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УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:

З

03
80

 заменик тужиоца за ратне злочине Небојша
Марковић,
 пуномоћници оштећених Наташа Кандић и Славица
Јовановић,
 сви оптужени, осим оптуженог Драгана Бачића према
коме је поступак раздвојен,
 браниоци адвокати: Бранкица Мајкић бранилац
оптужених Деветака и Девчића, Градимир Налић
бранилац оптуженог Радојчића, Војислав Вукотић
бранилац опт.Крњајића, Бранко Лукић бранилац
оптужених Миодрага Димитријевића и Влајковића,
Јасмина Живић бранилац опт.Перића, Бранко Димић
бранилац
опт.Јосиповића,
Гордана
Живановић
бранилац опт.Јована Димитријевића, а на данашњем
главном
претресу
мењаће
и
адв.Браниславу
Фурјановић
браниоца
оптужених
Косијера
и
Стевановића,
Слободан
Живковић
бранилац
оптужених Стојановића и Бачића према коме је
поступак раздвојен, Радослав Шошкић бранилац
опт.Николаидиса.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Уз Ваше допуштење у 12,15 ја бих
напустио, па ће ме мењати колегиница. Још бих нешто рекао да
искористим ову прилику, ми смо мало пре.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте укључили.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Па не знам ово. Ја ово сад говорим
испред свих ових бранилаца у овом поступку држава и даље не
плаћа ове службене одбране што мислим да нас стварно доводи у
једну ситуацију да наши брањеници ће доћи у ситуацију да неће
имати квалитетан ангажман нас бранилаца. Држава дугује целу
прошлу годину, а већ годинама и онако сами знате 50% нам плаћа
од тарифе. Ово је велики предмет и сви смо ми у проблему кад
имамо нека друга суђења, а трудимо се да стварно и вас
испоштујемо и Ви то и видите да смо и редовни итд. Ја бих Вас
замолио да стварно интервенишете јер целу 2010. годину нам нису
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платили. Мислим то је стварно, а да сад ми адвокати улазимо у неке
судске поступке и тужимо државу ја мислим да је то стварно блам за
државу, па бих Вас замолио као председник већа да ипак
интервенишете да нам се те службене одбране редовно исплаћују,
јер свака држава која води овакве поступке мора да има фонд који
ће бити намењен за овакву врсту поступка. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слажем се потпуно, ево колега ја све што је до
мене ја ћу да предузмем. Оно што је до мене да се обратим
председнику суда писмено и да, мада он то зна, није то само у овом
поступку.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Очигледно тај председник суда, за
разлику од претходног председника суда, овај очигледно
председник суда очигледно да њега то не интересује, е сад кад дођу
неке спорне ситуације стварно је блам да адвокати штрајкују због
неплаћања државе, мислим то је испод части, а нас доводите у
стварно једну ситуацију да се стварно бедно осећамо, мислим ту је
питање принципа, значи мора да постоје неки принципи да владају
принципи и у таквим односима где држава треба да плати те
адвокате које ангажује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У реду. Ја ћу оно што је до мене предузети, ето
толико могу да кажем.
Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Једна само молба, ако можете да ме
ослободите око пола дванаест имам суђење у Крагујевцу, а Марија
Ивановић адвокат ће доћи уместо мене.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Доћи уместо Вас, у реду.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ја бих изашао ако будемо радили до један, ја
бих након један морао да изађем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко ће да Вас мења?
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Мењаће ме колега Димић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се главни претрес ОДРЖИ.
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Претрес је јаван.
Главни претрес СЕ НАСТАВЉА у 09 часова и 44 минута.
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НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА

СВЕДОК МИЛОРАД БАСТАЈА

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите док није ушао сведок.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Госпођо председавајућа, ми нисмо
добили транскрипте ни за јануар, ни за фебруар, а нама су баш за
данас требали ови од јануара транскрипти и Мирко Јовић је дао
изјаву Хашком трибуналу, ми ту изјаву немамо, да ли може то суд да
прибави? Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Добар дан господине Бастаја. Јесу ли
Ваши лични подаци од оца Србислава, електротехничар, адреса
Панчево, Карађорђева 86/2, рођени у Панчеву, '48. годиште?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Тако је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу Вас сада питати да ли сте у сродству или у
некој завади са оптуженима: Љубаном Деветаком, Миланом
Девчићем, Миланом Радојчићем, Жељком Крњајићем, Миодрагом
Димитријевићем, Дарком Перићем, Радованом Влајковићем,
Радисавом
Јосиповићем,
Јованом
Димитријевићем,
Сашом
Стојановићем, Драганом Бачићем, Зораном Косијер, Петронијем
Стевановићем и Александром Николаидисом?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Нисам у свађи, нисам ни у роду.
Са оптуженима несродан, није у завади.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 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

4/120

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 17. марта 2011. године

03
80

да сведочите положићете заклетву тако што ћете прочитати тај
текст испред Вас. Је ли ту има текст заклетве на пулту?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да. Могу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: 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,
изјављује:

упозорен,

а

након

полагања

заклетве

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Димитријевићу, реците, имате неки
проблем?
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ништа га не чујем, уопште га не
чујем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имате, где су вам оне слушалице?
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Па не знам, нико ми није дао, ја не
знам да ли овде има.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате неки свој слушни апарат,
господине Димитријевићу?
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да сам знао да нећете да ми дате
ја бих носио, али никада није било говора да ја доносим слушни
апарат, увек су ми слушалице давали.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Слушалице кад се преноси,
а овде нема.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бастаја, 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 десетом и једанаестом месецу 1991.
године у Хрватској и ближи предмет оптужбе је страдање хрватских
цивила у нападу на Ловас, затим убиства, телесна повређивања,
противзаконита затварања цивилног становништва у овом периоду у
селу и догађај на тзв.минском пољу и страдање цивила при овом
догађају. Испричаћете суду шта је Вама у вези свега тога што је
предмет оптужбе познато. Ви сте већ давали изјаву истражном
судији 07.09.2007. године, а пре тога Управи криминалистичке
полиције 05.03. исте године, да ли остајете при овим изјавама које
сте раније дали?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да, остајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ли због јавности овог претреса да
испричате шта је Вама познато у вези напада на Ловас, страдања
цивила приликом напада, у вези догађаја на тзв. минском пољу и
уопште у овим дешавањима где је страдало ово цивилно
становништво?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја мало тешко говорим зато што имам
неки цревни грип, па можда ми сува уста па да не би било да ја сад
ту нешто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа, најбоље би било да седнете. Да ли има
нека столица?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не, не треба, боље ми је овако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Боље је за нас да Ви седнете јер тај микрофон
јасније ћете се чути и тако.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Нека, добро, судија хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да Вас боље чује господин Димитријевић сад
кад му укључе ове слушалице. Нека седне поред адвоката.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Нека, ја ћу овако мало ближе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, зашто да не, нека седне поред адвоката.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Нека, ја ћу овако мало ближе, сагнућу
се, није ми проблем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Донесите још две овако столице, једна за
сведока, а друга за господина Димитријевића да седне да му
укључимо ове слушалице. Изволите.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ево госпођо судија, ја како сам дао и
пре истраге и у истрази остајем при томе. Значи ја лично сам
отишао први пут у то село кад је село већ било тзв. ослобођено,
значи први пут 10-ог увече, а први пут сам отишао са једном групом
која је ишла са једном делегацијом из Енглеске 11. октобра. Више
сам био везан за те економске проблеме тог подручја и тог села
него за неке тамо операције које вас интересују. Ја сад не знам,
боље ми поставите, ја ћу да одговорим шта знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите сад на столицу, па тај микрофон
доле спустите, па ће се јасније чути, е тако.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Пре три и по године сам и дао ту изјаву,
ја сад, није пре три дана, пре три и по године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи остајете при тим изјавама. Ево
изволите тужиоче.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја ћу Вас питати, пошто из тих изјава
произилази да сте имали неко одређену делатност око прикупљања
добровољаца уопште, па и ових и слања на те територије, у којој
сте Ви странци били тад током 1991. године?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ево устаћу ја ипак, мислим Ви да стојите
ја да седим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не морате.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ради се, ја сам био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите, Ви седите зато да бисмо Вас сви јасније
чули због тог микрофона. Само затворите тај прозор.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Значи ја сам био у политичкој странци
Српска народна обнова, Мирка Јовића из Нове Пазове. У тој странци
сам био значи потпредседник, ја мислим у том периоду,
потпредседник странке и био задужен за Одбор за безбедност
странке, значи политичке странке Српске народне обнове.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Схватио сам. Да ли у оквиру те Ваше дужности
да ли сте радили нешто око организовања прикупљања и слања
добровољаца?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ето то је један мали део помоћи Српске
народне обнове угроженом српском живљу на ратом угроженом
подручју је био и тај вид људи који су се добровољно јављали да се
укључе у одбрамбене српске снаге на простору САО Крајине.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, да сад не разматрамо те разлоге пошто
не судимо Вама, него судимо за ове злочине.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не, али хоћу да Вам кажем, па Ви сте ме
лепо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па нас интересује само како су ти добровољци
доспели, како то функционише, а не разлози због чега је.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ево како функционише, они су се
јављали у својим месним одборима.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Месни одбори су њих на неки начин
проверавали и јављали у централу странке да поседују два, три,
једног, никад то није било много тих људи који су у могућности да
се лично укључе у тако те територијалне одбране српског народа на
тим просторима.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када сте прве добровољце слали и где, да ли
се сећате?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па нисмо ми никад слали, ми смо само
спајали, значи пошто нисмо имали ми никакве могућности да ми
одведемо некога нити да их сачувамо, ни да их мобилишемо, ми смо
само те који су желели да се ангажују спајали са људима који су
могли да их воде са тих простора, значи са простора САО Крајине.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко је онда долазио код вас у вашу странку са
тих простора?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: У оно време значи је било то једно од
најинтересантнијих питања за цео српски народ и за дијаспору шта
се у ствари дешава на просторима где се појавиле те ратне
операције и пошто смо ми имали своје чланове на свим просторима
сем Словеније, бивших република Југославије, ми смо имали добро
обавештени смо били. У Новој Пазови је постојао један клуб који је
био наша страначка централа и клуб где су долазили људи разно
разни, значи и наши чланови и не наши чланови и мештани, а
долазили су и људи са тих ратних подручја.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За те Вас питам, ко је долазио са тих ратних
подручја?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ево сад не могу да се сетим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да кажу људи требају нам добровољци.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не могу да се сетим, значи ми смо први
пут слали, не ми слали, него спајали са људима који су долазили из
Боровог Села.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Мала једна група, пар људи је отишло.
Други пут ја мислим да смо исто спојили са неким људима који су
могли да их воде из Тења, само значи спојили, сад и ту је била једна
група исто која је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сам Вас ја добро разумео, у првом
случају су дошли из Боровог Села неко, у другом из Тења неко и
каже нама требају добровољци?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Тако је, отприлике да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате на каквим су ти функцијама
били тамо? Јесу ли то били из Југословенске народне армије или из
територијалне одбране или?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Углавном су то били људи са тих
простора, значи су били са простора САО Крајине тзв., да ли су били
наши чланови или наши симпатизери или представљени од наших
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чланова да су неко и нешто, да су неки функционери, да је нешто
тако.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми сад за Ловас конкретно како је
дошло до прикупљања добровољаца, ко је дошао да вам тражи и да
каже да треба да дођу добровољци у Ловас, да ли се тога сећате?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Гледајте, није тако то било, ја ћу да
испричам како је било, колико се ја сећам, пазите 20 година је.
Значи, а сећам се зато што сам у међувремену, значи не бих се ни
сећао датума него сам на сајт госпође, њен сајт још 1997.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пошто је то њен, нема немам.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја се извињавам, госпође Кандић, је ли
тако?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: На Ваш сајт сам био па сам видео онде
доста тих ствари иначе не бих се сетио да је то 10.октобар, не бих
се сетио доста ствари, онда могу да повежем. Значи тог дана кад је
село ослобођено у том клубу нашем први пут сам видео тог
господина Љубана Деветака, значи пре га нисам видео. То је клуб
био где има 30-40 људи је седело, мештана из Пазове, и онда смо
тако спонтано.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Који клуб, нисам разумео, је ли то у Новој
Пазови?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да, у Новој Пазови, то је у центру
Пазове, ја мислим да и сад тако нешто постоји, иза тог биоскопа
старог. Ту сам га први пут упознао јер су нас, представили су мене
још некима, не могу да се сетим ко је све био, мештани из тог села
који нису били наши чланови, да је човек родом одатле из тог села
и да је то село ослобођено, први пут сам и чуо за то село. У том
неком разговору он је сазнао, а знало се у селу да ми имамо једну
делегацију већ једно пет-шест дана у Пазови из Енглеске коју треба
да водимо на то ратно подручје негде да би они проценили каква је
ситуација, какву помоћ да организују у иностранству, из
иностранства и тако то и онда је он предложио да ми ту делегацију
из Енглеске водимо на тај простор да они виде то како је то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мене то сад не интересује око делегације, него
прескочили сте један део, значи кажете тај дан 10.октобар већ је
Ловас ослобођен и Ви видите ту Деветака први пут.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Први пут.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А према подацима у списима и то вам је исто
сигурно познато, добровољци су тога дана истог учествовали у
нападу на Ловас добровољце које је прикупила Српска народна
обнова, ко су ти људи, јесте ли их ви скупљали, кад сте их
скупљали, кад су послати, ко је тражио да они буду баш у Ловас
послати?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Гледајте овако, ја причам за оно што ја
знам и што сам учествовао, значи од 10-ог поподне, 11-ог и пар
дана после тога. За то сам први пут чуо после тога, значи после
неког времена, пет-шест месеци где је била таква нека група, ја
нисам знао за то лично, нисам чуо да је нико то урадио.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је у вашој странци још радио на томе па да
је он могао да прикупља те добровољце а да Ви не знате?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Значи могли су месни одбори, али месни
одбори нису могли да само, можда су и могли да шаљу неког али
нису могли, нису имали могућности. Него шта хоћу да Вам кажем,
пазите у том селу је било.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли неко осим Вас то радио у странци? Кад се
сад прикупе и дођу у Нову Пазову или на неко друго место па да се
пошаљу на било које од тих места што сте рекли?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Није нико, нисам ни ја радио, није то
нико радио. Гледајте, ја причам за оно време како је било.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Значи у то време је постојао, није било
мобилних, био је само један једини телефон који је постојао у том
клубу, како да кажем, који смо ми користили као страначки
телефон, и тај телефон је значи могао да користи и конобар. Могао
је и он да прими, примера лупам сад, из Зрењанина имамо два
добровољца, он да пренесе да је неко.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Све сам то разумео и сад скупи се група
добровољаца која сад одлази у Тењу, у Ловас, у било које место, не
можете да кажете да сте јавили конобару и да су сами тамо отишли
неко је морао да им нешто каже.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја колико сам упознат и колико сам
питао, значи пошто нисам био доречен, у пред истрази и у полицији
кад су ме испитивали исто сам био нисам знао шта да кажем,
мислим, али сам мало питан. Значи у Новој Пазови, пазите, нисмо
само ми били активни у спајању тих добровољаца са људима са тог
терена. Била је и Српска демократска странка која је у то време.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не питам Вас за добровољце друге странке, ја
Вас питам за добровољце ваше странке.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не знам ја да су они наше странке
добровољци.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И тамо су се као што сви кажу да су се тамо
назвали као одред «Душан Силни», ваши добровољци били у Новој
Пазови, чак неки тврде да су разговарали да им се обраћао и Мирко
Јовић.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: То ја не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли могао он да их пошаље мимо Вас да Ви
не знате рецимо?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не верујем да је могао, знао бих
мислим, не верујем да би.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли има неко трећи ко је?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Питао сам и њега, он каже нема појма.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли био неко трећи осим вас двојице као
главних лидера да кажем ко је могао то да споји сад неку групу са
тамо неком мештанином неког места или командантом
територијалне одбране?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Из Нове Пазове било је два
потпредседника, био је и генерални секретар који су ту били,
мислим нисмо ми били стално у том клубу, нисмо ми били у седишту
странке.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А је ли би они вас обавестили.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па нису они.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да је нека група скупљена, не знам тридесетак
добровољаца и отишла у Товарник, Ловас?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па нисмо ми били тако устројени као
војна организација да је сад неко дужан да мени или вама или било
коме то сад пренесе и нареди или шта ја знам. Ми нисмо тако били
организовани. Ми нисмо ни имали могућност за тако нешто.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате о томе накнадно, ако нисте знали
пре, да је била група добровољаца за коју многи од њих кажу да су
се називали одред «Душан Силни» која је учествовала у нападу на
Ловас и која је била тамо већ у том моменту кад сте ви стигли у
Ловас?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ево гледајте овако, ја сад понављам
оно како смо ми као странка то.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не питам Вас то, је ли Ви ово знате или не
знате?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па чуо сам касније.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте чули касније?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Чуо сам касније.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко су ти људи?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Чуо сам да је чак у пред истрази то
презентовао и рекао да је чак писало негде нешто што ја никад у
животу нисам ни чуо ни видео.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, него мислим не сад после 20 година, да ли
сте тада сазнали нешто у то време, не одмах, али након тога, кад
сте дошли тог дана у Ловас? Да Вас претходно питам да ли
познајете добровољце, на пример Николаидиса зв. Аца Грк,
Петронија Стевановића, Слободана Марковића Банета, да ли знате
те људе?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Александра познајем касније, значи
после Ловаса, ја га и возио и таксирао сам па сам се, доста се њега
баш.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А у то време?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не. Не сећам га се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А Петронија?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не сећам се уопште.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А овог Слободана Марковића зв. Бане?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не сећам га се, чуо сам да у истрази
и пред истрази да је он из Старчева, можда кад бих га видео, немам
појма, мислим, не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тај Слободан Марковић Бане је сведочио
24.децембра овде на главном претресу, каже да је био у то време
потпредседник Општинског одбора Српске народне одбране у
Панчеву.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па могуће.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате ко је био потпредседник Одбора у
Панчеву, да ли сте знали тада?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја сам, у Панчеву нисам стално живео, у
том периоду нисам ни живео у Панчеву, живео сам у Новој Пазови.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Разумем ја Вас, ја Вас не питам где сте живели.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не могу да се сетим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се Ви сећате ко је био потпредседник, да
ли је тај човек био?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не могу да се сетим, ја знам да је био
председник овај покојни Бранислав Чиклован, а за њега не могу да
се сетим да је он био потпредседник. Они су се стално мењали по
тим одборима тако да је то, ко ће то да запамти.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овај сведок је на том претресу рекао да је
контактирао са Вама тог дана кад сте Ви дошли и говорио је нешто о
Петронију том кога Ви кажете да не познајете, сад ћу да Вам кажем,
каже да је он Вама рекао да је чуо да је Петроније бацао неке бомбе
по двориштима, па да Вам је рекао да му се то не свиђа, да можда у
том дворишту има неко дете, а Ви њему кажете «није твоје да
размишљаш, твоје је да слушаш оно што ти се каже и да завршимо
причу», да ли се сећате таквог разговора?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не сећам се уопште, мислим, не знам
зашто би он то мени рекао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То су његове речи, то бисте могли њега да
питате кад би било суочење, то ја не знам да Вам кажем зашто је он
то рекао. Он тврди да се тако десило. Кажите ми сад кад окупите
