан Деветак, добар дан.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Добар дан.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Молио бих сведока да каже, да ли то када је
држао стражу, био распоређен на стражи у дворишту школе, како је
сам рекао, да ли је знао да обезбеђење ових Хрвата у том дворишту о
којем прича, врше припадници његове јединице?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Нисам Вас разумео.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: У време када сте држали стражу у близини
школе, вероватно се ради о споменику који је подигнут после оног
рата у школском дворишту, да ли сте знали да припадници Вашег
одреда врше обезбеђење тих Хрвата у том дворишту које сте описали,
да сте гледали камион који није постојао и тако даље?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: У задружном дому?
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Није то дом, то је двориште, неко економско
двориште, задруга.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Добро ја сам га тако, нисам, нисам то
знао.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Нисте знали?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли сте чули после?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
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Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Занима ме, у којој то кафани сте пили кафу у
Ловасу у време Вашег боравка 17.-ог и 18.-ог, у некој постојећој или
сте измислили и то?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Прекопута школе је постојало једно
место где смо седели и пили кафу.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли је кућа била са амфором? Амфор, да
ли знате, шта је амфор, затворени ходник онако већи мало?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Могуће.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Сви сте ишли значи код добошара на кафу,
његове жене.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је најбитније данас што смо чули.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Наравно да је битно, добро, овде изгледа да
ништа није битно. Данас сте рекли да је негде Јосиповић одведен. Где
је то Јосиповић одведен?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Ја мислим у Шид.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли сте Ви приликом Вашег напуштања
Ловаса имали задржавање у Шиду заједно са припадницима Вашег
одреда?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Врло кратко, само смо се зауставили,
пили воде и тако, веће задржавање смо имали у доласку.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Који је повод био задржавања у Шиду?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не бих знао да Вам кажем, стварно.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Нисте никада ни после Јосиповића чули да је
био притворен у Шиду он и?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Чуо сам да је био притворен, знам да је
испитиван и притворен.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Како је ушао у Шиду у аутобус код Вас?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не знам, тога се не сећам, чак не знам
ни да ли се он са нама вратио, можда се вратио на неки другачији
начин.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Реците ми, молим Вас, ово што сте говорили
у вези одласка од тог задружног дома, како Ви кажете, па до тог
наводног минског поља или поља детелине, овај, да ли је то била
колона или је то било онако по групама, као када се терају овце,
Хрвати напред, па добровољци како Ви кажете иза њих, па ви иза
добровољаца?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не бих се сложио са том констатацијом,
као да се терају овце, али није било формацијски баш потпуно
правилно, значи онако како сам ја када сам био у војсци, како смо ми
ошли у строју, то није личило на овај строј. Толико могу да Вам
кажем, али.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: И Ви сте ишли, не знате куда сте ишли, да ли
сте знали куда идете?

69/73
Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 21. септембра 2011. године