групу добровољаца и кад их пошаљете на неко подручје је ли била
нека обавеза коме они да се јаве, коме да се прикључе? Да ли иду у
Југословенску народну армију, територијалну одбрану, какав је
договор био шта треба ти добровољци да ураде?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Добровољци нису никада слати,
добровољци су увек значи само упознавани са људима са тих
терена, а људи са тих терена су имали логистичку снагу да их
преведу, ево сад да вам кажем зашто. Српска народна обнова није
поседовала ниједан печат, ниједну зграду, ниједну касарну, ниједан
хотел, ниједан ауто с којим би могла да има логистику, само да
завршим што хоћу да кажем, значи људи са тог терена су могли да
им обезбеде пропуснице, да их преведу, тамо није могло да се
прође.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Све то разумем али значи конкретно како сад
они оду? Је ли ви кажете њима идите тамо па се јавите том и том
или тај неко дође па их одведе?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Дођу, тако је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи са терена би неко дошао?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Дође, процени да ли му то одговара или
му не одговара, јер ми нисмо имали лекаре ни психијатре ни, нисмо
ми војна установа.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи функционисало је тако што тај са терена
неко кога Ви повежете с добровољцима?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Само тако.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: И они су, колико ја схватам, сви који су
одлазили са тим људима са ратом захваћеног подручја били у
обавези да се укључе у територијалну одбрану, српску
територијалну одбрану која није имала функцију офанзивну него
дефанзивну јер одлазили су без оружја, у цивилу. Тамо су
задуживали то, могу за тај Ловас конкретно све има папири како је
све урађено.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете да сте Деветака упознали тог дана
10.10. да је био у том клубу где сте се ви окупљали и да је већ био
заузет Ловас кад сте се ви упознали, јесам ли добро разумео?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Тако је он рекао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми је ли он тада нешто у вашој странци
тражио неку помоћ, да ли је тражио да се још људи пошаље или
било шта, да ли се сећате?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: У тој причи колико се ја сећам, а давно
је било, прича је била следећа да је он чуо да ми имамо ту
делегацију из Енглеске.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја Вас питам је ли тражио он нешто, за помоћ
селу, а не да делегација дође да гледа, то сте испричали.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ето да та делегација оде у то село, а
ми смо имали једна група људи је била, пошто сам ја био и водио
обезбеђење странке, имали смо једну групу која је обезбеђивала
митинге, скупове наше и тако то и ти момци су били ту чували те
момке који су били из Енглеске.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: И они су требали да пођу само с њима,
ето то је само тако урађено.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А је ли тражио да се пошаље још
добровољаца?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не добровољаца, него оде делегација
са.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја питам да ли је тражио добровољце?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја то не могу да се сетим.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли Ви знате да је тога, односно следећег
дана да је још једна група добровољаца и чланова односно
прикупљених од Српске народне обнове да је дошла?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па отишли су.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хоћете да кажете да ни то не знате?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не, не, ја сам то рекао, ја хоћу да
објасним то. Значи та група која је отишла 11-ог је отишла у пратњи
ових момака који су били њих шесторо-седморо из Енглеске у
њиховој пратњи. Шта се десило тамо? Тамо се десило да је сутрадан
су пуцали неки санјпери по селу и ја закључим да се вратим та
делегација, а они процене да остану тамо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, кажите ми колико је тих добровољаца
било у пратњи?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Сад ћу да Вам кажем, негде можда је
било око петнаестак, не могу се сетити, стварно не могу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Какав је био задатак кад дођу тамо, је ли само
да чувају те или да се прикључе и они територијалној одбрани или
да се јаве неком тих петнаестак добровољаца?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па они су увек морали да се јаве неком
тамо, мислим где год се иде мора да се јави. Гледајте, ми смо у
Шиду значи морали да одемо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислио сам кад сам рекао да се јави, да ли је
била обавеза да се ставе на располагање или да се јаве само да су
ту и да чувају делегацију, то ми објасните.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: По нашем требали су да припазе момке
који су у делегацији, а у Шиду смо морали да се пријавимо сви у
канцеларији САО Крајине и њиховој територијалној одбрани, да им
дају пропуснице, да их задуже са војном опремом, друкчије није
могло да се пређе.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У то време још није постојала САО Крајина. У
Шиду је била војска колико ја знам.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па у то време, гледајте овако, ја кући
имам папир, нисам га донео, донећу вам папир.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Молим вас да доставите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим ти коментари, постојала је САО
Славонија, Барања и Западни Срем.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па добро, ја можда не изражавам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте се у Шиду ту јављали?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да, па то мислим САО Славонија,
Барања, ја сад имам кући печат мислим папир на основу којег смо
ми у Шиду, то сам сачувао као да сам знао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, доставите то суду.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: И они су сви, да Вам нешто кажем, сви
су појединачно на само своје име задуживали све, није то
формацијски ништа, ето то можете, то је најбољи доказ, да су у
своје име како је истражни судија рекао соло, и постоји печат њихов
и све.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми сад о вашем доласку у Ловас. С ким
сте Ви дошли, колико је било возила, ако је било више возила, ко је
био у другом возилу?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па гледајте ја не могу сада да се сетим,
ја знам да је био један аутобус и да ли је било један или два аута,
аутомобила.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: С Вама ко је био у аутомобилу?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не могу то да се сетим сад, мислим
баш, али.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте у овим изјавама да је био Мирко
Јовић.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Мислим да јесте да је био.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Александар Атанасов и возач.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Сад не могу да се сетим да ли је тај био
возач, уопште то мислим, а за Мирка мислим да је био.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли је био Љубан у неком од тих возила?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не знам, први дан кад смо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Помињали сте да је он био другим возилом,
зато Вас то питам.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не, ја сам то помињао, гледајте, кад
пошто та делегација је нама била веома важна, ми смо дан и
поподне 10-ог отишли да проверимо све да ли је то истина, да је то
село ја кажем слободно Ви кажете заузето.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је тад ишао и аутобус или је сутрадан
ишао?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Сутрадан је ишао аутобус.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А тај дан 10-ти, ко је тада ишао?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ишли смо ја, Мирко и не знам још
двојица ко је возио.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је било и друго возило?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Јесте.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У коме, да ли је био Љубан?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Љубан је био у другом возилу јер ми не
би то никад ни нашли.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А значи, тек следећег дана идете опет Ви са
возилом ако сам разумео и аутобус или сте можда у ауту?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Сад да ли је један ауто је сигурно био,
да ли су два аута била и тај аутобус.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тога дана кад сте дошли први путу Ловас, да
ли се десио неки инцидент, да ли сте Ви видели да неко пуца, ако
јесте, ко је пуцао?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Гледајте, овај значи, од Шида људи из
бироа, како се то сад каже канцеларије те САО Славоније, Барање и
Западног Срема, мислим да су их одвели прво да задуже ови
униформе, а после су одвели тај аутобус у то село Ловас, где је неко
двориште било, где су им, било оружје тамо овима дато и оружје да
задуже оружје. Ту је била нека пуцњава, наводно су заробљена два
Хрвата која су пуцала по овима.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи то је било сада 11-ог јел сутрадан?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: То је 11-ог било и чуо сам после из,
колко сам се ја распитао да су они предати војсци а војска је била
најбројнија тамо с тенковима.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад кажете била је пуцњава, јесте ли то
присуствовали или сте чули да се то дешава?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Мислим да сам био ту близу, сад да ли
сам био баш ту, био сам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте ли видели одакле ти пуцају који пуцају?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па нисам видео.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте ли видели те заробљене Хрвате?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Мислим да јесам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Којих су година били ако можете да се сетите?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не могу да се сетим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли били наоружани?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ако су пуцали, били су наоружани.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, мислим да.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Нисам их видео са оружјем у рукама.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То Вас питам, тад кад их Ви видите.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Мислим да је показано њихово оружје.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како су били обучени да ли се тога сећате?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Колико се сећам, у цивилу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У цивилу.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Али пазите, немојте, давно је било,
мислим стваро 20 година.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У реду, толико колико се сећате. Кажете после
значи 10-ти дан, да ли сте касније долазили у Ловас?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ја сам одмах кажем то вече са
господином Љубаном пошто је он тамо био управник те задруге,
тако се представио још како се зове, у Новој Пазови, после сам
видео да му се обраћају и те канцеларије су биле, од те задруге ту
где смо ми ту ноћ преспавали. Договорио се да шта је њима хитно
овако за, да би могли да профункционишу, то је била моја главна,
моја главна нека обавеза да видим шта могу да усмерим и да та
делегација. И било је да је проблем страшан око те струје,
пробушени неки силоси гвоздени које сам видео да су погодили
ваљда из тенка из чега су погодили, да се то санира и рекох сад кад
мало после овај, сам се и подсетио у истрагама неко семе, шта је
знам да то, тако да смо ми сутрадан пошто су ти снајпери пуцали, ја
вратио делегацију и ти су момци стварно набавили два генератора,
један покретни, један преносиви који сам ја после не знам којег
датума њима тамо доставио.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте ли долазили тад кад сте доставили?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Јесам, долазио сам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: После колико дана отприлике?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па пар дана је то било кад сам тај
генератор.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли и касније долазили због било ког
разлога?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Долазио сам значи, донео сам још један
велики генератор који је уништен тамо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате кад је то било? Да ли је опет
било убрзо или?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја мислим да је то све било, ја колико се
моје сећање, све је то било пре ти што Вас интересује ствари, то
кад се то десило, та пуцњава нека.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислите на минско поље?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, у том периоду.
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: И долазио сам и после тога, али то није
тог датума, није у том року.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми, за то време значи пре тог минског
поља што кажете, јесте ли видели каква је ситуација у селу? Јесте
ли видели да је било евентуално по улици нарочито на почетку да
ли је било мртвих људи? Да ли је било запаљених кућа?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ту где сам се ја кретао, није тога било.
Било је много војске, сад не знам да Вам нешто кажем, мислим
највише војске било.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли знате која је војска била?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Наша војска ја сад то мислим наша.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислите кад се звала Југословенска Народна
Армија?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Југословенска војска, добро, то је наша
војска.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте ли видели да ли је било и
територијалне одбране ако сте могли то да разликујете?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Сви су они имали те униформе углавном
СМБ и ови сви што смо задужили узели су СМБ.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И ови добровољци мислите?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ови што су ишли у том периоду после
10.11. су узели СМБ униформе са петокракама оним, још смо се
смејали. Али су носили петокраке, неки носили, неки скидали сад
мислим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је било да неко носи евентуално кокарду
или грб српски на капи? Да ли се то сећате?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па сад не могу да се сетим мислим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете да је био Љубан овај, управник
задруге. Да ли имате сазнања да ли је он имао и неку командну
улогу у односу на било који део тих снага војних да кажем на
територијалну одбрану или нешто друго у том селу у то време, то
кад сте Ви били.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја кад сам био, ја сам са њим
контактирао што сам рекао и што сам у предистрази рекао у вези
тога, ја лично нисам чуо ништа, нисам био присутан. Сад да ли.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је био са Вама у тим приликама, да ли је
био у цивилу или у униформи?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не могу да се сетим, ја мислим у цивилу
да је био.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли неке друге људе из тог места знате?
Овде се помиње оптужени Милан Радојчић. Ви сте њега нешто
поменули у изјави, ако се сећате ко је тај човек? Шта је он радио
тамо?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Гледајте, да Вам нешто кажем. Ја сам
многе ствари побркао, значи, кад се узме тај период који је овде у
суду активан, многе ствари сам побркао, ја сам после и из новина,
из штампе, и преко телевизије сазнао неке ствари. Мислим да њега
не познајем. Не познајем ја њега као неког тамо како сте ме питали
овде ко је био командант територијалне одбране. Ја њега не знам.
После сам, касније сам мислим довозио тамо и неке машине за
вађење репе које су ме замолили су странку ако може да обезбеди
транспорт из «Литаса» тог. Можда сам га онда упознао, мислим у тој
функцији. Не знам, гледајте тамо се никад није кад сам ја био, није
било постројавања војске, није било, па да човек види ко је био
командант, ко је шта је ту.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. Браниоци, оптужени. Да ли
можете ту да? Само тај микрофон ћете да.Не, не, није се укључио.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Господине Бастаја добар дан. Ја сам
Бранкица Мајкић, бранилац оптужених Љубана Деветака и Милана
Девчића. Ја ћу Вас кратко питати о стварима које знате, о раду
Ваше странке и уопште о оним активностима које је питао и
тужилац, па бих Вас најпре питала, ако можете да нам кажете оно
што је у Вашем сећању. Колико је добровољаца укупно Ваша
странка спојила како Ви кажете у том периоду 91? Значи, када су
започела дешавања у Хрватској.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Како сам и рекао у предистрази и
истрази, моје гледање кад се вратим овако, ја мислим да је било
негде између 15 и 20 у овој групи која је отишла 11-ог.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Извините, ја не мислим на ову групу која је
отишла конкретно у Ловас 11-ог. Мислим, уопште.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не знам, ја само за ту групу знам. Ја
стварно не знам за ону групу.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Па говорили сте да је било активности горе
у Боровом Селу, да се тамо после за Тењу и тако даље. На то
мислим, укупно колико је Ваша странка односно преко Ваше странке
колико је људи отишло?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Сад сам Вас разумео, они су стално ти
који су били у овој групи од 11-ог, ти су исти били у Боровом Селу
већина од њих а и Тењи. Нисмо ми имали, ми смо то медијски више
представљали због Туђмана и његове те агресивне пропаганде
против Срба, да смо сад и ми Срби као нешто моћни па ћемо да
парирамо, што никад није постојало. То су исти људи били, са
којима никад није било проблема, нигде где год су били, може се
проверити.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Па јел то био неки да кажем, стални састав
на који је Ваша странка рачунала?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па него су се они јављали тако мислим.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Увек исти људи?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Увек су они, ту су били близу мислим.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. Сада бих Вас питала у истрази сте
рекли да сте пре Ловаса дошли у Товарник. Мене интересује да ли
сте уопште пре 10-ог одлазили у Товарник?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Тог дана јесам. Значи, предвече, вече
већ било кад сам био први пут на том простору. Нисам био тамо,
није било по мени, уопште није здраво било тамо колико сам ја
раније се чуло да је ту било проблема, да је тамо, немам појма.
Мислим, нездраво било. Нисам никад ишао пре тога, из тог правца.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А да ли можете да нам кажете коме сте се
јавили тамо? Ко Вас прихвата у Товарнику?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па гледајте овако, у ствари нас је пошто
је већ био сутон, мрак. Нас је полиција пошто смо ми прелазили
било је 5-6 тих рампи са ове стране и та је била гранична полиција
југословенска, српска и са оне стране је била САО крајине полиција.
Са свима смо се, они су нас овај, саветовали шта да радимо
поготово то вече кад смо били да не би село јесте као слободно, али
да не идемо зато што пут није слободан, па нас је војска одвела у
току ноћи.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А да ли је ту било командно место војно
неко у Товарнику колико је Вама познато?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не могу да се сетим да ли је било.
Мислите војска? Војска је само дошла са њиховим тим превозним
средствима и одвезла нас.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А да ли Вам Душан Лончар нешто значи?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Из тог периода?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да.
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Никад чуо. После јесам.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Кад опростите? Кад после?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па после кад је почело ово.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Мислим 91. касније или мислите сад кад је
почело суђење?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па сад кад је почело.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. Не морате о томе. Да ли Вас за
Товарник можда везује име односно да ли везујете име Славко
Камбер или Слободан Камбер? Нисте чули тада за таквог?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли одговорили? Ја нисам чула.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не, рекао сам не, не могу сад да
напрежем се, не могу сад мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гласно да се чује.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Е сад, према исказима сведока.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Можда, можда је то, можда сам га и
упознао али не могу да се сетим сад, не могу да се сетим.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Па да ли сте упознали било кога из редова
војске, представника војске у Товарнику док сте били?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Јесам, али не могу да се сетим сада како
се ко звао, мислим давно је било стварно.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли се сећате можда по чиновима ко су
била та лица?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не могу да се сетим. Не могу. Онда сам
их у мраку видео, никад више.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А да ли они када се срећете то у мраку у
Товарнику 10-ог знају где Ви идете и?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да, знали су. Они су нас и провели зато
што није био безбедан пут између Товарника и тог села.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли им је јасан разлог вашег одласка
тамо?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па вероватно је био.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Мислим јесу ли проверавали то са Вама?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па вероватно пазите, са мном нису.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Са Вама лично нису?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Можда са полицијом можда, нисам ја ни
звао, ја нисам ни могао да зовем кад никога тамо нисам ни знао.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А кажите ми овај, да ли Ви у тренутку када
вас, ваши месни одбори обавештавају да имају једног, два, три
добровољца, колико већ и Ви даље упућујете коме треба да се јаве,
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да ли Ви у том тренутку знате где ће ти добровољци да заврше?
Односно која ће да буде крајња тачка где ће они бити смештени,
односно где ће да буду укључени у који састав. Или је Ваше само да
их овај, упутите да се јаве у Шид.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не, функција Српске Народне Обнове
како је функционисала значи, како се преко месних одбора
скупљали људи, пријављивали људи који су били заинтересовани да
се ангажују, су као неки бројеви пријављивани, пријављивани у
седиште странке. Нису они знали ни где ни шта, нити смо ми знали,
него према датој ситуацији, могућности људи са терена да их
преведу до Тење тај човек који их је по двоје-троје пребацивао, он
је с неким камионом-фургоном их, кад може и има времена да
обезбеди, кад дође он каже доћи ћу за два дана, треба нам два-три,
они су се стално мењали тако. Ја сад причам како је то отприлике
функционисало. Није се знало, није нико знао. Нису се они баш
пријављивали за одређено место.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. А реците ми објаснили сте у који
састав улазе добровољци а када се нађу на терену који је захваћен
ратом, а кажите ми шта раде чланови Ваше странке на подручјима
која су ратом захваћена, који нису отишли као добровољци?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Са тог терена?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Одавде из Србије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само тренутак.

ВР

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је у судницу приступила бранилац
оптужених Косијер и Стевановића, адвокат Бранислава
Фурјановић.

Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја ћу да кажем шта сам ја радио.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: За Вас сам разумела да сте помогли око
задруге, агрегат, семе.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не, не, уопште. Ја сам значи био
задужен испред те Владе САО Славоније, Барање, Срем кад су ми
издали пропусницу да обезбеђујем за тај цео крај, да усмеравам
њихову економску помоћ према њима, ја сам скупљао помоћ, одмах
смо пресипали. Некад, ови су имали више па пошаљу сами своме
селу нешто, да ли ме разумете и наши су људи углавном ишли тамо
да би се обавестили значи ко је био политички, да би прикупили
обавештења из прве руке јер је то онда било ваљда ко сад у Јапану
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што се ова трагедија десила, најзанимљивије, ја сад карикирам,
више никог не интересује Гадафи и Либија, сад сви гледају Јапан,
тако је време то било кад су почеле те ратне операције тамо, то је
несрећа српска, сви су питали смо како је то, ми смо се на неки
начин ето трудили да обавестимо своје чланове из прве руке како то
изгледа, а имали смо своје чланове тамо.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ја Вас питам за улогу Ваших чланова који
су на терену. Ево конкретно Вас питам за Љубу Јелића, он је био и
сведок оведе и неспорно је био тамо, значи није учествовао као
добровољац, нисте га само спојили, већ је био члан Ваше странке
тамо. Која је његова улога и на који начин ви координирате са
својим чланством тамо?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Стварно не знам за тог господина
Јелића којег сам касније упознао и не могу, не могу да грешим душу
да сам га уопште знао пре тога ни као члана. Ја не могу, да ли ме
разумете? Многи су се чак после учлањивали у странку после тих
догађаја а сад то се могло да овако ко,извините на изразу, ко крава
да прежива па да мало виде ко је шта. Отприлике, нисам сигуран за
то.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Он овај, је био присутан и на одређеним
састанцима Ловаса из тог периода па мене интересује да ли је он
слао било какве извештаје овај, странци-централи у Новој Пазови,
да ли Ви нешто знате о томе? Он или неко други из Ваше странке
ако се не сећате за њега.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ја се не сећам да је он икад слао
неки извештај мени, лично мени. Случај, баш сам се сетио, да су ме
питали па сам рекао да не познајем Косту Гвозденова, али он није
био наш члан у почетку. Он је био службеник Црвеног крста.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Коста Гвозденовић?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Прво службеник Црвеног Крста а после
се учланио у странку.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: И није био сам као службеник Црвеног
крста тамо, и он је исто због те помоћи хуманитарне и ово-оно, био
тамо.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А кажите ми да ли 10-ог када долазите у
Ловас, да ли је са Вама био Славко Ступар?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: 10-ог?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да.
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: То кад смо ишли са господином
Љубаном са та два аута?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја мислим да није, са мном није био.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Он је био саслушан такође као сведок овде
и он каже да сте ви заједно дошли у Ловас.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја се њега не сећам да је он, мислим,
стварно не знам.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А да ли је он имао неку посебну улогу у
односу на добровољце испред Ваше странке?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па видите, ја сам после пошто ми тај
није био познат чак нисам могао да се сетим његовог имена, после
мало проверио, распитао се по селу. Гледајте, ми смо имали једну
фракцију унутар Српске Народне Обнове којој је очигледно
припадао тај господин Ступар и дан данас та фракција постоји. Ја
мислим регистрована Српска Народна Обнова Мирка Јовића угашена
96.године, е сад да ли је неко из те фракције, то сам хтео Вама да
кажем, или Срспске демократске странке која је била доста јака
тамо, мислим нешто, ја стварно не знам.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А реците ми да ли сте Ви били ако се
сећате, пошто пратите и на НЕТ-у и овде сте сведок овај догађај
када су цивили страдали у пољу детелине од експлозива, неспорно
да је био 18-ог значи ви крећете ка Ловасу 10-ог. Можете да нам
одговорите од 10-ог до 18-ог колико сте ви укупно дана били у
Ловасу, пошто кажете ову помоћ коју сте давали да је то све било.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па отприлике половину можда, 4-5 дана.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Значи од 7-8 дана Ви сте 4-5.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Овамо-тамо.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Тамо и овамо. Добро, јер било је сведока
као што је рецимо Фрањо Жадањ који је говорио да Вас је виђао
стално. Да ли познајете то лице можда?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Како?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Фрањо Жадањ, мештанин тог села. И у
истрази сте такође описивали да овај, да кад сте дошли у село
испред села је била рампа, било је тенкова и тако даље. Јел можете
да прецизирате колико је отприлике било војске када сте стигли и
да ли знате можда чије су то јединице и одакле су биле?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Гледајте, ја у тог момента сигурно нисам
знао чије су мислим јединице мислим на касарне из ког места и то,
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нисам. Војске је било много и тенкова и ових сад па војске је било
преко 90% оно што се каже униформисаних. Мислим сад то могу да
овако кад мало вратим, кад вратим филм колко, шта сам видео
мислим ја шта сам видео ту код центра ту код центра је био тенк.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. Хвала Вам пуно. Ја немам питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. Угасите овај или ћете овај да
користите?
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добар дан господине Бастаја. Ја сам
Градимир Налић, ја браним окривљеног Милана Радојчића, испитали
су Вас тужилац и колегиница детаљно, ја бих само пар ствари с
Вама још утврдио. Рекли сте да је Ваша надлежност била
обезбеђење странке јел тако?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Тако, то је основно.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли можете да опишете шта под тим овај,
шта таква функција подразумева? Шта Ви сте морате да радите да
би своју функцију обавили како треба?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Значи, обезбеђење странке је било
преко обезбеђења тих пошто се у оно време политичке, Српска
Народна Обнова није била дозвољена политичко наступање у
медијима, на телевизији, ми смо ишли на отворене те скупове и
имали смо случајеве да смо на тим отвореним скуповима, да смо
преживљавали линч као што је био линч у Врбасу, нападани смо
значи. Друго, то је једна ствар значи, морали смо да обезбедимо да
нас не линчују. Друго, имали смо проблеме Вук Драшковић је
поцепао ту странку, имали смо проблеме са његовим члановима који
су бркали стално ми, они шта ја знам.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ја Вас питам овај, питам Вас просто, значи
говоримо о физичком обезбеђењу скупова странке јел тако?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: И претпостављам руководства?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па обезбеђивали смо једино ја сам био
пратио Мирка Јовића.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Шта је Вас господине квалификовало
да будете пратилац председника странке? Јесте ли Ви пре тога били
припадник неке од служби у којој сте могли да научите такав посао?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ја ћу да Вам кажем, е овако, више
пута смо се смејали ко кога сад као то чува? Да ли он мене или ја
њега? Ја сам старији од њега доста мислим, он је јачи од мене.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Па каква Ви то онда посебна знања имате?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па нисам имао функцију знања, него сам
ја што се тиче овај, познанства са господином Јовићем од, не од тих
ратних него од 87.године, када смо ми се укључили преко удружења
«Сава» да се боримо за уједињење свих српских поцепаних
територија, значи да се ове две покрајине припоје Србији.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Значи Ви нисте имали, јесте ли
имали некога ко се бавио у оквиру тога посла прикупљањем
података. На пример, идете у неко место да би обезбедили некога
претходно морате да сазнате шта вас евентуално тамо очекује.
Имате ли тамо подршку, имате ли непријатеља? Може ли неко да
угрози председника, скуп и тако даље. Јесте ли имали неког ко је
прикупљао информације за странку те врсте безбедоносног
карактера?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Мислите на територији Републике
Србије?
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Па где год.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ево, значи, ми смо имали доста тих
месних одбора. Сада ја више не могу да се сетим ко је био, шта је
био али смо преко њих контактирали и они су обезбеђивали скуп.
Значи, у оном смислу, они су пријављивали.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесу ли месни одбори имали своје органе
безбедности посебне?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Имали су и они своје, мислим то стварно
није се мењало, то се није знало.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесу ли ти органи писали одређени извештај
и слали у централу странке?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ја, не сећам се.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не сећате се? Добро. Реците ми молим Вас,
да ли је овај, тачна, сведок Јелић Љубодраг за то Вас је већ
колегиница питала, у свом исказу код истражног судије на страни 18
говорио је о томе каже «садашњи радикали, српска народна обнова
и ми смо вршили обуку, сви заједно». Да ли је тачна оваква тврдња?
Да ли се Ви сећате да сте ви заједно вршили обуку са радикалима
или Љуба Јелић не говори истину?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ми смо били у свађи са господином
Шешељем од његовог првог дана када је он са господином
Драшковићем.
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Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: У реду. Ја само питам да ли је док нисте
били у свађи да ли је постојала некаква сарадња у оквиру које сте
ви вршили заједно обуку добровољаца?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја се не сећам.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не сећате се? Да ли је Љуба Јелић могао да
зна тако нешто а да Ви не знате да је било тога?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па могао је, зато што ми нисмо били
војна организација да смо имали сад неку.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ви сте господине потпредседник странке, ја
не причам о војној вашој организацији.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Нисам једини.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Молим? Добро, један од потпредседника.
Ваљда би знали да се негде Ваши добровољци обучавају не знам са
добровољцима радикала, да ли би то Ви морали да знате по
функцији или је то неки Љуба Јелић из Краљева члан тамо одбора
Вашег могао да сакрије од Вас?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не знам, ја се лично не сећам, можда
нешто да Вам нешто кажем.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Кажите.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да је нешто било у том Апатину, али то
је много раније било, то нема.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Било када? Да ли је вршена обука?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Није вршена обука, него су као.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А кажите ми јел било неке обуке за
Маркушицу и Аду? За неку операцију тамо? Јел било? Јел Вам то
нешто познато?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ево каже даље Љуба Јелић у тој истој изјави
«ми смо вршили обуку сви заједно» значи говори о радикалима и
Српској Народној Обнови, каже «да би се на пример, конкретно ја
сам био заменик команданта операције за Маркушицу и Аду тада и
СНО-а». Је ли то тачно?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ево ја само да Вам кажем оно што сам и
рекао, значи ја не могу да се сетим ниједног од наших чланова до
тих датума.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јел можете да се сетите макар тих
операција?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не могу да се сетим операција кад то
није било уопште актуелно нама.
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Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Видите само Ви можете мени да
будете користан сведок ја да проверим другог сведока да ли.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја сам сад запањен мало.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли он говори истину или?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па добро, можда он говори истину,
можда то за њега истина.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А каже овако даље он па ко је одређивао,
Ви сте рекли да нико од вас није одређивао ко ће да командује овај
добровољцима и тако даље. Је ли то тачно?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ми нисмо имали добровољце као ми, као
странка, него смо имали људе који су се пријављивали.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Каже исти овај Љуба Јелић, каже он је био
конкретно заменик командата операција за Маркушицу и Аду тада
из СНО-а али каже у Пазови се то после решавало другачије јер се
нису слагали лидери тада да неко одређује тамо успут ко ће бити
командант вода, него је то ишло из централне обично. Да ли је ово
тачно или Љуба Јелић не говори истину? Јер Ви сте један од лидера
те странке.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ево ја ћу да Вам кажем што ја знам, чега
се ја сећам. Значи, две веће групе људи су отишли значи у то Тење,
тамо су људи се међу собом договорили јер је територијална
одбрана тражила да сви добровољци који су, то сам схватио јер сам
био тамо, да имају једног представника који ће да контактира са
командом територијалне одбране и са војском да им преноси њихова
задужења, то се сводило не на команду него да пренесе где ће ко
да једе, где ће ко да буде, ето то. Нисте тамо имали касарне, него
један спава у ову кућу, други спава у неку другу кућу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То причита за Тењу. Шта се дешава за
Ловас то нас занима.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: За Ловас је исто тако било. Значи, они
су међу собом из својих познанастава одабрали према тим
командним структурама да контактира Бора Михајловић, господин
Бора Михајловић.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Бата Михајловић.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: А не да он командује, него само да им
преноси шта ови кажу да не могу сви сад да буду тамо, мислим
никад није било неке смотре па да је човек видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они сами одабрали то? Бирали како
добровољци бирали?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па договоре се између себе, тако сам ја
то разумео. А гледајте, они нису били нека руља, да се нешто
разумемо, то је било мислим људи који су веома коректни и који су
могли да се договоре, познавали су се.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Говорили сте овде да су прављене
одређене провере, чини ми се да сте говорили о томе да су те
провере биле више визуелне које су се односиле на неки спољни
опис личности, да ли не знам алкохоличар можда или наркоман и
тако даље. Да ли су вршене неке другачије провере тих
добровољаца у смислу да ли се у те добровољце јављају људи који
имају на пример криминални досије одређене и ко је вршио за вас
ту проверу?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Значи ти људи који су се јављали да
иду у одбрамбене српске снаге на кризна жаришта су се јавили
својим месним одборима, тј. нашим месним одборима који су могли
преко својих тамошњих људи, мештана да знају, у главу се све зна
ко је ко. Ја сам за тог Љубана ето питао мештане у Пазови који су
рекли да је поуздан човек, да је уреду човек, да је чак рођен из тог
места. Значи њега смо на неки начин проверили пре него што смо
уопште контактирали са њим и вероватно човек и не зна за то.
Значи они су само могли да провере, а не седиште странке која је
сада неко, и само на основу њихове провере значи, а нисмо имали
разлога да не верујемо тим људима који су били задужени у месним
одборима као председници месних одора да ће да пошаљу неког ко
није уреду. Није.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ви сте данас у исказу рекли да има на крају
крајева рекли сте папира за Ловас и како је то све урађено, ја
цитирам ово ваше, на какве папире мислите да постоје и како је то
све урађено, да ли вам је познато где су ти папири и о каквим
папирима говорите?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ја причам о папирима значи кад смо
ми, кад год смо увек долазили да пређемо код Товарника границу у
било којем правцу, они су нас враћали са границе у канцеларију
САО Славонија, Барања и Западни Срем, те су нам ти људи издавали
потврде, е сад гледајте.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Доћи ћемо до тога, а пре да би дошли Ви до
САО морате прво да прођете Србију, је ли тако?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па једну рампу.
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Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ко Вас пусти из Србије пре него што се Ви
тамо обратите овима другима?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ево били смо у тој канцеларији, из
канцеларије су њихови људи.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Где се налазила та канцеларија господине?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: У Шиду, ја стварно не могу сада да
кажем где, једна улица попречно овако је била, мислим у односу на
ту главну валда, давно је било. Људи су из те канцеларије одвели
цео аутобус и све нас до зграде у центру Шида, милим да је то
центар Шида отприлке са неком великом ајнфорт капијом, где су
опет људи из Територијалне одбране САО Краније свагог
појединачно задужили са том војном опремом, значи униформама.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесу ли и оружје дали?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Молим?
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесу ли и оружје дали, не, само војну
опрему?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: И издали су сви, свако је добио на
основу своје личне карте и података тај папир да је сад, који је
уједно служио и да пређу ко пропусница. Ја сам.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ко је радио тамо у том месту где су давани
те униформе где су задуживане?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не знам радио је један исто
униформисан старији човек.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Какву је униформу он носио?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Носио је униформу Југословенске војске.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Је ли имала та униформа неку ознаку САО,
овога, онога и тако.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не могу да се сетим мислим стварно.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Или је имао ознаке ЈНА можете ли тога да се
сетите.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не могу да се сетим, то је био САО
Славонија, Барања и Западни Срем.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Све Вас разумем, али Шид је Србија.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Тамо је то било.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Уреду, и онда Ви излазите из Србије и ко вас
контролише?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Једна рампа са тим папирима ми
пролазимо.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ко је на рампи?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па има војска, има полиција, српска
полиција, српске рампе. Има гранична полиција, има са оне стране
полиција САО Славоније, Барање и Западни Срем и тако.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: И све то прођете је ли тако, захваљујући тој
пропсуници коју сте у Србији добили, је ли тако?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Тако.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Кажите ми молим Вас.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: На своје име, значи није ко формација
никаква него.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Знате ли где се налазила Територијална
одбране Републике Србије у Шиду, у којој згради је она смештена,
јесте ли имали прилике тамо да идете?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја никад нисам био тамо.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нисте. Јесу ли Вас поводом свих ових слања
добровољаца држава Србија тада преко својих органа, војске или
полиције или Службе државне безбедности, на било који начин
спречавали у тој активности?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па гледајте пошто ми нисмо имали групе
скупљене, ја знам како су спречавали ове остале.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Је ли Вас неко звао и рекао шта ти радиш,
кога ти наоружаваш, где шаљеш и тако даље, је ли било некад
тако?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Нису зато што ми никог нисмо
наоружавали.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да кажем кога Ви, ајде да кажем
мобилишете, ајде тако?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Зато смо ми.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Је ли вам неко то дозволио, је ли вам то
неко бранио да чините?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па сигурно су бранили да се тако нешто
уради чим смо ми омогућавали и једина могућности људи са тог
терена ратом захваћеног, могли да они одведу те људе тамо на та
места где је.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесу они њих шверцовали ноћу преко реке
или?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па шверцовали, то сам хтео да вам
кажем, не знам ко ми рече зашто.
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Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Каже господин Ваш шеф Мирко Јовић да сте
око 500 добровоњаца упутили најмање у том периоду, како
коментаришете ту изјаву?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па мегаломанску, ја могу да га питам,
стварно 500 мислим.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли Вам је познато где се налази ово
истурено командно место Прве армије у Шиду, Вама лично да ли је
познато, да ли сте одлазили некада тамо?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли Вам је поднет некакав извештај
генерала Александра Васиљевића, писани извештај о догађајима у
Ловасу?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па чуо сам кад је почело ово, мислим
сада ово суђење, чуо сам да је он писао неке извештаје.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесте видели тај извештај негде?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па нисам видео али сам чуо.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Од кога сте чули?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не могу да се сетим, али мислим
причали смо међу собом оно.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, кажите ми овако, мало пре сте
причали о Кости овом Гвозденову и тако даље, и колегиница вам је
говорила о Јосипу Кувајџићу који је сведочио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, о Фрањи.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Пардон, ја сад на Јосипа Кувајџића идем
мало, то је страна 10 од 26. новембра 2009. године. Видите овде се
говори у његовој изјави о дану када су мештани Ловаса били
смештени у радионици, механичкој, радионици. И овај каже сведок
Јосип Кувајџић, да сте Ви и Коста дошли по њега тога дана. Рекао
сам. Он каже Баста и Коста?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не сећам се ја.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Је ли био неки Баста?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па мене зову Баста.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Вас зову Баста?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ви нисте ишли ни по кога кући да га водите
у, нисте хвала. Још једна ми ствар није јасна, јесте ли Ви имали
Ваше одборе у Хрватској, ваше странке?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па имали смо.
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ИСТРАЖНИ СУДИЈА: А где сте имали месне одборе, како су се звали
месни одбори?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па месни одбори јер ја лично гледајте
не могу да се сетим баш ко је где шта био. То се после мењало како
је овде ојачала ова Српска демократска странка, то се после све
преклопило.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Је ли можете да се сетите где сте имали у
којим местима те месне одборе?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па имали смо ја мислим у Борову селу,
имали смо у Книну, и сад не знам тим, више смо имали у том делу
где је Книн и то.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Хвала вам најлепше, немам више стварно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, даље од бранилаца? Нема нико је ли?
Изволите.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Имаћу неколико питања, и прво везано за Вашу
изјаву коју сте дали УКП-у 05. марта 2007. године, само ћемо нешто
да поновимо да Вас питам да ли остајете код тога. Рекли сте на
страни 1 сви наши чланови имали су обавезу да се уклопе у састав
Територијалне одбране, остајете ли код овог дела своје изјаве?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да, мислим не обавезу, него су они,
њима је то речено да они ти који, уствари тим људима да морају да
се уклопе у те одбамбене снаге. Значи ми смо само у одбрамбене
снаге.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, кажете речено им је, ко им је рекао да
ли се сећате?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па речено је ко је био ту када су се
спајали, то могу да кажем ја, могао је да каже било код.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Из странке људи ваши?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само појасните ко, појасните које
Територијалне одбране?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Територијалне одбране, српске
територијалне одбране.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које српске?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па на терену САО Славоније, Барање и
Западни Срем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Само да нешто кажем, то им је могло да
се каже, то исто углавном су причали и ови месни одбори, значи
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када су ови јавили он му је рекао где је шта, није рекао место, али
шта се очекује од њега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ево само мало. Говорите о Бори Михајловићу,
пардон, из Добановаца, и кажете да је он имао задатак да пренесе
наређење команде Територијалне одбране другим добровољцима,
остајете ли код овог дела своје изјаве?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да, он није имао никакву команду,
командни задатак није имао, он је имао само тај контактни да
пренесе њима где ће да се сместе, спавају и шта команда
Територијалне одбране или војска очејује од њих.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Како то знате кажите нам, јесте ли Ви њега
упутили на то или је он вама говорио?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја са њим, мислим са њим сам се дуго га
знам и причали смо и тако је било и кад смо били у Тењи.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Онда на страни 3 исте изјаве кажете
«добровољци су размештени по кућама у Ловасу по распореду који
је направила Територијална одбрана», остајете ли код овога?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па неко је направио распоред, очекујем
да мештани су могли само да кажу где ће ко да спава.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Код истражног судије на страници 9, 07.
септембра 2007. године када Вас је питао да ли сте упознали некога
из војске, Ви кажете «не» и на питање «нисте имали контакт са
њима», поново кажете «не», остајете ли код овог дела?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја мислим да нисам, можда сам
судјеловао овако, али ништа ми нити значи нити се сећам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Хвала. А сад 21.04.2008. године на страни 17
сведочења, уствари давања исказа господина Деветка, он каже да
сте му Ви дали неки оклопни транспортер «пинцгауер» са посадом
која их је одвела у Ловас, да ли се сећате тога?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па нисам ја то, ја мислм да смо ми сви
заједно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није то оптужени Деветак, ја не знам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: 21.04. страна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је нека грешка господин Љубан Деветак је
причао да је био код потпуковника Душана Лончара, заједно са
Милорадом Бастајом и Мирком Јовићем и да је одатле добио војни
оклопни транспортер «пинцгауер» и да су отишли у Ловас 10.10.
када је ослобођен.
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Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ја сам онда помешао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нешто сте помешали.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Бастаја Милорад је тај оклопни транспортер.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја се не сећам, пазите давно је било,
али знам да смо отишли са војска нас је провела, значи са неким