ВР

З

03
80

Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, знали смо када смо дошли докле
смо дошли.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Тамо када сте дошли на то поље, онда сте
знали где сте дошли, је ли то?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: То причам све време, видели смо где
смо дошли, да смо дошли на неко поље.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: А нисте знали шта на пољу има, је ли тако?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: То сам већ објаснио, ако треба да
објашавам поново.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је да је у том тренутку и чуо и сазнао.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Хоћете констатовати да је састанак одржан
на пољу, је ли тако? Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није сведок никакав састанак помињао.
Изволите даље.
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добар дан, оптужени Девчић Милан. Хтео бих
питати, када сте долазили 17.-ог са јединицом у Ловас, да ли сте негде
заустављени на улазу у Ловас, да ли се сећате тога?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Мислим да нисмо, не сећам се, не знам.
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Од стране неке јединице војне?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Нека рампа, да ли је била негде на улазу?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, рампе се не сећам никакве.
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми, да ли сте приметили, с обзиром
када сте долазили, да је био још дан, у току дана сте дошли, видно,
мислим, дан је био, је ли тако?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да.
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да ли сте приметили на улазу негде у село
тенкове?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Тенкове?
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Ја се не сећам никаквих тенкова.
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми, када сте дошли 17.-ог, да ли је
неко из Ваше јединице, да ли сте вршили неко обезбеђење у виду
прављења неких ровова и тако даље тај дан, 17.-ог?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, ја у томе нисам учествовао, ако је
неко други то радио, не знам, али.
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Обзиром да сте били на стражи тог 17.-ог,
колико сам ја схватио.
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Био сам на стражи, без икаквог рова,
без ичега, био у дворишту ту, школском дворишту.
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро, реците ми, када сте силазили као
колона или не знам већ како сте ишли у тој формацији, како сте Ви то
објаснили, мени то баш није јасно, али добро, то је Ваш исказ, реците
ми, да ли сте када сте силазили доле, ако Вам је остало у сећању, та
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цеста, каква је, да ли је била равна, да ли је било неке серпентине или
нешто?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па мислим да је био, по мом сећању,
Ловас је на вишој тачци, мислим да се благо спуштао пут и да је онако
благо кривудав, не знам сада.
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро, реците ми, да ли вас је ту као ту
колону или како Ви већ кажете, овај, у Вашем том исказу, неко
зауставио? Да ли је била нека рампа војна или да ли вас је нека војска
зауставила?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: До тог места где сте били, до тог поља
детелине, значи, од почетка задруге до те детелине, да ли вас је неко
зауставио?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не знам шта се на челу дешавало, да ли
је неко некога заустављао или да се нешто, али ми смо се кретали
непрекидно.
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Где сте Ви били у колони?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па негде при дну.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви су били позади.
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Значи нисте видели ништа позади, везано за
тај део?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не знам на шта мислите.
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: Мислим на ту рампу
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, не, рампу нисам видео никакву.
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: А реците ми, обзиром да сте били на зачељу
колоне, реците ми, да ли сте видели неко убиство приликом доласка до
те детелине?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: То сам објаснио да сам чуо пуцањ и да
знам да се десило убиство, али нисам се окренуо да погледам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, рекао је већ.
Опт. МИЛАН ДЕВЧИЋ: А били сте на зачељу? Мало нелогично, али
добро, то је Ваш исказ. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље, Јосиповић.
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Ја немам питања за сведока, имам само
једну примедбу на малопре, да кажем исказ господина Љубана
Деветака, не знам какве инсинуације покушава да уведе, није истина да
сам ја у Шиду се прикључио јединици, ја сам био у Шиду, преноћио
једну ноћ и сутрадан су ме возилом војне полиције са којим сам
довезен у Шид, да ли је то исто возило или не, не бих сада могао
тврдити, чак и људи мислим да нису били исти, враћен у Ловас и из
Ловаса сам се најнормалније вратио са јединицом, значи нису они мене
задржавали нешто у Шиду мимо тог периода за који ја кажем, да је
била, значи то је била једна ноћ и нисам био само ја, значи био је са
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мном и господин Влајковић. Значи, није истина то што господин
Деветак каже. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље од оптужених, нема нико више? Има
оптужени Николајидис.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС:Да ли сте упознали неког из
«Душана Силног» у Ловасу?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: А од мештана?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: А од полиције?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Ја и не знам да је била полиција.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: А од територијалне одбране?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не, не, никога.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС:Значи за све Ви тамо, Ви
сматрате да је у Ловасу била само Ваша јединица и «Душан Силни»?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Са мојим знањем, да и после тог
догађаја, када је из Крагујевца дошла.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Тај дан када сте Ви били, значи
за све људе сем Ваше јединице Ви тврдите да су «Душан Силни»?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Не тврдим ја ништа, ја сам само, овај,
знао за нашу јединицу и видео сам људе из «Душана Силног», а можда
нисам разликовао, можда је постојала још нека јединица.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Значи, сви други људи сем Ваше
јединице су «Душан Силни»; наоружани људи?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да, ја сам тако то схватио, а не мора да
значи да су они били, ако су постојале још неке формације, онда су
можда били још неки, али ја нисам разликовао никога.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ви сте заједно са Вашом
јединицом отишли кући?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Да, да.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС:Да ли знате да сте у Ловасу били
24 часа?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Ја мислим да смо били дуже, не знам.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Не више сигурно, 24 часа сте
били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок тврди нешто друго, шта Ви сада, имате
неку примедбу?
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Зато што је то доказано да су
24 часа били тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је доказано, ми још судимо, шта је Вама?
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Добро, мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где се то доказује мимо ове суднице?
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Постоји када су дошли, минско
поље када је било и да су тај дан отишли.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми тек утврђујемо када су дошли и када су
отишли, неки причају да су дошли 16-ог.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: То причају ови добровољци из
Ваљева, добро, а како знате, какву су униформу имали припадници
«Душана Силног»; када не знате какву сте Ви имали?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: То сам објаснио малопре, они су се
разликовали видно, зато што нису имали униформе, него су имали
делове униформи, измиксована разна одела, ето по томе смо их
разликовали, те.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Од чега су се разликовали, од
кога?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Од униформисаних људи.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Који су униформисани људи
били, рецимо?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Ми смо били униформисани,
једнообразни.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ко је још био униформисан у
Ловасу, само ви?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Рекао сам већ да не знам, ако је био још
неко можда је био, не знам.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да ли знате ти цивили који су
са вама ишли до те детелине да су били Хрвати?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Молим?
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Да ли сте знали да су ти цивили
који су са вама ишли до те детелине, били Хрвати?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па ево да кажем, претпостављао сам да
су Хрвати, носили су беле мараме око руке и ако су ту били мештани
Ловаса који су означени као Хрлати који су овај, онда претпостављам
да су то били Хрвати. Можда је било и друге националности, ја не
знам.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ко Вам је рекао да су означени
као Хрвати?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Молим?
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС:Ко Вам је рекао то да су
означени као Хрвати?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па то сам чуо тамо између када смо
причали. Питали смо се зашто носе беле мараме око руку, они су рекли
да су то мештани Хрвати који морају.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Који они?
Сведок ЗОРАН ИВАНКОВИЋ: Па другови из једиице који су не знам
како сазнали мислим.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ви сте имали тамо сто питања и
све сте питали друге, а не питате оне које требате и које моратев да
питате.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта је то, нека критика сведока?
Питање, одговор, примедба.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље нема више нико питања, допунских?
Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Немам, хвала.
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Довршено сведочење.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ
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настављен дана:

СЕ

ПРЕКИДА

у

17,59

часова

и

биће

22. септембра 2011. године, судница 4.

са почетком у 14 часова и 30 минута.
Довршено.
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