возилом њиховим, сад како, шта.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Значи само да рашчистимо, добили сте тај
«пинцгауер» од војске?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па вероватно, само од војске могу
добити.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја сам рекао да нас је војска превезла. Е
сад ко, шта, не могу да се сетим.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Е сад Славко Ступар 03. фебруара 2009. на
страници 53, Вас означава као команданта «Душана Силног»?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Гледајте ја сада он може да каже шта
хоће само да вам нешто кажем, могуће да је човек и повезао са
нечим, ево сад ћу да кажем о чему се ради, ја сам био доста пута на
телвизији, то значи пропагандно када смо ми, значи отворено
плашили Хрвате да ми имамо ово, оно, па можда је онда он то
повезао на основу тих телевизијских да сам ја командант неког
«Душана Силног», а да вам кажем ви који сте искусни ви знате да је
то био за једну Српску народну обнову, било немогуће, а и у истрази
је доказано да није било могуће уопште да ми имамо неку
формацију од два човека.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Само још док сте били у селу Ловас, да ли сте
Ви могли некоме од Ваших припадника да наредите нешто?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ја сам био овако доста маркантан,
можда сам могао као старији да нешто кажем, иначе не
похијерархији него као човек, шта знам мислим.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Слободан Марковић сведочећи 24. децембра
2010. године је рекао да сте му ви наредили да преда, да врати
аутоматско наоружање, да ће да добије полуаутоматско, да ли је
могло тако нешто да се деси?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Гледајте стварно не могу, и ово сам се
напрегао али то баш стварно не могу да се сетим, мислим не могу да
се сетим њега.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро хвала вам немам више питања. Хвала.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље од бранилаца? Нема нико више,
од бранилаца , од оптужених? Изволите, имате господине Деветак
ту неки микрофон да укључите. Не може због прекуцавања
транскрипта, станите негде са стране где вам је најближе, може и
овде, где год. Овде господине Деветак, станите. Не, не, не може да
седне господин Деветак на место сведока, оптужени не сведочи.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан господине Баста.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Добар дан.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Баста ово кад смо дошли 10.-ог у Товарник,
код кога смо ишли најрипје, јесмо ишли у некакву команду или?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не могу се сетити Љубане живота ми
мога, знам да смо ишли у неку кућу, није било струје, сад где смо
ишли, шта смо.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Па није било струје у Товарнику, у тој кући је
било струје колико се ја сећам.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не могу да се сетим.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Баста је ли се не сећаш или намерно се не
сећаш да нас је примио пуковник Лончар и обавестио да је село
ослобођено и дао нам возило, да смо пили кафу са њим и онај
вињак, да нас је служио човек за којега смо, официр за којега смо
сви мислили да је Ром по пореклу и тако даље, што се правиш
блесав овде данас?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако да се обраћате.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Љубане ево ту сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да му предочите нешто и да га питате,
али тако да причате да се прави блесав и то, немојте на тај начин.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Извињавам се госпођо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имате објашњење господине Бастаја?
Оптужени Љубан Деветак у својој одбрани тврди да сте свратили
код тог пуковника Лончара на његово командно место, да сте
добили то војно возило и се Ви тога сећате, Ви кажете ишли сте тим
неким војним возилом?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Јесте, ја сам то рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли се сећате то да сте били код тог?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не сећам се, ево живота ми, нисам
Циганин да се кунем, немам разлога зашто не би рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само се тога не сећате је ли тако?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не могу да се сетим, могу да кажем
јесте али ево, ја се лично не сећам, ево сећам се.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и то је неки одговор, идемо даље.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли се сећа господин.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не желим да повредим, ево миле ми
мајке.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Господин Баста да ли се сећа када смо стигли
у Ловас тада? Колико је могло бити сати, по дану или је била ноћ
већ?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ноћ, то се сећам.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јел се сећа где је Мирко отишао на спавање?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Стварно не знам, ми смо били у кући од
те зграде у центру једна десно кућа, приватна кућа мислим, био
тенк испред ње пуцао ту ноћ.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Па где си ти спавао ту ноћ?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја мислим да нисам ни спавао, не могу
да се сетим.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Кад си дошао како ти кажеш, када си дошао
са тим Енглезима и ако сви сведоци тврде да су били Ирци, у
једанаестом у Ловас, у које време?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Кад смо стигли тамо?
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па после подне. Не могу тачно.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: После подне одлично, добро, хавла. Немам
више питања јер је глупо да наставим са питањима, имам примедбе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Прво Баста је очито помешао, очито је
помешао аутобус од 07.10 са којим је зајдено са мном довезао
добровоце у Товарник са овим аутобусом који је дошао без њега у
Ловас 11.10.1991. године. И то не случајно него намерно он то
меша.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што намерно, објасните.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Па намерно због тога што госпођо
председнице у овом поступку ипак се настоји утицати извана, тако
и на сведоке, неко ко ако ништа бар некакву моралну одговорности
сноси, некакву моралну одговорност сноси, он настоји да је скине са
себе, ја нећу да улазим да ли је морално или нека друга, у то јер
нисам стручњак и преко оваквих сведока да отклони улогу војске и
везу војске уопште на територији општине Вуковар јер за то време
се не може говорити о некој организованој САО Крајини на том
терену, као и организованом ТО-у тога подручја, тако да намерно
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човек не памти да је упознао било кога из војске, да је био у војсци,
да је био у команди у Товарнику, попио и кафу и примио заједно са
Мирком честитање у мом присуству и тако даље. Да човек очито
избегава да говори истину, то се види из сведочења овога иако је и
он лагао доста у свом сведочењу, капетана Вељовића, који у свом
сведочењу говори да је упознао у Ловасу Басту, да је упознао у
Ловасу овога Бату, Ступара, Аждају спомиње, значи сву четворицу је
упознао. А ја се добро сећам када ми је Баста једном приликом,
мислим тад чак да нећу погрешити да је то било другог дана по
одласку мене и Вељовића у Товарник код, у команду код Лончара,
значи 13.-ог да смо се срели, попили у канцеларијама задружним
кафу и причали и рекао ми је да је упознао капетана Вељовића, да
га је упознао са вођама група и тако даље, тако да те његове приче
апсолутно су неистините, ружно је да кажем да човек лаже ипак ми
смо у неким озбиљним годинама. Опростите једно само питање би
имао још.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли позна Крнета Бранка из Нове Пазове,
сведок?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја да ли познајем?
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Познајем. Крнета Бранка.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Је ли знаш 1991. године шта је он био?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Мислим да је био.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Везано за неке страначке ствари и то.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Страначке.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ја мислим да је ту био центар Српске
демократске странке.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Је ли он био председник Српске демократске
странке?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Стварно не знам Љубане, стварно ево
мајке ми.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро, хвала ти.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да те лажем, ни најмање не желим да те
лажем.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Боље речено у «Оази мира» је био центар
Српске демократске странке. Да ли смо се нас двојица тамо
упознали много пре него што причаш ти да си ме видио 10.-ог?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не. Ја се не сећам.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Не?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја се не сећам, ја се сећам за ово, пази
мислим ја сам се упознао са много људи тако да ми ништа није
карактеристично остало ако смо се и упознали у тој «оази».
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро, добро, да не дужимо, не може госпођо
председнице не може ништа бити карактеристичније у том времену
од једног сусрета 10. ноћи са командантом једне бригаде и то
елитне као што је требала да буде та гардијска јединица, па да
човек се тога не сећа, то је невероватно и очито је оно што стоји,
што сам ја рекао. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, не морате то да гасите да би ако неко
има још од оптужених питања.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Је ли могу изаћи опростите у тоалет можда?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Могу да кажем ево док је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема више нико сем Николаидиса? Молим? Где
ће, само сачекајте.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Ту спомињете ту страну.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко сте Ви госпођо што се смејете у публици?
НН: Ћерка окривљеног Љубана Деветака.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта је, како можете ту да се смејте, изађите
напоље.
НН: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Ова страна делегација, стално
спомиње страну делегацију, каква делегација је у питању? Јесу то
били Енглези, Американци или Срби из иностранства?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: То су били Енглези српског порекла чији
су родитељи са подручја САО Крајине родом, значи који су
емигранти, емигрирали, неки са Ђујићем, војводом Ђујићем, неки са
овим, оним, њихови синови.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Из Ловаса су родом?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Молим?
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Из Ловаса су родом?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не верујем да су из Ловаса, нису били,
мислим.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Па колико је њих било, је ли то
делегација?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па шест, седам, не могу да се сетим.
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Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: У Ловасу у време када си се
налазио тамо било је преко 50 добровољаца Српске народне обнове,
овде ниси спомињао скоро ниједно име, кога си видео тамо од
добровољаца?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја знам да што се тиче људи који су
отишли у пратњу те делегације који су остали неких се сећам, неких
се не сећам, и није их било више од 15-так до 20, да ли је и толико
било.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Ја говорим у селу.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ја не знам колико је село било.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: У том периоду у Ловасу и 10.10. и
од 11. је било преко 50 добровољаца Српске народне обнове, које
си ти видео тамо?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не сећам се да је било, колико их је
било, нити сам имао ту функцију да ја сада те видим колико има, а
кога се сећам оданде.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Сећам се Боре Михајловића, сећам се
Зорана Обреновића, сећам се Ђеке, Ђековића овог Саве, Игора,
Николе, мислим нисам сигуран за Пљоку, зато што је не знам како
се презива човек.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Како сте знали у Шид где треба да
одете по униформу.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Одвели су нас службеници из
канцеларије САО Крајине.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: А где сте нашли те службенике?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па са границе су нас одвели људи до те
канцеларије.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: На граници чекали и преузели?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: До границе Ацо је било више тих рампи,
сад која је чија била не знам, али када су видели на некој од тих
рампи рекли су нам да се окренемо и да одемо тамо.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Ја сам пролазио исто туда, значи
исто из Нове Пазове, значи нико ме није преузимао него смо вођени,
зато питам је ли вас чекао неко на граници да вас преузме, да вас
одведе тамо или сте сами ишли.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Није нас нико чекао колико сам ја
обавештен, нико нас није чекао него су нас људи из те канцеларије
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као службеници САО Крајине одвели да задуже униформе и превели
преко са тим папирима.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: А ко је могао и ко је смео да
наоружа ту страну делегацију?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: У селу?
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Уопште да.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па стварно не знам ко је наоружао,
мислим момци су ту хтели да виде како то изгледа.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Ја кажем ко их је наоружао, ко је
смео да их наоружа?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па војска, територијална одбрана.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: А ко је њих представио војсци?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која територијална одбрана?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Српска, српска.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која српска?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па САО Славоније, Барање и Западног
Срема. Сува ми уста, да вам кажем нешто, боли ме стомак јер сам
се нагутао тих.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Јесу они тога дана били у Ловасу?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ко?
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Па та САО Крајина?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па били су.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: И они су их наоружали?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Они су нас и одвели тамо.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: И наоружали?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па вероватно они када су нас повели, да
ли папире омогућили да се оде донде.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да ли има неко име од тих?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не знам ниједно име, ја се не сећам
имена, нисам сада.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: А они су вас знали?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не знам да ли су нас знали, али су
видели.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Како да наоружа 20 људи не зна ко
сте, шта сте, како то ја вам поделим униформу и оружје ви дошли
оданде и.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па Ацо јесмо лепо причали да смо прво
у Шиду задужили од те исте.
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Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Па знам али то не значи ништа тај
папир, то њима ти причаш овде папир то ми значило, то је потврда
једна, откуд онај што ти даје пушку зна да си ти тај и ко си ти, шта
си ти. Међу добровољцима је било Хрвата, Муслимана, како да му да
он пушку а не зна ко је, нико не гарантује за њега.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Госпођо судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: На том папиру пише овако; задужио
опрему, значи војну опрему задужио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Значи. Хвала вам. Значи на основу тога
да је задужио опрему онда су му дали део опреме те која га
следовала тамо.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Ја разумем да пише шта је
задужио, али на основу чега он њему даје то, откуд он зна ко си ти,
ко је ко.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не могу да се сетим Ацо, брате то је
било организовано.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Па то си и радио, ти си
организовао, ти си рекао да си баш за то био задужен да
организујеш, да спајаш и ово, оно. И сад кад дође до спајања е ту је
крај, ту не знаш.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не знам, када се споји, није ми, шта
ћемо ми сада.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: А са ким си спајао то?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па јесмо спојили још у Шиду са
Територијалном одбраном Славоније, Западног Срема, Баната како
се то већ зове.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Ти си рекао долази.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бастаја, спајате са САО Славонија,
Барања.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Тако је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па реците персонално са којим људима, који
човек, шта сад спајате са САО, шта је то спајам их са САО?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Стварно не могу да се, са службеником
којег ја не могу да се сетим уопште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у Ловасу шта је персонално реците који човек
представља САО Славонију, Барању?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не могу се сетити.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не могу се сетити, извините госпођо
судија да Вам нешто кажем, нити сам ја то био тамо да упознам тог
човека.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ко је једини из Ловаса са ким сте
контактирали у вези свега овога?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Свега што сам ја био сам са Љубаном
Деветаком.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: И може се рашчланити, али зашто не
питате Бору Михајловића он то зна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бору ми смо питали, испитивали Бору, то је
данима трајало. Изволите даље.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Бора Михајловић ко и сви остали
добровољци каже да су отишли преко Српске народне обнове, значи
сви добровољци. И шта ти кажеш на то?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја кажем да Српска Народна Обнова
никад није имала војне формације.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Не прича нико о војним
формацијама, ми причамо о добровољцима, да је Српска Народна
Обнова скупљала добровољце као што и сами говорите и ти и овај
твој шеф, да сте скупљали, упућивали, правили контакте и спајали
са тим.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Добро.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Е сада, само зато што има
суђење за Ловас, е ту не знате ништа. Тамо за Тење знате, за
Борово знамо, то смо радили али овде нисмо. 50 људи, преко 50
људи говори да су преко Српске Народне Обнове отишли у Ловас, ти
једини говориш да нису.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја тврдим да нису, што се мене тиче.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Нисмо ми блесави.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако само господине Николајидис,
обраћајте му се лепо а суд ће да цени то што он одговара шта је
истина а шта није.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Од кога си сазнао да је
Ловас ослобођен?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Од господина Љубана Деветака.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: И шта ти је рекао ко га је
ослободио?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не сећа се, рекао је само да је
ослобођен, да је војска тамо, да је војска.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Како то овај, да те чак и
Хрвати у својим изјавама спомињу и сви добровољци који су били у
Ловасу те спомињу да су те видели у Ловасу, а ти се не сећаш ни
једних ни других да си их виђао тамо.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја рекао да нисам био у Ловасу?
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Не, не сећаш се
добровољаца.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па сећам се, не могу свих да се сетим, ја
нисам.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Рекао си код истражног
судије да се не сећаш ни мене ни Пере, ево сад ни Банета, ти се
сећаш те двојице што си навео који су дошли с тобом и отишли
назад. Ја говорим о добровољцима који су учествовали у нападу на
Ловас, у ослобођењу Ловаса, како год хоћеш и осталим
добровољцима који су били тамо. Ти говориш ту ови били у пратњи
делегације, то нема везе са истином.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја причам оно што ја лично знам и што
сам учествовао. Постоје други људи из тог Панчева, нек дођу да
кажу они ко је господин Аца, како је отишао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ове наше оптужене у предмету?
Оптужени Александар Николаидис, оптужени Петроније Стевановић,
оптужени Јован Димитријевић, Зоран Косијер, Драган Бачић.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па рекао сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате те људе?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: За Драгана Бачића не могу, ја сам њега
и од раније знао ако је то овај господин који сад, не би га ни
препознао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он није сад ту тренутно у судници, раздвојен је
поступак али ја Вас питам да ли знате ове људе наше оптужене из
суднице?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Значи, мени је у истрази судија рекао
кад ме питао не могу да се сетим презимена, питао ме није ме питао
за Пљоку, него не могу да се сетим како је презиме, значи ја њега
знам као Пљока.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ове друге да ли знате?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога знате? Да ли знате Јована Димитријевића?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Јована не могу да се сетим, знам га од
раније али не могу да се сетим, оданде знам значи тог Пљоку, онда
овог Сашу исто овај из Београда дечко који је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Саша Стојановић.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја њега знам као Карађорђевића под
надимком, не под неким надимком тамо Саша и више га знам по
митинзима на које је по Београду долазио. Оданде га се не сећам
сад да сам га нешто видео, колико је он био тамо, да ли је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зорана Косијера?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Косијера мислим да знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од када?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Знам га од пре тога, мислим да га се
сећам оданде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре чега?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Пре тог Ловаса. И од после га знам.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Ја управо то говорим
госпођо председавајућа да познаје све добровољце али само за она
места где се не суди, овде се суди и ту не познаје никога.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Гледајте, веома је тешко да се ја сетим
само у том периоду сад кога а са свима сам контактирао и пре и
после.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Петронија? То сте имали то питање, па нисам
баш.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ја сам одговорио истражном судији и
у предистрази да њих двојицу из Панчева не познајем, никад их
видео нисам, нису били чланови Српске Народне Обнове нити сам
живео у Панчеву да би могао да их познајем у том периоду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из ког периода знате Петронија?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па њега не знам ни из једног периода,
њега се не сећам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште га не познајете?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не сећам га се, сећам се овог зато што
су ми рекли за њега, он је био више по граду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Идемо даље.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Стојан Илић је истражном
судији 10.7.2007.године, на страни 234 рекао да сте ти и Ступар
били са њим у Шиду у команди и да си га ти задужио са оружјем и
униформом. Да ли лажем?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Није моје да кажем да лажете, судија ће
да процени.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Па твоје је, кажи јел јесте
или није.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: То нити сам могао, нити сам урадио,
нити.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Ступар је изјавио да си ти за
добровољце био главни.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: То је његово да каже, ја то нисам, то се
види из свега да нисам.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Мирко Јовић је изјавио да си
ти био задужен за надгледање и активности око организације
добровољаца, то је изјавио у СУП- у и код истражног судије.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па изјавио је можда, он је изјавио а ја
кажем како је функционисало, пошто сам ја позван да објасним како
је функционисала функција то ко је прикупљао добровољце, како су
одлазили, ја сам објаснио.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Ниси објаснио ниједно
спајање.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ацо, само ми кажи молим те где је
Српска Народна Обнова имала касарне?
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Нико касарну није ни тврдио
да Српска Народна Обнова има.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Како сам онда ја скупљао?
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Ко је нас спојио са Ловасом?
Ко нас одвео у Товарник? Ко нам је рекао ко ће да нас прихвати? Ко
нам је рекао, ко нам је средио наоружање, униформе све? Ко је то
урадио?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Стварно не знам.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Из ваше странке смо
кренули.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ја сад стварно кажем, стварно не
знам јер то сам рекао.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Које могућности ви странка
као странка није имала да пребаци тамо добровољце?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Није имала никакве могућности.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Сви приватници у Пазови су
били ваши, они су вас возили колима.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па није ствар била само у колима.
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Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Па шта је друго требало?
Како да нас пребаце до Шида, странка није имала могућности.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Није имала.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Које могућности?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па није имала могућности нити је то,
гледајте, господине судија, Српска Народна Обнова је хтела да
обнови добровољство које је било угашено после доласка
комуниста.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ту причу имамо из истраге. Одговарајте
на конкретна питања.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја одговарам на конкретна. Значи, право
добровољство је било оно како смо ми спроводили и остало су била
добровољства, одеш на Бубањ Поток, наоружаш се и идеш као
добровољац.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мене интересује Ловас, напад на Ловас, минско
поље и догађање у селу, ето, те три ствари да ли знате о томе или
не знате?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па рекао сам шта знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Идемо даље с питањима.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Овде си изјавио да сте ви
организовали одлазак добровољаца на та подручја. Значи, не они
оданде као што кажеш, него ви, ето то си ти рекао и потписао.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Која подручја?
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Па та подручја у Хрватској.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па јел сам сад судији рекао.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: «Команданти са тих одбрана
са тог подручја долазили су код нас у седиште странке и обраћали
ми се за помоћ. Ми смо организовали одлазак добровољаца на та
подручја». Како сте ви то организовали кад кажеш да нисте могли
да организујете?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Господине судија, ова предистрага она
што је била у Панчеву, ја сам то објаснио код господина Дилпарића
нашире и остајем при томе. Значи, како смо ми то у ствари радили.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Ја те питам како сте
организовали одлазак?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Одлазак смо организовали тако што смо
са људима са терена са кризног жаришта, где је било кризно
жариште коме су требали такозвани добровољци да би појачали
своје територијалне одбране, долазили у странку и упознавали људе

48/120

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 17. марта 2011. године

ВР

З

03
80

који су били заинтересовани за тако нешто и они су их водили, они
су их водили, оспособљавали тамо са опремом и враћали.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Шта ово значи међу
добровољцима је био главни Бора Михајловић, Бата Михајловић из
Добановаца.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Где?
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: У Ловасу.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Био је задужен испред групе те која је
отишла 11-ог да их представља у контакту са командом.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Како су га звали задуженик?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па Бора, ја колко знам сви смо га звали
увек Бора, никако друкчије. Бата у ствари, ја се извињавам.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да ли си 10.10. Љубан
Деветак дошао у Пазову у странку после подне и да је рекао да је
ситуација у селу лоша и да вас замолио да скупите још људи?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не знам ја кад је он дошао, ја сам дошао
у поподневним сатима и срео сам тог господина у том клубу са
групом мештана и тако су ме ти мештани упознали с њим, мене и
још не знам ко је био са мном, ко је био већ ту с њим.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: А да ли је могло то да се
деси када у то време он није знао шта је у селу.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Откуд ја знам шта је он знао, није знао
ја знам шта је он рекао.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: А да ли знаш да су ти
добровољци које ти спомињеш да су накнадно довели већ били у
Товарнику, неки су били и пре нас значи још 5.10.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не знам, ја само знам, ја причам Ацо за
оно што ја знам и што могу што сам видео, што сам учествовао
значи од 10-ог сам га упознао ја кад сам дошао у тај клуб он је био
у клубу.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Рекао си да то вече када си у
Ловасу да је све било мирно, због чега онда доводите још
добровољаца тамо?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: 10-ог кад сам био?
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја сам био да проверим да ли је мирно,
да ли би та делегација, да ли је уопшет безбедно за њу да оде тамо.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Зашто после доводите још
добровољаца?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Нису то били добровољци, они су били у
пратњи ових делегација.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Људи за које ти говориш да
су били у пратњу, сами говоре да су дошли као добровољци, нико
није споменуо никакву пратњу тим измишљеним делегацијама.
Значи, кажу да су као добровољци ишли на ратиште, да су позвани
из Српске Народне Обнове. Значи, пратњу само ти спомињеш.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја знам како је било и која је била
функција и која је била намера.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: А њих 30 не знају?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја колико знам није било 30.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Па постоје они који су ту и
који су били тамо значи ја кажем 30 их је било.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја знам за ову групу 15-так њих, који су
били углавном за то намењени што сам рекао.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Коме си их оставио тамо?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Они су хтели да остану кад се
делагација вратила сутрадан.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: И коме си их оставио?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па стварно не знам, они су остали тамо
јер су били све задужили код.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Кад се управо ради о
остајању тамо ниси могао, овде ниси могао, овде си био директно на
терену. Значи, коме остављаш њих? Ти си их довео. Коме си их
оставио?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ацо ти мене стављаш сад овде да ја
кажем што ја нисам разумеш ме.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Не, то си ти рекао, ти си
рекао ви спајате, ово-оно.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па спојили су се.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Више нису могли из Пазове,
нисмо знали е сад си био директно у Ловасу, значи нема ниси могао,
коме си га ту ти група коме остављаш?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Они су већ спојени значи то су
нормални људи.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: С ким су спојени? Ко их је
спојио с њима?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: С онима, оног момента кад су задужили.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Који су то они?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Територијална одбрана САО Славоније,
Барање и Западног Срема која је била стационирана већ у Шиду.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Говоримо о Ловасу.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја само кажем да је од Шида почело
значи њихово.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Дошли сте у Ловас ти и ова
пратња, они хоће да остану, ти кажеш добро, коме их остављаш? У
Ловасу коме их остављаш?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Коме ја остављам?
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па нисам ја њих, нисам ја командант па
ја неког остављам, нису они из моје касарне дошли, нису они моја
јединица, ми смо сви заједно отишли тамо, ја у овој функцији, они у
другој функцији.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: А која је твоја функција?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Обезбеђење оне делегације из Енглеске
и да се помогне шта може економски то.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Која ти је функција у
странци?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Моја функција?
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да, јер си изјавио да треба
да спајаш да си радио, да је то твоја обавеза.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Само да кажем нешто. Не ја, него да су
месни одбори то овај.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Месни одбори теби
препоручују и јављају а ти спајаш са овима са терена?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Могао је свако са терена.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Сад је могао свако а овде
спомињеш, данас први пут спомињеш и неке још заменике, до тада
ниси, само сте ти и Мирко Јовић били е сад већ неки нови заменици
а не знаш ни то који су.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Госпођо судија, у истрази код
Дилпарића, господина Дилпарића, ја сам то нашироко објаснио ко је
могао, ко је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, ово је претрес да разјаснимо неке
ствари. Конкретно питање а после ћете рећи примедбе господине
Николаидис да се не измеша.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Немам више питања, јер не
одговара ни на једно питање.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које су Вам примедбе?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: На које ти питање одговарам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Примедбе. То никаква
делегација није била, то сад кад каже делегација испада да су они
били нека овако дошла нека страна делегација. То су била два-три
овај Србина, који су живели тамо и дошли овамо и пробали су њих
ту мало да им узму неку кинту и одвели их тамо. Овај, ово што је
Деветак имао примедбу, тачно је. То је тачно да су раније довели
добровољце значи какви, прво он што то објашњава 10-ог био тамо
Деветак, ово, то није имало времена да се уради, добровољци су
већ били у Товарнику. Значи, 10-г док смо ми били у нападу на
Ловас, та група је била у Товарнику и чекала. Неки су били чак пре
нас као Љуба Јелић и дошли и они су били нон-стоп у контакту и он
спомиње само те функционере овај који су око њега, јер
добровољци га уопште нису ни интересовали. Даље, тачно је оно
што је Марковић рекао да је узета пушка не на начин као што
Марковић то хоће да објасни него када је дошао са том другом
групом дошао је код нас у кућу и тражио је пушке да иду у чишћење
пошто су имали те «паповке» тражио је пушке и неки су му дали, ја
нисам хтео да му дам овај и због тога смо, због тога смо се и
посвађали и ишли су у чишћење. После тог чишћења њега Хрвати
познају. Знам врло добро шта је чишћење и шта су чистили и после
тога су напунили тај аутобус јер су покрали пола села и тај аутобус
није могао да крене у центру, молио их је шофер да изнесу те
ствари, значи он врло добро зна не интересују њега ни агрегати ни
црвени крст као што хоће да се представи као каква хуманитарна
помоћ, они су однели пола села.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који они? Који?
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Та група којсу су они довели
11-ог и 12-ог, само врх те групе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која група?
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Аждајина група и Батина,
само врх те групе, не ови други добровољци које он не зна наводно.
И то се радило данима. Само су они пролазили, излазили и они су
имали те везе, није могао свако да прође и са возилима и овај и са
робом. И после тог чишћења је било скупљање мртвих у селу, јер је
рекао да ми останемо у кући и да се одморимо наводно као уморни
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смо а они ће даље да чисте село и нико из куће није смео да изађе
од добровољаца док се они нису покупили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад су они то чистили?
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Они су чистили пре минскког
поља два-три дана. Значи, нон-стоп у селу су били. Њега да је
интересовало то село и ово, он долази тамо не зна ниједног Србина,
какву хуманитарну помоћ он спрема? Не зна ниједног Србина из
села. Прво, та странка се тим радом није бавила никада нит се бави.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Оптужени АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Хвала. Немам више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Ви кажете господине Бастаја на ове
примедбе?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па он може да каже шта хоће, колико
сам ја схватио случај, може да каже шта хоће, може и да ме пљује
овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може баш да Вас пљује.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да Вам нешто кажем, ово је, мени сузе
крену, ми смо бре просили по Србији ја сам рекао да однесемо на та
кризна жаришта све што смо могли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да не слушамо ту хуманитарну причу,
него реците ми јединица «Душан силни» шта је то?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: То је медијска пропаганда која је преко
медија пласирана, иначе никад физички није то постојало нити је
имала намера да се направи тако нешто јер Српска Народна Обнова
је била странка која је хтела да сачува све традиције српског народа
а нарочито да сачува јединствену војску.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кратко ми одговарајте на питања јер ту
неку ширу причу да не слушам. Реците ми ко је дао назив «Душан
силни» добровољцима који су скупљени преко СНО?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не сећам се ја да је икад било неко да је
отишао као добровољац «Душан силни».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је било? Госпођо Живановић да ли Ви то
хоћете да сведочите? Па мислим, немате шта све док траје
сведочење, а Ви ту нешто шапућете. Реците ми даље, овај сведок
Борислав Михајловић је рекао да је после Пакраца 91.године,
објављено у странци да се одред зове «Душан силни». Шта кажете
на то?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Кад је то било?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У априлу 91. У странци објављено да се одред
зове «Душан силни».
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја нисам никад чуо да је неко
учествовао у том Пакрацу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не каже он да сте учествовали него да је тад у
странци објављено да се одред зове «Душан силни» добровољци
СНО.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Гледајте, ја опет сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то тачно?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па није тачно зато што је то био само
део пропаганде коју је странка вршила преко телевизије, радиа и на
митинзима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, странка је саопштила на својим
митинзима да се добровољци зову «Душан силни».
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да, да ће да скупља и да ће да прави
такве те јединице које никада нису прављене, нити је имало
могућности нити намере да прави физички значи материјално.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми помиње се овде штаб СНО у Генерал
Ждановој улици, помиње га оптужени Александар Николаидис у
својој одбрани а то исто потврђује и Борислав Михајловић у свом
исказу. Молим?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ми причамо сад за октобар 91?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли је постојао такав штаб и у ком
периоду је постојао?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не знам да је постојао такав штаб сем за
одбрану значи за безбедност странке, који је био касније да ли 93.
да ли не могу да се сетим тачно. Ми смо 92-93 прешли у Београд.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А када је то било у Генерал Ждановој та
просторија странке?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па просторија, зато он каже, ми значи у
Генерал Ждановој смо били да ли крајем 92, 93, не могу да се сетим.
Пар година смо били тамо док нас нису забранили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми ти добровољци који су прикупљени
преко СНО.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Добро?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Под чију команду се они тамо стављају у Ловасу
конкретно?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ми смо значи све што смо радили,
радили смо да свако соло иде уз своје име и презиме да се укључи у
територијалну одбрану.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Свако соло, под чију команду се они
стављају у Ловасу?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па под САО
како сте рекли
територијалну одбрану САО Славоније, Барање и Западног Срема.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, САО Славонија, Барања, Западни
Срем. Дајте ми једно име и презиме неког човека који командује
добровољцима прикупљеним преко Ваше странке.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Опет ја колко знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ближе микрофону, нешто ми сад шапућете у
браду, ближе.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не шапућем, него хоћу да кажем овако,
ја нисам био формацијски тамо задужен као командант па да сам ја
контактирао с неким. Значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не, ја Вас питам, Ви сте тамо и тих 4-5 дана
и тако даље.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не сећам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Под чију команду се ти људи стављају које сте
Ви преко страке прикупили и спајали их?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Под чијом командом су они тамо? То су људи
под оружјем са униформама.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па под оружјем су од оних који су им
дали, оружје им је дала територијална одбрана САО Славоније,
Барање и Западног Срема.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли они у Ловасу под командом ТО Ловас?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па вероватно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта то значи вероватно?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па вероватно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То никакад одговор није, Ви сте тамо били.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па лично не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како лично не знате?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па зато што сам ја био, ја сам покушао
да објасним и у предистрази сам рекао, значи ја сам момента кад
смо отишли тамо, отишао и договарао се са Љубаном шта му треба
друго, нешто са том делегацијом око економске помоћи а сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је Љубан тамо командант ТО?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја не знам да је он био командант.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него шта?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Он је био председник овај управник те
задруге.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли Ви водите пољопривредне
произвођаче? Шта ће му ови добровољци?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па добровољци су остали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли они тамо ишли да беру кукуруз? Шта?
Што Ви њих са Љубаном спајате ако је управник задруге?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Нисам ја њих са Љубаном спајао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ми смо водили делегацију значи која је
имала своју пратњу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма пустите се те делегације молим Вас, уопште
ме не занима делегација.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Занимају ме ови добровољци прикупљени преко
СНО.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко њима тамо командује? Јесте ли Ви испред
странке постављали командире група? Да ли су ти командири њима
командовали? На који начин? Трудите се да имена спомињете јер то
САО Славонија командује њима, шта значи САО Славонија
командује?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Српска Народна Обнова није
постављала хијерархијски поредак тим људима који су се
ангажовали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причајте ми за Ловас то ме занима.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па за Ловас Вам кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да не причамо, да не идемо у ширину.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Испред групе која је остала као
добровољци, која се задужила у територијалној одбрани САО
Славоније, Барање и Западни Срем, био је представник значи не
командант Бора Михајловић. Он је даље командовао, он значи
командовао, он је контактирао. Он зна с ким је код команданта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он и каже пред управом криминалистичке
полиције 26.1.2007.године, да је он био командант групе
добровољаца.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Није он био командант, он је био.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је после нешто мењао, ваљда је схватио да
му то не одговара али каже да је био командант.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па добро, можда је у стресу неком
рекао, није могао да каже кад није био командант.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми овај Славко Ступар, е сад ћемо на
њега да видимо ко је то и шта је то.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Рекао сам да Славка Ступара мало знам,
знам га из Нове Пазове и да је припадао тој фракцији унутар
странке која се отцепила од нас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када се отцепила та фракција?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не знам после, у том периоду је већ
почело цепање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је? Напад на Ловас.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је био напад на Ловас је ли Славко Ступар
био у Вашој странци или преко Ваше странке ангажован?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не могу да се сетим да ли је био у нашој
странци или је био у некој другој странци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био ангажован испред Ваше странке да
буде тамо у нападу на Ловас?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Мени то није познато.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није Вам познато? Он је у свом исказу рекао да
је Мирко Јовић рекао да ће да се иде да се чисти Ловас и тако даље.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја ту нисам у току око тога уопште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како Ви нисте у току? Ви сте задужени за
питање добровољаца, упућивање тамо. Мирко Јовић у свом исказу
каже да он са тим нема ништа, да сте Ви тај човек који што се тиче
добровољства.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ја сам то сада ево, што могу да
докажем и што је истина, значи како је то функционисало, нисам ја
био тај који је одређивао нити прикупљао, нити сам имао функцију,
нисам ја могао да будем, да стално седим ту где дођу ови људи са
тог ратом захваћеног подручја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Занимају ме ови добровољци што су ишли у
напад на Ловас.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Никад нисам чуо за њих а ни они хвала
богу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никад нисте чули за њих?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не. За ту групу не, у тој групи нису само
ови.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чији су они добровољци? Ови што су
учествовали у нападу? Чији је овај Александар Николаидис, овај
Петроније Стевановић, да Вам не набрајам овде Слободан
Марковић, Милан Станић, Драган Милићевић
Таки, Милорад
Марјановић, Пато Ферез, Бајић Радомир. Чији су то добровољци?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја сад лепо кажем ја њих нисам упознат
уопште да су они отишли. Или су били тамо пре 11-ог. Постоји још.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте чули то да су ишли?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Углавном сам чуо кад је почела ова
истрага.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад сте сазнали да су били тамо? Реците ми
овај што је погинуо добровољац овај Ђорђевић Радивоје звани
«Роги».
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекосте у истрази да је то члан Ваше странке?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Чуо сам да је био члан наше странке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Погибе човек. Да ли му је ишао неко на
сахрану?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја нисам, ја нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам то нешто говори да је човек био у
нападу? Био члан Ваше странке а Ви не знате како су они тамо
отишли?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не знам зато што нису били, није
нико у обавези био да се мени јави, нити сам ја имао такву функцију
госпођо судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како то Ви прикупљате добровољце а баш за
напад на Ловас, ту нешто се.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Нисмо прикупљали, ми смо само
регистровали преко месних одбора.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро и то је прикупљање.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па нисмо прикупљали, ја колико се
разумем прикупљање је нешто друго. Прикупљали су радикали,
прикупљали су Српски покрет одбране.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Славко Ступар кад је прву изјаву коју је дао
12.1.2007.године, каже «мене је Мирко Јовић одредио у Пазови да
будем командир јединице «Душан Силни» приликом напада».
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Стварно не знам.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви ништа то не знате.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Није да ништа не знам, оно што знам ја
кажем, ја то стварно не знам, ја нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како баш ове делове не знате?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Стварно не знам, ја сам то рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био тамо у селу кад сте били? 5-6 дана сте
у Ловасу. Ко је био тамо командир милиције, командант ТО?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Где?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Ловасу.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја сам упознао тамо значи једног човека
од првог дана кад сам га видео то сам регистровао, он је био у
полицијској униформи али сам чуо да је после погинуо, ја сам
мислио да је он неки командант тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав командант?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Командант полиције. Био је у униформи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то? Како се зове?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не знам мислим, тај који је погинуо. Тај,
да ли је Воркапић тако нешто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сећате се тамо неког Воркапића мештанина, не
сећате се ових припадника Ваше странке, ових људи што су ишли у
напад.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Никад госпођо, ево нек каже Аца да ли
је био члан наше странке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да ли је Аца члан наше странке? Није
никад био члан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не кажем ја да су само чланови ишли у напад,
него је странка СНО прикупљала добровољце и спајала како Ви
кажете.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Гледајте, тамо је био и Тито.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја сам чуо да је био неки одред «Тито».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте то чули?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Чуо сам у некој причи сад кад се ово
причало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којој причи?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да је неко ту изјавио да је био неки
одред «Тито».
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где то Ви слушате те приче? Ви тамо човек
били на лицу места догађаја. Шта сад Ви слушате неке приче?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па само кажем, али ево он није био
члан наше странке уопште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Аца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве везе има што није био?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па сад по чему да ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он човек тврди да је преко Ваше странке био
тамо, отишао у Ловас у напад, да је Мирко Јовић у Пазови држао
говор, Љубан Деветак држи говор. Где сте Ви кад се то дешава?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ја нисам био тамо, мислим ја нисам
био тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мирко Јовић држи говор, да треба неко село да
се освоји, ту присутан Љубан Деветак. Да ли је то тачно?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Гледајте, молим Вас, ја причам оно како
је било, значи ми у Српској народној обнови нисмо имали касарну па
сам ја, нисам ни радио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте окретати ту причу, ја Вам уопште не
кажем, јесам ли ја Вама рекла да сте имали касарну? Предочавам
шта је Александар Николаидис рекао у својој одбрани, да је он у
напад на Ловас кренуо из Пазове, што он човек живи у Панчеву, шта
ће у Пазови?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја нисам био присутан, он нек каже ко је
њега упутио из Панчева у ту Пазову?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петроније Стевановић исто тврди и он исто
човек кренуо из Пазове, каже Јовић држао говор, Љубан такође,
каже хвала браћо на одзиву, сваког ћу да наградим, каже Љубан
тамо.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја нисам био присутан и не знам о томе,
ја сам то чуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли то чули? Нисте тад били присутни?
Јесте ли чули сутрадан?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ни сутрадан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули оног дана кад са Љубаном одосте
тамо кад је Ловас ослобођен?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не сећам се да сам чуо, ја не лажем,
кунем Вам се не лажем, нисам чуо.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То баш нисте чули? Па јесте ли чули да је био
напад на Ловас?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па јесам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Он је рекао да је село ослобођено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули да су ови неки преко Ваше
странке учествовали у нападу и ослободили Ловас?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја се тога не сећам. Из наше странке ево
да узмемо ко је био из наше странке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мислим чланове, него ја увек кажем преко
Ваше странке, као што оптужени Николаидис тврди да је преко, да
је био у Пазови.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па могао је да буде у Пазови. Гледајте,
ја опет кажем, ја сам рекао колико се ја сећам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јован Димитријевић оптужени такође прича да
је Мирко Јовић држао говор у Пазови.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Из Пазове су слали добровољце и Српска
демоктратска странка и можда неко из тог дела друге странке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па спомиње се Мирко Јовић шта је, је ли он био
СДС-а председник?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па да али ја нисам, нисам ја био сваке
секунде и сваког дана са Мирком Јовићем. Ја могу да сад тврдим то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево Зоран Косијер оптужени, он у својој
одбрани тврди да је члан СНО, тврди да се јединица звала «Душан
Силни» и тврди да му је командант био Бата Михајловић.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па добро, то он тврди.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то тачно?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја тврдим да то никад није постојало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како није? Је ли Зоран Косијер лаже, шта?
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Могу и печат да Вам доставим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ту је он у судници, је ли то тако било?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па нека докаже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Он може да каже шта хоће, ја тврдим да
Српска народна обнова у мом познавању, из мог познавања никада
физички није имала војну формацију сем медијске, медијска
пропаганда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви стално исту понављате причу.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па то је истина.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вам то причам оно што предочавам исказе
сведока, одбране оптужених и сви се њихови искази ту негде и
поклапају везано за то, да је добровољце за напад делегирала
странка СНО, да су они учествовали у нападу, да су имали
командира Славка Ступара у нападу, да је тог командира странка
поставила.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја кажем у мом сазнању никад чуо за то
што Ви кажете за тај део никад видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Љубодраг Јелић је ово кога спомињете.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја Вам само кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он такође тврди да је пре напада да су
окупљени добровољци у Пазови, да су се скупили, да је ту Мирко
Јовић, Милорад Бастаја, помиње Вас исто да сте били, представили
Љубана Деветака, значи то се све дешава пре напада, у Новој
Пазови и тамо у просторијама странке Мирко Јовић, Милорад
Бастаја представили нам Љубана Деветака, рекли да их води у
Хрватску итд. то се све дешава пре напада и ти добровољци који су
на тај начин окупљени су учествовали у нападу. Помиње да сте
били присутни.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја кажем да нисам био присутан и да се
тога уопште не сећам, не да се не сећам него стварно нисам био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Љубодраг Јелић каже да је још у Пазови
одређено ко ће бити команданти тих група, па каже одредили за
једну групу да ће Бата бити, а за ову другу Ступар и каже одред
бројао 73. људи, то је тад кад су били скупљени.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ево сад стварно први пут чујем да је то
одред, ево сад мало пре био овај рекао 50, овај каже 70, ја кажем да
није било 15 до 20 људи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате Николу Вуковића зв. Кракоња?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Знам једног Николу који је био из
Добановаца, сад како га зову не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он овде тврди, «прво је био командант Бата,
после тога «Аждаја» и каже «добровољци добијали наређења од
«Аждаје», а он од Љубана и Милана Радојчића».
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Стварно не знам. Не могу да грешим
душу да сада то знам, кад не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ја Вас питам ко је, не знате то, ајде ко је
командовао добровољцима? Ево најједноставније питање, ко је
командовао добровољцима тамо док су у Ловасу?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ја претпостављам.
ПРЕДСЕДНИК
ВЕЋА:
Господине
Бастаја,
нема
шта
да
претпостављате јер нисте Ви тамо неко ко је, Ви сте човек са
терена, значи били сте тамо били оног дана кад је био напад, дошли
у село, остали неки људи добровољци у селу, ко њима тамо
командује?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Госпођо судија, сви добровољци су
ишли у своје име и презиме и сами за себе одговарали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта је то било? Они ишли тамо у лов па сам
за себе одговара?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја кажем значи свако је у своје име као
што сам ја задужио том опремом да бих могао да пређем тако је
свако у своје име то урадио. Да ли је тамо неко сам себе предсказао
да је ово или оно ја то не знам. Они су имали обавезу као појединци
да се прикључе територијалној одбрани.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд ови командири група?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Нису они били, ја причам о Боривоју
Михајловићу зв. Бати да није био командир групе, он је био само
представник, хвата ме грч од ове дехидрације, био представник
групе тих људи који су дошли 11-ог у контакту и он познаје ко је био
ко тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а рекли сте у једном моменту у свом
исказу да су добровољци сами између себе бирали те представнике.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где су били ти избори које су добровољци?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Они су се договарали, могли су и у
аутобусу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како? Скупљани су с разних места, где то они
гласају за Бору и за Ступара?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па гледајте, да Вам кажем нешто, прво
они су се познавали од раније. Сви су се они познавали са митинга и
од раније и никакав проблем није био, Бора је био један озбиљан,
озбиљан човек и није проблем био да се договоре да их он
представља. Представљао их је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко се то договорио?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па они међу собом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сами између себе се договарали?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па ја претпостављам, питајте Бору како
су се договарали.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то било гласање неко, па они кажу ево
сад ће, па се кандидује више њих или шта је то било?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Пазите, није било то демократски сад
кандидатура, то је било договор ево сад ће да, неко мора да
контактира са где ћемо да спавамо, где ћемо да једемо, где ћемо да
се наоружамо, где ћемо да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ови што су били у нападу Петроније
Стевановић, Александар Николаидис, Слободан Марковић, Станић,
Милићевић, Марјановић, сви они тврде им је командир у нападу на
Ловас био Славко Ступар.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па немам, ја стварно то, ја не знам ко је
био, могуће да је то истина, а ја то не знам. Не знам, питајте по
којој он то, како он је отишао тамо, стварно не разумем, ја стварно.
Ја цело време и у томе јесте мој проблем, где су они то били
стационирани као група па су отишли тамо као група.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они тврде преко ваше странке.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па можда су они, ево ја кажем да они
нису више пута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево Љубодраг Јелић прича каже ту Бастаја, ту
Мирко Јовић у Пазови, држи се говор, идемо, заузимамо село у
Хрватској.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Да само кажем госпођо судија, после
овог кад је то почело то пред истражне радње питао сам значи људе
који су стално у Панчеву били, који су били тамо. Прво сам питао за
господина Ацу и за овог другог господина ко су, шта су. Они нису
наши чланови, да не улазим даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нису они једини, није ни битно да ли су
чланови били. Ево овај Љубодраг Јелић тврди да сте Ви командант
«Душана Силног».
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Само да Вам кажем нешто, више од
половине тих људи које Ви ту, нису уопште били наши чланови.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве то везе сад има, што ми то сад
понављате?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Како су они преко нас сад не разумем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па Ви сте причали да сте прикупљали
добровољце не само своје чланове, него и они који нису чланови, је
ли тако?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Гледајте, нека они кажу ко је њих
послао уопште у ту Пазову тог дана кад су они по њима отишли
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тамо. Како су они ту дошли, ко их је послао, они су могли да познају
човека који је из Книна и да оду с њим из Книна ако су се том из
Книна они свидели.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ево Љубодраг Јелић то прича, а он вам је
секретар за безбедност Општинског одбора Српске народне обнове
у Краљеву.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Од кад?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он прича на који начин су они дошли у
Пазову и окупљени, прикупљени итд.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не лажем да не познајем господина
Јелића, рекао сам да га из тог периода не знам и да мислим да није
био члан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зна он Вас, видите он Вас зна.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ево само да кажем нешто, донећу Вам
слику моју, мене је лако било препознати, имао сам овако дугу косу,
имао сам оваку дугу браду и био сам од 1987. године на свим тим
митинзима, оптужен сам од Хрвата да сам ударна песница.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то да не причамо, то није предмет
оптужбе.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Добро, али важно је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли неких допунских питања?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Значи био сам 20 пута, 30 пута на
телевизији.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите пуномоћник оштећених, ја сам
заборавила.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли сведок може да нам каже како сте ви у
странци сазнавали на ком делу терена у Хрватској требају да се
пошаљу људи, односно да се повежу?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Гледајте како, ја сам рекао, значи у клуб
наше странке или седишта, како хоћете, у Новој Пазови долазили су
људи са свих крајева бивше Југославије, из Србије и свих других
крајева, тако и људи са ратом захваћеног подручја. Ту су узимали
помоћ хуманитарну коју су људи доносили и остављали и успут су
изражавали своје неке жеље. Треба нам, примера, сећам се да су
многи тражили спрејеве против комараца, цигарете и онда су
назначавали требали би и неки.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Добро, а да ли можете да ми кажете ко је
онда дошао у клуб за Тењу кад сте послали добровољце тамо?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајте молим вас, само на Ловас да се
сконцентришемо, сведок ионако широко одговара, на питање
конкретно и директно, не знам, не знам, не сећам се, не сећам се,
не морате да објашњавате ту делегацију више не могу да слушам.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па нећу, срамоте ме испашће да сам ја
лажов, мислим ево сад испашће да ја колико могу, живота ми, то ми
је трећина мога живота, ово је после 20 година.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да не слушамо. Изволите даље са
питањима.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Рекли сте да сте оптуженог Љубана
Деветака упознали у клубу тог 10.10. у поподневним сатима.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Тако је.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А већ исте вечери сте били са њим и са том
делегацијом у Ловасу.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не, не.
Адв. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Лепо, изјаснио се на то већ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како гласи Ваше питање?
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Па је ли може само да појасни, мени је
остало нејасно, како то са човеком кога упознаје тог истог дана
одводи ту делегацију у селу.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Није рекао истог дана, нис
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је сутрадан делегација, али ајде није
битно да ли је тог дана.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Могу да објасним ја то, мислим ако
жели.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита Вас пуномоћник оштећених како то једно
спонтано познанство са Љубаном Деветаком па сад одједном ви
тамо идете, па војни транспортер, пинцгауер и те ствари?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ево сад да поновим, значи кад сам
упознао тог Љубана Деветака и кад су нам мештани из тог села, који
га боље познају него ја, представили као човека рођеног тамо и да
је он задужен за управника те задруге у том ослобођеном селу и кад
је он нама рекао да је чуо да ми имамо неку делегацију и да не
знамо где ћемо да је водимо и предложио да водимо ето ту
делегацију тамо онда смо ми кренули да проверимо. Прво смо
проверили Љубана ваљда у селу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте проверили?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ко је човек, шта је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта Вам кажу?
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Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Рекли су нам да ту ради, да јесте из тог
места, да је у реду човек, да није неки лопов, криминалац.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био он неки члан СДС-а, нешто?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ко?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Љубан.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Могуће да је био и то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Сад даље, значи онда смо ми кренули са
њим да проверимо то да ли је безбедно за ту делегацију да се
одведе.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Човек је објаснио већ три пута и како
је дошло до тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро сад. Питање је било како спонтано
познанство па одједном тако блиски, али ајде, идемо даље.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Током боравка у Ловасу са ким сте
комуницирали та четири-пет дана која сте провели у Ловасу?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Углавном сам комуницирао са дотичним
господином Љубаном Деветаком јер сам с њим имао одређене те
послове које сам ја њему преко странке омогућивао.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А да ли сте комуницирали са неким
представницима војске?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Нисам, ја сам рекао, извините.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је већ објаснио да ни са ким из војске није
контактирао, да се не враћамо на то.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Само да, значи био сам овлашћен од
стране САО Славоније, Барање и Западног Срема да обезбеђујем
хуманитарну помоћ за цео тај крај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вас је то овластио?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Мислим да је потписао неки Илија Којић
у оно време.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли контактирали с Гораном Хаџићем
нешто?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Нисам с њим, али овај ми то негде још у
јуну, јулу, сад немојте ме држати, имао сам, то ми је служило као
могућност да се уопште представим код људи да дају помоћ, а и да
пређем тамо на основу тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље.
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СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли сте током боравка у Ловасу одржавали
неке састанке, имали неке састанке и где сте их одржавали, на ком
месту?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: У том периоду?
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да, у том периоду.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: У том периоду, само то договарао се и
завршавао то, јер пазите, уопште није било простора да се обезбеди
то што сам ја тамо за тих пара дана одвукао.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А где сте се састајали, је ли знате неку
зграду?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: У тој згради у центру где су биле те
канцеларије, горе су били неки станови, а доле су биле канцеларије
и неки простор и били су очигледно канцеларије од те задруге.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: То су просторије задруге?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па задруге, тамо су се њему људи
обраћали као управниче, ја тако знам и с њим сам тако разговарао.
Обезбеђивао сам му семе, машине за вађење репе, ти силоси,
генераторе смо прикопчали да то грејање, почела је зима и тако то
мислим.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли сте током свог боравка ту у Ловасу
видели мртва тела по улици?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја их нисам видео.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А спаљене куће?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А да ли сте видели да неки мештани односно
мештани Хрвати носе беле траке око руку и обележене куће белим
неким тканинама?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па нисам видео, нисам ни обраћао
пажњу. Пазите, дешавало се да беле траке носе више Срби на тим
просторима него, тако беле траке ми ништа не значе, нисам обраћао
пажњу на то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели у Ловасу?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Имам лоше искуство са белим тракама
па баш због тога.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А ово што кажете да сте присуствовали
ситуацији кад су двојица мештана Хрвата ухапшени због неке
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пуцњаве, да ли се сећате ко је наредио да они буду ухапшени, ко их
је ухапсио, ко их је довео, спровео?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не, не. Ја само знам да су их довели ту
на тај простор где су била та неко велико двориште и да су их
одвели, да ли предали војсци, војска је била 95% тамо.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А ко их је довео?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не могу да се сетим.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли сте касније сазнали да је ова група
добровољаца која је иза вас остала у Ловасу, да је неко из те групе
учествовао у одвођењу ових мештана на минско поље, односно да
ли сте сазнали за догађај на минском пољу?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Гледајте, ја сам што сам могао да се
распитам од људи, те људе нисам виђао месецима после тога, значи
нису они долазили, тај Бора с којим сам могао да разговарам, нити
ти људи које сам ја знао, једноставно месецима нису долазили у
странку јер нису они били у обавези да дођу, ишли људи кући
одатле, тако да сам прво, ја и сад не знам шта се десило тамо. Док
није ово почело да ми је неко причао то ја не бих веровао.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли сте чули и кад сте сазнали о том
догађају на минском пољу?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Чуо сам, мислио сам да је стварно нека
пропаганда, нисам могао да, ја сам мислио да су то они поставили,
да су Хрвати ставили.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А кад, кад сте чули?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па чуо сам после, шта ја знам, пар дана.
Први пут кад вратим филм али ништа нисам конкретно, ово знам јер
људи који су могли конкретније да ми кажу нису ни долазили ту.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А да ли сте чули да су ови људи који су
преко Српске народне обнове послати у Ловас учествовали у томе?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Па нису они преко Српске народне
обнове послати, они су отишли.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Добро, како год, да су се нашли тамо?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Отишли и соло се задужили и ваљда је
неко, ако је то тако, ваљда је неко од те команде војске,
територијалне одбране, ваљда зна се ко је то био, не знам ко је био
то, рекао где да иду шта да раде.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Само још ово да утврдимо, јесте ли Ви знали
да су они учествовали у том догађају?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Не, не.
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СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Допунских нема. Завршили смо. Ви сте се нешто
јављали Николаидис.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Па ту је пар пута пито «преко кога
сам отишо, ко ме посло», па реко можда мисли да смо убачени.
Управо преко Општинског одбора Српске народне обнове из
Панчева јер су ови из Пазове, он је звао из Пазове, Горана
Стојковића, значи знаш га, значи они су звали и рекли да треба
људе и Горан Стојковић је организовао превоз и предао нас лично
њима у странци. Значи да не би било забуне да смо убачени и сад
ће да буде и шпијуна ту још.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ето је ли чујете господине Бастаја.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Ја тврдим да су месни одбори боље
упознати о њиховој ситуацији.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, али месни одбори, а централа у Пазови,
нису месни одбори сами од себе слали него се слива у централу па
одатле крећу.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Добро, али гледајте ја нисам, ја лично
нисам упознат с тиме, нисам познавао те људе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Једино се сећате те делегације.
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Делегације се сећате?
Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Сећам се људи који су отишли са мном
11-ог већине.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Довршено сведочење.

Сведок МИЛОРАД БАСТАЈА: Гледајте, само нешто да кажем, прошли
пут ми показали, гледајте, ја имам доста година, показали слике.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Главни претрес се ПРЕКИДА у 12 часова и биће
настављен у 12 часова и 20 минута.

70/120

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 17. марта 2011. године

Суд доноси
РЕШЕЊЕ

03
80

Главни претрес СЕ НАСТАВЉА у 12 часова и 33 минута.
НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА
СВЕДОК МИРКО ЈОВИЋ

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Јовићу.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Добар дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваши лични подаци од оца Радоја, самостални
предузетник, адреса Нова Пазова, ул. Марка Орешковића бр.69,
рођени у Земуну, '59. годиште?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Тачно.
Са личним подацима као на записнику из истраге од
24.09.2007. године.

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу Вам прочитати имена и презимена
оптужених па ћете рећи да ли сте са неким у сродству или
евентуално у некој 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?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, нисам у било каквом сродству али
немамо ни друге односе.
Са оптуженима несродан, није у завади.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 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 ће те
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дати исказ положићете заклетву прочитавши тај текст испред Вас.
Је ли има текст заклетве на пулту?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да, има овде код екрана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: 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,
изјављује:

упозорен,

а

након

полагања

заклетве

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Вишим судом у Београду води се кривични
поступак против ових четрнаест лица, која сам Вам сад прочитала,
због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва.
Предмет оптужбе је страдање шездесетдевет цивила хрватске
националности у месту Ловас у десетом и једанаестом месецу 1991.
године и ближи предмет оптужбе је страдање цивила у нападу на
Ловас, онда убиства, противзаконита затварања, телесна
повређивања, цивила у овом периоду у селу и догађај на
тзв.минском пољу и страдање цивила у овом догађају. Ви сте давали
исказ
истражном
судији
24.09.2007.
године,
и
Управи
криминалистичке полиције 14.03.2007. године, да ли остајете при
овим изјавама које сте тада дали?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да, у потпуности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ли због јавности овог претреса да
испричате да ли имате неких сазнања у вези овога што је предмет
оптужбе.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Мислите ван тога?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Напад на Ловас, минско поље, убиства цивила
тамо, повређивања, затварања у месту?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па нисам имао прилике да лично сведочим о
било чему из тог периода тако да ван тих изјава које сам дао у та
два случаја немам ништа посебно да кажем, пошто нисам имао у том
периоду ниједну политичку, војну, полицијску или било коју другу
функцију нити овде, нити тамо да бих био у таквим случајевима
присутан тако да не могу да кажем ништа осим онога што сам
прочитао у медијима или што сам онако да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Вас је као сведока предложило овде
троје бранилаца. Бранилац оптуженог Александра Николаидиса Вас
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је предложио, бранилац оптужених Косијера и Петронија
Стевановића и бранилац оптужених Љубана Деветака и Милана
Девчића. Оним редом како су они Вас предложили за сведоке ће да
Вас испитују. Изволите, адвокат Шошкић Ви, па онда Ваш клијент,
па онда исто тако ови остали.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Господине Јовићу, Ви сте оснивач Српске
народне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Вам укључен микрофон? Само мало
гласније да чујемо.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Ви сте оснивач Српске народне обнове, је
ли тако?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Један од оснивача да и први председник.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Када се основали Српску народну обнову?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: 1989.године.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Ви сте дакле били председник те странке.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Први председник.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: И у 1991.години?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Јесам.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Какав је статус.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли ту нека столица да Ви седнете ако.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не смета ми за сада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Потрајаће ово.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Лакше је за Вас, је ли?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па и боље чујемо Вас, сви јасније и ближе ће
бити микрофон и све.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Молим Вас господине Јовићу, када су
формирани «Бели орлови» или «Душан Силни», је ли то иста
организација или две различите?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Морам да кажем да што се тиче «Белих
орлова» ми смо имали наш страначки подмладак, значи који је у
време оснивања странке добио тај назив. Значи Статутом и
програмом странке је постојао подмладак странке који се звао
«Бели орлови» значи још 1989. и 1990 године.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: А какав је њихов статус у странци био?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Рекао сам то, значи класичан клуб младих,
подмладак странке. Касније избијањем рата су се појавиле да кажем
разне групе које су волеле да носе тај назив и које су имале везе са
ратом и које нису. У том периоду сте имали рукоменти клуб који се
звао «Бели орлови» и разна нека певачка и фолклорна друштва па
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је било и неких људи који су на ратишу и око ратишта да кажем
користили то име, зато што једноставно тада није потпуно био на
свим нивоима државе усвојен као државни грб, грб који је данас и
овде присутан у судници па су себе неке групе тако називале, а и
морам да кажем да у рату су постојала и међусобна да кажемо онако
жаргонска ословљавања, па су Срби, ви то знате, све Хрвате
називали углавном усташама, а Муслимане Балијама, а Муслимани и
Хрвати су Србе врло често називали «Белим орловима» јер су тамо
државне институције Крајине и Републике Српске већ имале на
својим униформама тај грб. Значи за њих су једноставно сви који су
били полицајци и војници Републике Српске и Републике Српске
Крајине већ били «Бели орлови».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли можете само кратко да одговарате
на питања, оно што Вас он пита Ви дате одговор на то, да не
ширимо причу јер у истрази сте све то испричали.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Добро.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Интересује ме статус «Белих орлова»
односно «Душана Силног» у ратним данима 1991. године који су
тада они кад су почела ратна дејства какву су онда функцију
обављали у странци?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па ту није био никакав део страначке
структуре да кажем, није постојала некаква страначка структура
која, осим овог подмлатка који се тако звао, значи ми јесмо имали
један период када смо добровољце да кажем упућивали на ратна
подручја и имали смо неколико тих разлога због којих смо то
радили. Значи постојао је тај неки назив између њих пошто смо
тежили обнављању српске државне традиције, обнављање
институција, знате да се не би звали Шеста личка и Седма банијска
онда су они себе тако називали јер су веровали у обнову српске
војске и просто није постојао, значи ако ме питате није постојао
никакав посебан статус. Значи није постојала никаква посебна
полувојна или војна формација која је имала неки посебан статус у
странци.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Управо ме то интересује у тим ратним
догађањима 1991. године, да ли су «Бели орлови» представљали
неку врсту војног крила Српске народне обнове?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, не, нису уопште. Значи многи од тих
добровољаца нису ни били чланови, нити су учествовали у раду
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странке, једноставно су имали неке рођачке, пријатељске, завичајне
везе и то је.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Ко је био председник «Душана Силно» и
«Белих орлова»?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, не постоји та функција, није постојала
никада.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: А како су, да ли су били Вама подређени
као председнику странке?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, не. Значи они су били класични
добровољци који су били у тим војним структурама на тим
територијама где и јесу били, прихватали су стање на терену и
командну структуру која је постојала тамо и то је био главни услов
да могу да се третирају као добровољци.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: И када сте прве добровољце у саставу
«Душана Силног» послали на ратиште? Када је прве добровољце
СНО послала на ратиште у 1991. години?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па 1991. године да.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Већ 1991. године, у ком месецу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па ја мислим да је то већ било негде мај, јун
месец, тако.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Ко је био непосредно надређени «Белим
орловима» односно «Душану Силном» на терену?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па ја Вам кажем на терену су апсолутно били
део те војне структуре која је постојала на терену тако да. Не могу
Вам ја рећи ко је био где, зависи од терена.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: А којој војној структури су се
потчињавали?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја колико знам на српској страни је постојала
једна једина војна структура, јединствена војна структура.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: А ко је «Душана Силног» тамо поставио,
имплементирао на терену?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Значи ако ме питате које структуре, ја вам
кажем српске стране, знате биле су две зараћене стране, није било
десет. Са српске стране је постојала једна војна структура која је
имала своје делове. По тадашњем Закону је постојала редовна
војска, резервни састав, територијална одбрана и тако даље, али то
је све била једна иста војна структура.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Како су «Бели орлови» остварили везу са
тим војним структурама или структурама на терену, конкретно у
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Ловасу, и на релацији странка, Српаска народна обнова и те
структуре територијална одбрана или војне снаге у Ловасу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па то су били да кажем различити принципи,
није ту постојао један принцип, значи неко је имао кажем вам
рођачке везе, неко је имао пословне везе, неко је имао људе које је
знао из претходног страначког живота, завичајне и тако даље. Тако
да оно што је сигурно то је да су они били класични добровољци, да
су се прикључили већ постојећим структурама и стању на терену и
то је то. Ми нисмо имали услова нити смо били да кажем тако
навијени да смо хтели да правимо неке посебне паралелне системе.
Нисмо ни имали услова за то нити смо били тако кажем
опредељени.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Ко је конкретно послао ту формацију
«Беле орлове», односно «Душана Силног» на терен?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: На који терен.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: У Ловас рецимо конкретно у Ловас?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја мислим да у том случају се није радило о
слању директно у Ловас, то је терен околина Вуковара, Товарника
где су разни добровољци били који су од нас одлазили на тај терен
и не мислим да су они планирано отишли тамо, него да су неком
војном стратегијом да кажем и конкретном ситуацијом тих дана се
нашли на том простору.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Да ли сте приликом одласка припадника
«Душана Силног», те формације, да ли сте били присутни, да ли сте
припремали неки пригодан говор или неки испраћај или тако у том
смислу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па не, нисмо се нешто посебно тим бавили,
ја сам видео негде у медијима и у неким исказима да се то помиње,
али то није била пракса, мислим неко је помешао нас са неким
другим групама очигледно. Ми то нисмо радили, нисмо промовисали
никакве команданте, никаве посебне структуре и нисмо да кажем
хтели да узимамо некоме ни војничку ни другу славу, просто то је
рађено како ваља у духу са српском традицијом без велике помпе и
без било каквих говора, мислим не знам.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Ко им је био командир у Ловасу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Молим?
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Ко је био конадир «Душана Силног» у
Ловасу да ли знате?
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Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја мислим да није постојао никакав
командир, значи Ви упорно инсистирате на томе да вам кажем, није
постојао нико, значи није постојала таква формација са својом
структуром нити је била негде тако изолована и са својом командом.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Да ли су они могли отићи у Ловас или
било које друго место на терен без Вашег знања као председника
странке?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Јесу наравно. Наравно да јесу, али нису
могли без проласка кроз пунктове од Батајнице па надаље којих је
било 15 до Вуковара ја мислим. Без мог одобрења су могли, али без
тих одобрења других нису.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Да ли сте им Ви у странци обезбеђивали
било какву опрему, униформе, наоружање?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, нисмо, нити смо имали нити смо били
тако опредељени. Значи задуживали су се тамо на лицу места или
непосредно приликом преласка границе, углавном у постојећим
војним објектима и структурама.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Јесте ли их посећивали у Ловасу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Био сам тамо, нисам сигуран једном или два
пута сам био.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Како су били обучени?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Као сви војници мислим.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Како мислите у каквој униформи су
били?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па у тадашњим униформама које су
постојале.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: А Ви приликом обиласка?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: У војним униформама знате неки од
територијалаца чак и од редовне војске и официра су понекада
имали оне од оних маскирних униформи, али углавном то је било
све исто, значи делили су потпуно исту судбину свих војника.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Претпостављам да сте их обилазили са
вашим најближим сарадницима је ли тако?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па том приликом сам имао једну групу Срба
који су рођен напољу, углавном у Британији, који су из тих крајева
пореклом и са простора Крајине и који су не само ту у околини
Вуковара него и у другим деловима ишли да виде свој завичај,
односно место где су им рођени дедови и очеви, и тако да смо у
склопу тог боравка у околини Вуковара да кажем били тамо.
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Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Како сте Ви и ваши сарадници били
обучени приликом обиласка, шта сте имали на себи од униформа
или како сте били обучени?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Том, ми смо углавном да кажем ја нисам,
углавном сам био да кажем у цивилном оделу, али мислим да сам
једном приликом, можда и тада, да сам, знам да некада је војска у
неким зонама наређивала свима да макар делимично буду
униформисани, чак и новинарима и разним другим људима који су
посећивали терене, ради безбедности да кажем.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Јесте ли имали нешто од наоружања код
себе?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, не,.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Ви лично или Ваши сарадници?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, не.
Адв.РАДОСЛАВ ШОШКИЋ: Немам више питања хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Николаидис.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Та делегација што говорите то да
су били, ко је њих наоружао када су ишли у Ловас?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Делегацију?
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Сад смо рекли делегација није била
наоружана.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: То сте Ви рекли, а други сви тврде
да су били наоружани. Ево мало пре Баста је рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајдете са питањима, па ћете после примедбе да
стављате.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не знам шта је рекао Бастаја, ја нисам.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Никола Луковић је исто на суђењу
04.09.2007. на страни другој и трећој рекао да је директно отишао
преко странке Мирка Јовића и да је Мирко Јовић био на додели
наоружања у униформи и све, Мирко ко је тада био председник.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Где, нисам чуо.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: У Ловасу да сте били када су људи
наоружавани.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: У Ловасу?
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: То није тачно. Просто немогуће зато што ја
када сам био тамо, то је место је већ било у српским рукама.
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Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Ко Вам је рекао да је Ловас
ослобођен?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ми смо били у тој околини, Товарник,
Вуковар и у оквиру тога да кажем пута, не сећам се, неко у
Товарнику вероватно.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да ли сте Славка Ступара
одредили да буде командир групе која је ишла у ослобађање
Ловаса?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, не. То је мислим просто, нисам имао
право то да радим и кад би имао не би тој врсти људи дао никакве
командне улоге, нисам имао ја право да било шта од тога одлучујем,
тако да то је.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да ли сте пре 10.10. у странци у
Пазови сакупили добровољце, упознали нас са Љубаном Деветаком
и послали нас у Товарник да сачекамо другу групу и да кренемо у
напад на Ловас и да ослободимо Ловас?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Када је то било, пре 10. и где?
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: У странци горе у клубу, било је нас
40-50, били сте Ви и из свих крајева смо били из Србије, и ови
општински одбори су нас скупили и послали тамо, на ваш захтев
тамо сте нас Ви примили, упознали са Љубаном Деветаком и одатле
одвели нас у један ресторан на ручак и организовали превоз и
отишли за Товарник и рекли сте да ће даље да припадамо Љубану
Деветаку и да очекујемо наређење за напад на Ловас.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: То је грешка, то је потупно грешка и мислим
или сте помешали људе или датуме, али то нема везе са истином,
прво у том клубу у Пазови никада није могло да буде 50 људи због
самог капацитета, а друго ја просто нисам у том периоду, имали смо
врло јаке политичке кампање и изборе у Србији, у Црној Гори, у
Босни ја већ скоро да нисам ни боравио у то време у Пазови, тако да
просто мислим да не поклапају се ни датуми ни време, ни људи, ни
место.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да ли сте били на сахрани код
Аждаје?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Јесам.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да ли сте били код Ђорђевића из
Чачка?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Јесам.
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Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да ли сте обишли рањеног Јована
Димитријевића?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: То не знам, мислим да не, где је био.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: У Ловасу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: А где сам га обишао у којој болници?
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Не, ја Вас питам да ли сте га
обишли?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, не, ја мислим да нисам.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да ли знате где је тај Аждаја и тај
Ђорђевић из Чачка да су били добровољци Српске народне
одбране?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па били су у исто време тамо, али нису били
чланови Српске народне обнове.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да ли знате да су отишли преко
Српске народне обнове?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па то, ја сад морам да кажем једну ствар,
многи људи све оно што се дешава у Пазови повезују често са мном,
али ја морам да кажем да је у Пазови тада владала коалиција
Социјалистичке партије Србије и Српске демократске странке, да је
СДС имао јединог посланика у Србији у Пазови, да је два километра
од Пазове батајнички аеродром, да постоје људи у Пазови који су
били на ратишту као војници, официри, разни службеници државни,
и мислим, а многи када се повежу са Пазовом, повезују то и са
мном, а ја вам кажем ја би волео да сам у то време имао ту врсту
утицаја и да сам могао да доносим одлуке, али нисам нажалост имао
ту врсту утицаја и нисам доносио такве одлуке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у ком својству идете на сахрану овог
Ђорђевић Радивоја што је погинуо?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па ишао сам на сахрану зато што просто тада
знате мало људи је било спремних да оду на ратиште да се боре, да
не буду на силу мобилисани и тако. Просто, ја кажем он јесте био у
том кругу али нећу да измишљам човек није помињани Аждаја, он је
човек ја мислим био члан Српског покрета обнове, али просто то су
се преплитале те групе, знате тада је била велика забуна међу
политичким странкама 1991. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само кратко ми одговорите, ја сам Вас
питала у ком својству, јел тај Ђорђевић преко странке Српског
народне обнове ишао тамо.
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Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, али био је, били су на сахрани људи који
су га познавали, који су били са њим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете да сте Ви били?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ми смо имали одбор, ја јесам био кажем вам
зато што имали смо и тада врло јак организован одбор у Чачку,
људи су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли тај човек преко Ваше странке отишао
тамо?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Мислим да није, али био је тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да ли знате да је Аждаја био
командир једне групе «Душан Силни» у Ловасу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не знам, али ја хоћу да кажем само да
колико ја знам на простору околине Вуковара која укључује Ловас,
су постојале врло јаке војне, полицијске, безбедоносне структуре, и
јавне и тајне. И не знам.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Ја Вас питам за добровољце, то
мене интересује?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја исто то кажем. Ако је био командир, ако је
био командир није сигурно са мојим знањем и дозволом, него
вероватно са знањем и дозволом некога ко је тамо био генерал,
пуковник, потпуковник или не знам шта друго.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Био је командир људима који су
ишли реко Српске народне обнове, чак и припадницима странке и
добровољцима који су ишли организовано?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: И који нису уважавали генерале, пуковнике
војске, полицију, судове и све остало. Он је био командир тим
групама?
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Не, био је командир добровољцима
који су организовано отишли из Пазове.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ко га је одредио да буде командир?
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да ли сте га Ви одредили.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: И на основу чега.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Зато што свака група мора да има
неког ко ће да их води, не може појединачно, нас 30 свако себи да
наређује.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Знате шта ја врло добро знам, ја са вама
никад у животу нисам разговарао и не могу да, Ви можете причати
сад шта год хоћете, али ја знам коју смо ми врсту односа имали са
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тим људима и никада никоме није пало на памет да одређује било
какве командире нити да даје било какве задатке, не зато што не би
волео, него зато што просто нисмо имали прилику за то, знате
нисмо једноставно били у прилици да то радимо, према томе то су
такве ствари немогуће, ајде сада да неко уђе овде у судницу да
успостави своју врсту реда и поретка, неће, наићи ће одмах на
судију, на обезбеђње, на све остало.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Да ли постоји једна група коју је
Српска народна обнова послала негде на ратиште?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Постојало је више људи добровољаца који су
ишли.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Ко је те људе предводио?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Али ниједна од тих група није имала ту врсту
да кажемо структуре нити је имала неку команду из странке, имала
је команду на терену значи каква је постала и била.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: А до терена?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Шта до терена?
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Неко ко је.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: До терена су цивили, до терена путују
мислим, возе се, шта. Људи су пунолетни. Пунолетни су, знају сами
да се снађу, да дођу.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Госпођо судија немам више
питања, да, имам само још једно, црвени «голф» из Ловаса да ли
сте отерали за Пазову?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не. Шта значи црвени «голф» не знам.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Па зато што више људи је видело
да сте отерали црвени «голф» из Ловаса и који сте користили по
Пазови и возили.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Грешка.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Немам више питања. Ово је сведок
који код истражног судије избегава да прича онако како што је било,
он је то организовао све ко што пише и у оптужници, само то
вероватно треба да је проблем тужилаштва, написали су да је
Српска народна обнова организовала преко Мирка Јовића, да је
Мирко све то радио и после тога он се појави овде као сведок и
прича неке историје и неке хуманитарне радове од чега нема, што
нема благе везе, он је организовао, значи он нас је у Пазови
примио, предао Љувану Деветаку, дошао одмах увече након
ослобођења, та делегација нема везе, то вече ако је постојала била
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је сутрадан, значи све је било у његовом организовању само што то
човек неће да призна јер је пре овог поступка отишао у Хашки
трибунал и дао тамо изјаву управо због тога да не би по овој
оптужници био окривљен овде. Иначе о тим хуманитарним радовима
које причају он и Бастаја нема никакве везе, са тим се најмање нису
бавили и један човек који држи.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Јесу ово питања или неки монолози, шта је
ово.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Примедбе, он је оптужени, има право на
примедбе.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Питам само, добро.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Доста сте Ви држали.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да знам да ли је питање или.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Јер један човек који представља
једну странку као где су хуманитарне радове обављали и скупљали
тамо, нека држи говоре са заставом где је мртвачка глава, сад ћу
да предам то као доказ, господин Мирко Јовић, а овде представља
како су ишли тамо да помажу, искључиво су ишли тамо из користи.
Сада не признају овде ниједног добровољца, сви ти добровољци
који говоре не лаже ниједан, значи ишли су и богатили су се управо
на тим добровољцима које сада не признају и на ове Хрвате, значи
њима су свеједно били да ли су добровољци или Хрвати, само из
користи сви су имали нека друга посла, у то време нису имали
никаква посла. Највећи посао им је било прикупљање добровољаца
и сваки добровољац је њима доносио паре и то је негде била једина
сврха тада те, држања те странке, организовања тога, ништа друго
им није било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта та слика представља и кад је?
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: То је у периоду када је био
хуманитаран рад испод заставе са мртвачком главом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а шта, ког датума, који период? Не знам
ја када је то било.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: 1991. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите даље.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ако дозволите само кратко да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изјасните се поводом ових примедби, ја се
извињавам.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па само да кажем знате ми нисмо као неки
имали ратно учешће па правили од тога странку, ја ћу вас потсетити
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у том периоду ја сам са својим сарадницима врло тешко платио
успостављање вишестраначког система у Србији на простору бивше
Југославије, ми смо помогли Србији и бившој Југославији да изађе
из једнопартијског лудила и да направи вишепартијски систем. И
морам да кажем да је то све било три године пре рата, према томе
та прича о томе да смо се ми бавили само таквим стварима, су
смешне. Уосталом није тешко пошто је прошло време утврдити
какво је финансијско стање било у појединим породицама пре рата,
а како после рата. И ко је ратом, према томе то је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, мислим нисте одговорили на његове
примедбе. Ви причате неку уопштену причу, он вам је рекао овде
сада примедба да сте Ви у Пазови представили Љубана Деветака и
тако даље и тако даље.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, то није примедба, ја само хоћу да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је он сада рекао, је ли то тако било?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, то је једна конструкција, то није
примедба.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, је ли то није тачно, шта?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: То је апсолутна конструкција мислим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта значи конструкција, је ли то истина или
није истина, пре напада на Ловас, окупљени добровољци?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: То није истина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви престављали Љубана Деветака, држите
говор и они иду преко, том линијом у Ловас, је ли то тачно?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: То је потпуно другачије функционисало. Није
тако уопште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите даље.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Ја ћу цитирати Ваше изјаве, ово
што сте дали на записник у МУП-у, «у Ловас сам први пут отишао са
члановима једне делегације која је у нашу земљу дошла из
иностранства», не целу изјаву само део и други део: «не могу са
сигурношћу да тврдим, али мислим да сам у село Ловас долазио још
једном, али приликом тог мог другог боравка није седешавало
ништа значајно», и сада сте овде исто потврдили да сте можда и
други пут значи два пута били у Ловасу, па сад како да схватим
Вашу изјаву, да ли сте два пута или један пут били у Ловасу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Нисам сигуран, стварно је прошло пуно
времена, ја морам да вам кажем да сам много путовао у то време,
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значи широм бивше Југославије, тако да не могу са сигурношћу да
тврдим, могуће да сам био још једном, али ниса сто посто сигуран.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Јер од овог Вашег одговора зависе
сва остала питања.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: То су била, хоћу да вам кажем, биле су
кратке посете толико да не могу сада, нисам ја био тамо 10 дана па
да ми сад остало то нешто значајно у сећању.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Ако сте били, који је размак између
првог и другог одласка и повратка из Ловаса?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па то је могло да буде само у кратком року,
значи не.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Колико отприлике?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Немам, па можда у року шта знам недељу,
две, не више, зато што кажем тада у том периоду смо били у том
кругу и могуће кажем, али не са великим размаком сигурно.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Обично када сте одлазили, да ли се
сећате како, којим превозним средством, ко је ишао са Вама и у
одласку и у повратку?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Нормално аутомобилом.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Баш ме, мене интересује овај други
пут када сте ишли, да ли можете мало да се присетите.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, па сваки пут смо исто ишли аутомобилом.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Ко је са Вама ишао?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: То је мислим.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли се сећате?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па било је неколико људи који су могли да
возе у том тренутку, не знам био је.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли можете да се сетите њихових
имена?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па био је Милош Ђуричић, могао је да буде
Милорад Бастаја помињани овде, могао је да буде, био је Горан
само мало да се сетим, имали смо човека који је возио често у
странци, али ето.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Али Ви то поуздано не можете да се
сетите, него то су Ваше претпоставке ко је могао да иде са Вама и
ко је?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, али кажем имали смо стварно велику
кампању, прошли смо милионе километара и пуно је догађаја било
сваки дан и морам да вам кажем да ја разумем многим људима су то
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једини догађаји и једино што их везује за то време, то је једини део
њиховог живота, ја сам тада сплетом околности да кажем био јако
разапет по великим путовањима од Црне Горе, Босне и Херцеговине,
целе Србије, значи имали смо оснивања странке, промоције и све
остало, значи мени је то био стварно један мали, мали део, укупног
садржаја за разлику од неких људи који су у том периоду били само
ту и с обзиром на прошло време и они не могу да се сете, а мени је
стварно било кажем јако много догађаја у току једног дана, а да не
говорим мислим о целом том периоду.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Везано за Ловас, да ли Вам нешто
значи име Петроније Стевановић, али из тог периода, не мислим
након покретања овог кривичног поступка?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, апсолутно ништа из тог периода.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли сте познавали Косту
Гвозденова?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Упознао сам га, нисам га нешто познавао али
сам за разлику од Петронија знам ко је.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли се сећате како је изгледао
ако сте га видели у Ловасу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ко?
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Коста.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, не сећам се из тога, али знам из тог
периода мислим, знам да је био један нижи човек.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Неке ближе карактеристике?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па знам онако да је био онижи и мислим да
је често носио неку личку капу и тако нешто, ја га по томе памтим,
ништа друго.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Уреду, хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени изволите. Зоран Косијер.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Добар дан. Господине Јовићу где се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приклоните тај прозор, па ћемо отворити после
ако буде загушљиво да бисмо чули.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Господине Јовићу 10.10.1991. године да ли сте
са групом добровољаца отишли у Шид, Шид-Товарник-Ловас?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја не могу да тврдим са прецизношћу, сваки
датум ја знам само да сам тамо био када је место већ било у српским
рукама.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Добро, хвала. Кажите ми.
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Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не могу сада да кажем да ли је то 10, 11. или
12.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажите ми да ли сте у просторијама
Територијалне одбране Ловас 10.10.1991. године задужили СМБ
униформу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: У Ловасу сигурно не.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Не у Ловасу, у Шиду извињавам се, у Шиду,
Територијална одбрана Шид?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: У Шиду је могуће, а у Ловасу сигурно не.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Да ли су сви добровољци тамо задужили СМБ
униформе редовно заведени?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Мислим да јесу сви.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: По доласку у Товарник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само овде да станемо, која је то Територијална
одбрана била?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па у Шиду знате која је могла да буде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то била Територијална одбрана
Славоније, Барање и Западног Срема?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, не, у Шиду не сигурно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало пре је ваш потпредседник странке тврдио
да је то Територијална одбрана САО Славонија, Барања и Западни
Срем?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја колико знам Шид је са ове стране границе,
тако да не верујем мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте сигурни?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Није нико показивао нека документа, али
колико знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, али ваљда знате где идете.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па Шид побогу, Србија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам, али он тврди човек да је у то време у тим
ратним.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Могуће, можда он има нека сазнања друга,
али ја нисам имао та сазнања, нисам обраћао пажњу, деловало је
као нормална рутинска процедура, сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Као да ме сада питате да ли је овај
полицајац сигурно полицајац Србије, мислим ја претпостављам да
јесте.
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Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Са ким сте разговарали у команди у Товарнику
од официра?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли сте?
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: И да ли сте?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не сећам се тих имена, али знам да је било
свих официра, виших, нижих.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Да ли вам је познат командант, пуковник
Лончар, да ли сте са њим разговарали?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: После сам видео да се то име помиње да је
тамо био, али ја мисилм нисам сигуран да ли сам са њим баш нешто
причао, са неким официрима јесам, оно разговарали смо поздравили
се и тако.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Шта сте са њим договорили око добровољаца
који одлазе у Ловас, у коју јединицу се распоређивају?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја нисам о томе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се са њим то договарало, ви поставите
питање.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Нисам разумео, нисам чуо одговор Ваш.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, не, нисам.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Да ли сте са
пуковником Лончаром
договорили у коју јединицу се распоређују добровољци, да ли у
Територијалну одбрану Ловас или неку другу јединицу или
самосталну?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, ја се око тога нисам договарао, мислим
да смо причали неке друге ствари, али нисам имао ни овлашћење ни
ту врсту утицаја да могу са њим да се договарам око тих ствари.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажите ми господине Јовићу, с обзиром да сте
у ушли у зону борбенихи дејстава и зону одговорности ваљевске
бригаде, да је пуковник Лончар издао наређење да се не иде, да
добровољци не треба да иду у Ловас, него на неки други сектор, да
ли бисте отишли тада?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим то Ваше питање потпуно није јасно,
шта би било да је било, да је издао, није издао.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Тамо на терену је морало да се поштује свака
одлука, знате постојале су јасне процедуре, постојале су
пропуснице, постојале су просто правила која су морала да се
поштују, свако је морао да поштује, свеједно да ли је цивил,
новинар или војник, мислим тако да је неко усмерио нешто не знам
шта да вам кажем.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате таквих конкретних сазнања за
Ловас?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За напад на Ловас, шта се дешавало пре
напада?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па не, не, сигурно не. Кажем ми смо, ја када
сам дошао први пут у ту зону већ је била депласирана прича та јер
је место већ било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Реците ми, у којој јединици је распоређена
добровољачка група која је дошла са Вама?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па не знам, стварно, не знам.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Ви сте довели ту групу, Ви сте довели.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да Вам кажем, ја нисам ту нити на терену,
нити било где био у прилици да доносим такве одлуке, нити знам,
нити да питам, што би мени то било потребно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, у чији састав улазе ти добровољци?
Тамо када сте дошли у Ловас, место ослобођено, у чији сасгав
улазе?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Они су одмах у Шиду, вероватно да кажем,
већ ушли у ту војну процедуру.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тамо у Ловасу, у чијем су саставу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Пре тога су били у Шиду, па у Товарнику, ту
се доносе одлуке, знате.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте били у Ловасу.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Касније, када су ту они већ били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У чији састав улазе добровољци који су преко
странке Српска народна обнова тамо отишли?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: У тај постојећи војни поредак, а ја стварно
не знам које су то јединице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта значи то постојећи војни поредак, ја
питам.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ако ме питате која је јединица војске била
тамо, ја не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретно питам, у чијем су саставу тамо у
Ловасу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: У војном саставу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ком војном саставу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Једино.

89/120

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 17. марта 2011. године

ВР

З

03
80

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Постоје разни војни састави, ЈНА,
територијална одбрана из Србије, ТО САО Славонија, Барања и
Западни Срем.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Тамо у том простору, значи Товарника и
Ловаса, колико сам ја видео, било је и редовне војске и резервног
састава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас питам конкретно за Ловас, у чији састав
улазе ти добровољци? Да ли то знате или не знате?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: За мене је то једна страна, не могу да Вам
кажем шта је то, за мене је то једна страна. Када ми кажете
територијална одбрана, војска, резерва, то је за мене једна страна и
не знам. Формацијски да сте ме питали која је то јединица, како се
зове, који број, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не питам Вас јединица која је, него у чији
састав од ове три, да кажем, ЈНА, територијална одбрана из Србије,
територијална одбрана САО Славоније, Барање и Западног Срема, у
чијем су саставу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Нисам сигуран, знам само да је то била
једна структура, једна команда, а чији тачно, који део, које крило,
лево, десно, то не знам.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Није ми јасно у овом одговору госпођо
председнице, с обзиром да са господином Јовићем долази аутобус
добровољаца, да он одлази на вечеру код пуковника Лончара, он и
Бастаја и да они не расправљају и да сведок не зна у коју се та
група добровољаца коју је довео, распоређује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је примедба сада, идемо даље са питањима.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Хвала, немам више питања.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да ли треба одмах да одоговорим или
после?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На ову примедбу реците, ево, човеку није
јасно, оптуженом није јасно, доводите и Ви сада не знате у чији
састав улазе.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, како би Ви рекли, довео сам некога у
болницу, не знам тачно одмах у којој соби је, у ком крилу, ко ће га
оперисати и тако даље. Дошао је сигурно у овлашћене руке, дошао
је значи у струкгуру која се професионално тим бави и која зна шта
треба да ради.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А која је то структура?
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Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Знате, тамо је постојала војна управа,
постојала је једна једина команда, све друго су измишљене.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте разговали са неким из ЈНА у Ловасу
тамо?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Причао сам са више људи сам причао,
наравно, где год видим сваког чиновника, официра, ја са сваким
попричам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме остављате те добровољце тамо, под чију
команду се стављају?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па да ли Ви разумете шта Вам говорим?
Значи имате.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја врло конкретна питања постављам. Ви
можете да кажете, не знам, не сећам се, не знате чак ни структуру.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не знам, нисам војни експерт, како да Вам
кажем, знам само да су дошли у руке надлежних војних структура
које су биле у тој области. Несумњиво, нису никакве одметнуте
групе, нити неки хајдуци, радило се о редовној војсци која је имала
тада такву структуру.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР:
Чије су наредбе могли да извршавају
добровољци?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Својих претпостављених, значи зависи у којој
јединици су били, како је та јединица, зависи.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Ко је њима преносио наредбе од тих?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не знам, нисам био присутан, тако да не
знам.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Хвала, немам више питања.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Нису имали никаква моја упутства о томе, не
знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, даље. Петроније, нема питања или
има? Мислим, није обавезно, питао је Ваш бранилац.
Опт. ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: За ово да господин Јовић у Пазови,
да нас није примио, да није држао никакав састанак, чак је нас
сачекао, пошто сам ја каснио и «Коњ» и Шалипури и шта ја знам, са
два таксија смо дошли, чекали су нас. Отишли смо у странку горе,
чак могу и да му кажем какве су степенице, дрвене су биле, одржао
нам је говор, одржао нам је господин Љубан, да нас предаје том
човеку, да ћемо сваки да будемо награђени и доћи ћемо да
прославимо када будемо освојили Ловас. Ишли смо доле у хотел,
јели смо шта смо хтели, печење, ово, оно, пљескавице, није важно,
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отишли смо за Шид, задужили оружје, одело, отишли до Товарника
и тамо смо провели једно четири, пет дана до 09.-ог и 09.-ог увече
смо.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја само да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте чули ове примедбе оптуженог Петронија.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Имам и ја једну примедбу – у Пазови ни тада
ни сада није постојао хотел, то је под бројем 1.
Опт. ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Није хотел, кафана, прекопута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није битно да ли је ресторан, кафана, да ли је
тачно ово да је то било?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Тачно је исто као да је постојао хотел.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Ви са Љубаном Деветаком, држи се говор,
идемо у Ловас.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Само да морам да кажем што се то спомиње.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало, идемо у Ловас, бићете награђени,
то је Петроније причао у својој одбрани, «браћо, бићете добро
награђени». Да ли је то тачно што каже оптужени?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Није тачно, само морам да објасним ово,
значи, пошто се пимиње два, три пута, значи господина Деветака
сам површно знао пре тих догађања, зато што је он био врло
угледан привредник у тој зони и зато што је са мојим пријатељима
који су владали у Пазови, Српска демократска странка, да кажем,
имао и партијске и пословне и друге везе и знали смо се врло
површно, да кажем из свега тога. Овај, за њега нисам стекао утисак
да је он било какав војни експерт или функционер па да може да
такве ствари планира,, одллучује или наређује, просто то се види,
знате. И друга ствар коју желим да кажем, то је да апсолутна је лаж,
значи добровољци, ја не бежим од тога да је постојао тај систем да
су људи долазили, да сам се ја са њима некада виђао, али две
ствари су апсолутно немогуће – да је неко од њих скупљао па држао
говор, јесмо разговарали, али да је неко држао некакве говоре, то је
потпуно, значи овај, видим шта је тенденција, човек је вероватно
био.
Опт. ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Звали сте ме на спрат горе.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Колико сте имали година.
Опт. ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Чак и дрвене.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Добро питам само, колико сте имали година
тада?
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Опт. ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: Добро, нисам био малолетан, имао
сам.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Старији сте од мене, ја треба Вама да држим
говоре шта треба да радите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовићу само мало, да ли имате даље
примедбе или не?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: И друго, ово питање ја желим да кажем,
извините, значи апсолутно је правило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за ово што прича оптужени Петроније
Стевановић, то исто је причао оптужени Александар Николајидис, то
је исто причао сведок Љубодраг Јелић.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мирко Јовић, говор, представљање Љубана
Деветака, све је то пре напада на Ловас и сада да ли Ви хоћете да
кажете да сви они не говоре истину или не?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Знате шта ја хоћу да кажем? Ја мислим да је
свако дужан и по заклетви и без заклетве, да оправда своје учешће
у том периоду. Значи, ја могу да Вам кажем, ја сам водио
организацију, политичку странку која није била никаква завереничка
организација, као друго.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, ја Вам само предочавам да то троје
људи тврди, Ви и даље негирате.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја Вама сада кажем, они верованто мисле да
ће своју одбрану лакше спровести, они су дужни да објасне своје
деловање тамо где су боравили. Свеједно је ко их је упутио, како их
је упутио, значи они су били пунолетни људи и били су део војне
структуре. Да ли су прекршили неке обичаје ратовања, да ли су
прекршили неки војни или цивини закон, значи то је нешто што.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Да не губимо време на те непотребне
коментаре.
Опт. ПЕТРОНИЈЕ СТЕВАНОВИЋ: За тај Ловас, јер ја сам као један
добар момак, борац и шта ја знам, чуло се за мене, Горан тај који
скупља из Панчева, тај Васиљевић, како се зове, он нас је скупљао
и доводили су нас у Пазову. Они су знали када ме је звао Горан у 10
сати увече и разговарали смо и дошли смо у странку и шта ја знам,
ту сам се исто једном са Јовићем видео, рекао је «Где је Петроније,
доведите ми га да га лично упознам» и шта ја знам, горе у странку,
они су знали пре месец дана за тај Ловас, да тамо војска није смела
да уђе, па су се договорили, дај наћи ћемо храбре момке, лудаке,
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разумеш, да уђу, да разбију тамо тај центар њихове обуке и шта ја
знам. А иначе, кунем се у све најмилије, зашто бих лагао, господина
поштујем, ја сам његов симпатизер, нисам био у њиховој странци и
шта ја знам, али сам га заготивио од првог дана, и њега, и Вука и
Шешеља и 'шта ја знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро идемо даље.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да ли могу ја да питам само једну ствар.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете Ви да испитујете оптуженог, сведок
не може да испитује оптуженог.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не да испитујем, само као коментар на ово.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да седнете, господине Стевановићу.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Пошто кажете да постоји правило, не морам
Вас да питам, ја сам читао неке материјале, не све, али неке
материјале сам читао, па негде у некој истрази овај Петроније
присутни је рекао – приликом напада на Ловас, да је он ишао са
једне стране, са једне стране су ишли он и његова група и «Душан
Силни», значи он себе, бар у тој изјави, не третира тако. Сада исто
каже, није наш члан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви пратите овај поступка и ово суђење, је ли
тако?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Пратим наравно, сви прате, како не пратим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите даље.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Сви данас прате шта је у Јапану, шта је у
Либији, мислим, у то време су пратили сви.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видим да цитирате ту неке изјаве, а.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Имаћу за Вас неколико питања. Данас сте
на питање колеге Шошкића када сте започели са слањем
добровољаца рекли да је то било у мају месецу 1991. године. Па је
моје питање у вези са тим, ако можете да кажете, какав је био
одзив, с обзиром да сте говорили раније о томе да се странка,
између осталог, тиме бавила.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:
И ако можете да ми одговорите,
отприлике, у том периоду, 1991. године, на то се фокусирајте,
колико сте Ви добровољаца прикупили и послали на територију
Хрватске?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја морам да кажем да је наше.
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Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ја се извињавам, не бих да Вас прекинем,
али просто конкретна су питања, значи, бројке, процена, значи без
неког.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не знам тачно бројке, али су биле, морам да
Вам кажем да је то било симболично учешће. Ми нисмо имали
амбицију да ми сами водимо ратове нити одлучимо ратове, значи
помогли смо колико смо могли, а једноставно, трудили смо се да
поштујемо, да кажемо, све процедуре и сва правила која су у то
време важила. Једноставно, ето трудили смо се да разлог што смо
их слали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Немојте широко да одговарате, не знате
бројку, симболично учешће и даље нема потребе да ширимо причу.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Добро, добро.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:
Какав је био одзив добровољаца,
говорили сте да је било дезертерства у том периоду. С друге стране,
какво је Ваше искуство.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ми смо имали неколико разлога, зато су нам
се људи јављали, значи када кажете какав је одзив, значи имали су
поверења, зато што наша нека стратегија је била, нисмо хтели да
правимо никакве специјалце и стрип јунаке. Наши добровољци су
углавном ишли у одбрамбене, да кажемо, акције, на одбрамбене
положаје, у она српкса села која су угрожена и ово је један од
ретких случајева да су се затекли ту на једном месту где није било,
да кажем, пре избијања сукоба већинско или потпуно српско село. И
то је сплет тих околности што се каже, што су разне војне структуре
вероватно из својих неких интереса манипулисала већ постојећим
тамо стањем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Конкретно, предмет оптужбе шта је и
конкретна питања и одговори да не буду широки.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Сада бих Вас питала, група добровољаца
за коју говорите да сте отишли са њом 10.10. и аутобус који
спомињете, да ли је могло да се деси, да сте такође на питање
колеге одговорили да је неко могао да оде и без Вашег знања, али
тако једна група аутобус људи, да ли је могао да оде на територију
која је запоседнута у том тренутку као што је Товарник, без
координације са организацијом на том терену и да ми кажете, са
ким сте Ви договорили долазак у Товарник?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, то је немогуће било, то је немогуће било
у Батајници, а не у Товарнику, тако да је то потпуно сувишно
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питање, мислим, то је јасно да, једноставно, ја оно што сам видео
тамо на тој територији да постоји, све војне, полицијске и друге
цивилне структуре. Значи, једноставно функционисао је живот, оскм
што.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита Вас бранилац, са ким сте Ви договорили
тај одлазак тамо.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: У Товарник, конкретно.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па не мора ни да се договара, знате, ви када
дођете наиђете, као када дођете на шалтер, мислим, морате негде
да се јавите, мислим.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: У реду, коме се јављате?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не сећам се у том тренутку ко је био
задужен.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не морате можда ликом, именом, али коју
функцију има тај који Вас прима и за кога чујемо, идете на вечеру
или седите то вече или шта већ?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ми смо те људе упознали тамо, значи
дођете и неко вас прими и каже, добро вече, ми смо тај и тај.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Како знате да треба да дођете, и то сам
хтела да Вас питам, овај, такође на питање браниоца рекли сте да
сте вест да је Ловас ослобођен.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Значи било је неколико прелаза, да будемо
начисто, значи било је неколико прелаза у Шиду или овамо са друге
стране, од Бачке Паланке или овамо, где је једино могло да се
пређе и значи дођете ту на прелаз и морате да прођете процедуру,
као када идете на царину, када дођете на аеродром, у Шиду или
овамо са друге стране, од Бачке Паланке или овамо, где је једино
могло да се пређе и значи дођете ту на прелаз и морате да прођете
процедуру, као када идете на царину, када дођете на аеродром,
дођете било где, морате да прођете процедуру. Значи ови људи су
прошли процедуру, нису ушли хајдучки преко реке, него су дошли
редовном процедуром која је постојала.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: То сам хтела да Вас питам, рекли сте да
сте вест о ослобађању Ловаса, да Вас је вест затекла у Товарнику
или у Вуковару, нисте баш сигурни, ту сте били у то време. Сада
ослобађање Ловаса је један.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, нисмо били у то време, него ми када смо
дошли то се већ десило, дан, два раније, мислим.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Шта се десило дан, два раније?
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Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па то ослобађање, мислим, значи нисам ја
био у Товарнику, па ми је неко јавио, е сада је ослобођен Ловас,
него смо када смо дошли тамо, то се већ десило дан или два раније.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да, али одакле долазите, јесте Ви били,
не морате.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Из Београда долазим.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Извините, не морате тог дана, 10.10., да
ли сте, рецимо, недељу, две, три пре тога били у Товарнику или у
том подручју?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, не, не.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли Вам је било познато у склопу које
шире војне операције је ослобађање тих, мислим, били сте у
Товарнику па знате да је Товарник претходно ослобођен, затим
Ловас. Да ли сте били упознати са тим планом како ће даље акција
да се одвија?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, не.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ништа нисте знали?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Када сам био у Товарнику, већ је тамо била
наша војна команда и све остале структуре.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И кажите ми, те вечери, како одлазите до
Ловаса?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Иначе, наша стварно једина помоћ није била
то, овде се карикира то око хуманитарног, али ми јесмо неколико
тих села помогли са агрегатима, знате, полиција и штаб војске,
школа или неке друге институције, водовод, не би могли да раде без
агрегата.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, сада ми реците, овај, те структуре
које Ви уводите, добровољце са територије Србије, да ли су они
некада захтевали од Вас да доведете, да нађете добровољце који
су им потребни или Ви њих питате, како то функционише?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па то су, да кажем, различити случајеви,
рекао сам, неко преко неких рођачких или завичајних, неко преко
других веза, али то није постојао неки уходани принцип, да кажем,
стално исти, него једноставно, ето тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретно за Ловас, да ли знате?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Неко је хтео да иде баш тамо, на пример,
шта ја знам, зато што му је фамилија негде, забринут због фамилије,
забринут због старог краја и тако, али неко, просто ето тако. Негде
су се спајали људи, као што се овде помиње, значи, ја не бежим од
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те приче о добровољцима, али знате, имате пуно људи који су се
тамо на терену упознали, зближили, спријатељили, али нису били у
једној странци, па су после рекли – е ми смо сви, не знам, заједно
били као добровољци. Значи ја само те ствари раздвајам, али не
бежим од тога да, што бих рекао да једнога познајем, а другог не
познајем, мислим, немам разлога да не кажем.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Реците ми, како сте Ви на нивоу странке
вршили селекцију када Вам се јављају људи, кога ћете да упутите
даље?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ми смо, ето, водили рачуна да буду, пре
свега, људи који су одслужили војни рок, да су прошли значи војну
обуку, да су пунолетни, да нису проблематични, мислим, да, тако да
ти људи који су се пријављивали, значи ми смо имали странку
широм Србије и једноставно, зна се ко је ко у селу, граду и тако
даље.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:
Да ли можда у архиви страначкој
поседујете спискове са именима људи које сте упутили са датумима,
када сте некога упутили у Шид и даље, на територију, из тог
периода 1991. године?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, овај, после 1996. године, странка коју
сам ја предводио, не постоји, да кажем, овај, са тим именом и са
том структуром, постојале су неке фракције већ и тада, па између
осталог и у Пазови, знате, кажем, то су та времена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате широко, пита Вас бранилац, да ли
је, да ли имате те спискове.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Кажем, немамо, зато што не постоји од 1996.
године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите немамо и крај.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли сте тада водили уредно евиденцију
кога шаљете, када сте слали и тако даље и где шаљете, ако сте
знали?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: То мислим да се углавном знало, да то је,
пошто се није радило о великим бројевима, знало се углавном, да.
Пре свега из тих места из којих су одлазили, то, знало се.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Сада да се вратим на оно претходно,
долазак Ваш у Ловас 10.-ог увече, да ли можете да се сетите, са ким
долазите и којим возилом и како сте уопште прешли од Товарника
до Ловаса?
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Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Право да Вам кажем, још једном подвлачим,
нисам сигуран да ли је 10., 11., 12. који је дан, али знам да је било,
знам да смо већ морали да прођемо војне пунктове, значи између и
на улазу, значи да је већ.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Којим возилом сте дошли до Товарника?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да је постојала. Па мислим да смо имали
неки, ако је 1991. година, да је ту постојао неки страначки ауто,
мислим да је био неки «Мерцедес».
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли сте у Товарнику добили војно
возило којим сте прешли до Ловаса?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Могуће.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли се сећате, ко је био са Вама?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, стварно не.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ево ја могу да Вам евентуално предочим,
данас је говорио и господин Бастаја о томе да је био он, да је био
Љубан Деветак, Славко Ступар је говорио да је био и он у том
друштву.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Какво је то возило, колико је? Не знам ја,
право да Вам кажем.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли прихватате као могућност да сте са
овим лицима која сам Вам набројала, дошли у Ловас 10.10.?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: За Бастају је могуће, за Љубана се не сећам,
не верујем, али овај, Бастаја је могуће, он је, да кажем, био често,
ту близу, тако да је могуће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Славко Ступар, да ли је био и он?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: За њега, право да Вам кажем, не верујем,
али није искључено, не верујем, мислим, просто, није са нама
дошао, да ли се тамо негде у тој целој гужви ту нашао, то не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Само тренутак, рекли сте да Вам име
Лончар Душан не значи ништа. Да ли Вам из тог периода значи име
Слободан Камбер нешто?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, па нико од тих људи, ја сам могао са
њима једном да се видим и да попричам и ништа више, значи пре и
после тога, никада нисмо имали неке, нити смо се дружили, нити
смо били пријатељи, нити смо имали неку сарадњу. Значи, могао
сам да их видим тада као што сам видео неке друге људе, знате,
људи су били радознали, ја сам био јавна личност, људи су били
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радознали да попричамо о стању у држави, о политици и тако даље,
тако да.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли се сећате када сте у Ловас дошли,
те вечери, да ли сте упознали неко војно лице?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, то, те структуре се не сећам, мислим,
овај, посебно. Оно чега се сећам је то да је већ тада место било
онако организовано, да кажем, са свим тим неким структурама,
видео се неки поредак, нешто да постоји, да кажем, да постоје неке
институције које раде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Какве структуре су то биле у Ловасу
функционисале?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: И цивилне и војне оне, месна заједница,
овај, фирме, не знам, полицијска станица, војска која види се да има
неки поредак, значи није то била нека анархија, нека да се не зна ко
туи шта ради.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је била територијална одбрана Ловаса?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да, када кажем војска, мислим на те разне
структуре, и територијална одбрана и редовна војска и све то је већ.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли знате можда, ко је на челу био тих
структура које сте сада споменули, милиција, ТО, војска или шта сте
већ рекли?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не знам, искрен да будем, после сам читао и
натписе у новинама и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте то што сте читали.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: У том тренутку нисам био, нисам био
сигуран, овај, рекао сам, Љубана сам знао пре тога као човека из
привреде и знам да је тамо био као шеф тог јединог привредног
објекта, да кажем, јединог предузећа тог, те задруге.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био у неким структурама власти
Љубан?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја га нисам упознао као таквог, нити га је
неко представио као.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
То сте рекли у Управи криминалистичке
полиције 14.03.2007. године.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да, нисам га таквог упознао уопште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, рекли сте.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Шта?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Сећам се да сам по доласку у Ловас се тада
први пут видео са Љубаном Деветаком са којим се до тада нисам
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познавао. Из разговора са њим, схватио сам да је он био у локалној
власти у том селу».
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да, али то вероватно сам мислио на цивилну
власт, знате.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли можете то да објасните, овај, јер га
називате управником тог пољопривредног добра.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Нисам улазио, кажем, нисам имао потребу,
нити сам ја ту нека инспекција, нити имам налог. Знате, када
пролазите онако и просто за кратко време. Знам да само га нисам
видео у неким војним или полицијским структурама, претпостављам
да ако је онда ту нешто, да је то нека та цивилна. Све је то нека
врста власти, знате.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И с обзиром да сте објаснили да су
добровољци, по Вашем неком схватању и сазнању улазили у
структуре оранизоване које су постојале, на неки начин,
претпочињавали се већ формираним структурама, да ли можете да
објасните, шта раде чланови Ваше странке на терену који нису
добровољци и који нису отишли да се претпочине било коме, као на
пример, Бастаја који каже да је био неких пет дана, Љубодраг Јелић
који је био тамо, какву они функцију имају и коме они одговарају
тамо на терену?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Знате како, оно, наш једини услов је био,
зато смо и рекли да су то добровољци, значи да се уклопе у ту
постојећу структуру.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Извините, Бастаја није добровољац.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, свеједно, знате, ако неко иде да
збрињава избеглице и то је нека врста добровољног рада, знате,
није то, човек није професионалац, у том смислу добровољац,
волонтер, како хоћете, значи неко је бринуо о избеглицама, неко је
обилазио рањенике, неко се осећао способним да може да се бори и
свако је морао да нађе своје место у тој структури. Значи, нисмо ми
могли да кажемо, е ти ћеш сада бити, не знам, директор неког
предузећа или ћеш бити капетан или ћеш бити територијалац.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Добро, да не ширимо ту причу, само
конкретно, Борислав Михајловић, звани «Бата», па ови други, шта
они тамо раде?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Имате људи који су отишли добровољно да
буду новинари у радију рецимо, имате људе који су рекли јавно, не
знам ништа друго, не могу да помогнем другачије, али могу да вам
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помогнем да успоставите радио-станицу, мислим, шта да Вам кажем,
у том смислу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, идемо даље.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ја сам Вас питала за неке страначке
функционере који су на терену, значи појављују се ту испред
странке, а нису оно што су добровољци.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Бастаја, он је човек био у политичком.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Интересује ме, да ли они имају било какву
надређену улогу у односу на добровољце и да ли су у том тренутку,
односно у том периоду, могли да по Вашем сазнању, да евентуално?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: То сви знају, мислим, они то између себе
знају, како може неко неком, како неко може да дође пет дана и да
успостави неки свој поредак и команду, где то постоји.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не, ово су људи који се знају од раније,
који су кренули, да кажем, са исте тачке, преко СНО, с тим шту су
једни добровољци, а други су ипак функционери у странци који су
на терену, а нису претпочињени неким структурама.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Знате шта значи на терену, када човек оде
да обиђе некога, да му однесе цигарете, кафу или да види да ли му
треба нешто.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро ја Вам кажем, рецимо у периоду од
10. до 18., Бастаја каже да је пет дана био ту, што је опет већи део.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Могуће, ја, питали сте, вероватно сте питали
њега.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесам, зато питам и Вас, интересује ме
шта Ви знате о томе.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја колико знам, он није имао никакву
посебну улогу, мислим, осим што је да кажем, једне људе довео,
друге обишао, видео да ли нешто може да помогне и тако даље, не
знам да је имао неку другу улогу.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А шта је са Љубодрагом Јелићем, ако
знате, да ли знате?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Право да Вам кажем, њега у то време нисам
ни знао, касније сам га упознао.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро и сада имам једно питање, јер сте
малопре споменули да памтите Косту по личким капама, а да ли су
можда у то време неке косовске капе биле актуелне?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Косовске?
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да.
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Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Каква је то косовска капа?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На који део предмета оптужбе се ово односи?
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Судија, кроз друге неке, овај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На који део предмета се те косовске капе, нико
никада их није поменуо.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Везано за странку, нашла сам такав
податак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте нашли податак? Ми овде судимо већ
три године.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ван списа и зато хоћу да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање, јер нема
значаја.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја и не знам како изгледа косовска капа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Косовске капе, нити је ко то споменуо, нити има
неке доказе. Изволите даље, оптужени Љубан Деветак, да ли има
питања?
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Имам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан, Мирко.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Добар дан.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ја нећу улазити сада у датуме, Мирко, молио
бих сгварно искрено ако може да се одговори, а ако не, онда, не
сећам се најбоље и тако. Тај пут, то када сте дошли први пут у
Ловас, да ли се сећаш где си спавао?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Стварно не.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Пре него што си био у Товарнику, овај и
продужио за Ловас, је ли тако, да ли си пре тога када био у
Товарнику?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: У Товарнику јесам, ја мислим, могуће.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Не, не, пре, питам пре, да би дошао у Ловас,
морао си доћи у Товарник, је ли тако?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Јесам, морао сам проћи.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Па си продужио за Ловас, је ли тако?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Јесам.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: И како си рекао, ниси сигуран да ли је војна
пратња или војно возило, ако сам ја разумео.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Пратња је сигурно била, али да ли је баш
била, да смо морали сви да будемо у војном возилу, то нисам
сигуран.
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Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јеси пре тога икада био у Товарнику?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Могуће, ја мислим да смо пролазили када
сам ишао.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Не, не, мислим на октобар месец, ако си био
у седмом месецу, шестом, то је друга ствар, у октобру.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: У октобру смо пролазили можда према
неким другим крајевима.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: То је могло бити само пре него што је почео
рат, је ли тако?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Мислим да не, мислим да не.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли ти је познато пре тога, значи пре тога,
када си ти први пут био у Товарнику, да је неко од добровољаца или
од неких функционера или подпредседника у странци или било
којих других функционера, долазио по било којем основу у
Товарник, боље речено да ли да су пратили добровољце до
Товарника са аутобусом?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Са мојим неким знањем, нешто упечатљиво
не, не сећам се нешто, баш се не сећам. Могуће, ја не могу да кажем
оно да нисам имао баш толики преглед и знате зато једна странка
има и више функционера и људи који воде ствари, тако да просто не
могу да кажем.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Имам само примедбе, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците те примедбе.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Под један, не могу да верујем да се човек не
сећа «Галеникиног» аутобуса који смо ја и Бранко Крнета
организирали да се добровољци превезу из Нове Пазове до
Товарника.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Могуће је то, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је то било?
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: То је било управо тог датума, 07.10., овај и
једино од свега тога што он каже, тачно је да никаквих говора,
никаквих ручкова није било, овај, што се тиче тог одласка
добровољаца у Товарник и то сам ишао ја у том аутобусу и Баста.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: То је могуће, не могу да кажем.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: И заједно били у команди и вратили се и
тако даље.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не спорим то.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Исто тако, не могу да верујем да се не сећа
Мирко да смо 10.-ог навече заједно дошли у Ловас у војном
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пицгауеру и да је ишао са мном заједно на спавање у кућу где смо
спавали на истом брачном кревету у иетој соби и да смо у кући
затекли осим моје бабе и деде, пуну кућу комшија Хрвата и тако
даље, тако да не могу да верујем, човек то не памти.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате тога, да ли сте спавали код
господина Деветака кући?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја могу сада да му поверујем, али ако ме
питате, да ли сам сигуран, нисам се свих тих детаља сетио. Могу
сада да евоцирам успоемене неке, али када ме питате сада
прецизно да кажем, не бих волео да кажем нешто што ће било коме
штетити, али ако он тврди да је тако, кажем ја, не тврдим да није.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Не просим ја тврдњу твоју, Мирко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете, оптужени је казао да сте давали исказ
у Хашком трибуналу. Да ли је то тачно, да ли сте давали изјаву?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Тачно је, да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате када је то било?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Овде у Београду, па ја мислим 2002./2003.,
значи децембар, јануар 2002.-2003. године.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, хвала. Питао бих, сада ми још није
довољно јасно, то упућивање, прикупљање и упућивање
добровољаца, да ми објасните, али без икаквих ових објашњења,
разлога и било чега другог, само тај механизам.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Добро.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Ви прво објављујете да треба да се јаве
добровољци или долазе људи сами код Вас у странку или у одборе
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да, ми нисмо вршили некакву посебну
мобилизацију, нити пропаганду за то, значи, људи су се сами
јављали, свако из разних разлога, зато сам помињао разлоге.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, без обзира на разлоге, сада када се ти
људи јаве, шта Ви ту даље сада организујете, како организујете,
шта им кажете, где се они јаве? Да ли се јаве у централу или се јаве
у месту?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Видели смо за овај случај сада што је рекао
господин Деветак, значи прво ми нисмо имали свој превоз, а друго,
ако људи дођу са разних страна, мора се да се направи ситуација да
бар њих неколико заједно једним возилом или више могу да се
пребаце, тако да, просто ето то је зависило од тога некада, да ли је
мања група, да ли треба поставити.

105/120

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 17. марта 2011. године

ВР

З

03
80

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се они јаве месном одбору, да ли се
прво јављају у месне одборе?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Различити су случајеви, ја Вам кажем, неко
је имао поверења да преко нас оду, имате људе који су просто
дезертирали тада, нису хтели да иду преко постојеће мобилизације.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Разумем и то, значи неко се јави у месни
одбор, неко се јави директно у странку. Да ли их шаљете?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Неко сретне некога на улици и каже, чуо сам
да би могло преко одбора.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли шаљете истог тренутка или кажете,
позваћемо вас?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Није било услова да се баш истог тренутка
шаље, нисмо ми имали логистику и структуру да можемо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:
То значи да морате накнадно да их
обавестите?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Зависи, кажем, од ситуације.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Које су ситуације? Како сада Ви даље, када је
наишла ситуација, како даље иде процес? Ви их обавестите и шта
даље, где иду?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Значи, некоме кажемо, отиђи сам, у
Товарник, у Шид или у, значи неко од тих места, а неке групе смо
организовали ми превоз, као што је рекао господин Деветак,
аутобус или нешто друго.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Коме сада треба да се јаве ти који иду или
сами или ако је организован превоз? Да ли им кажете?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Знате, дешавало се некада да неко од људи
који тамо живе, раде, имају неку функцију, дођу и кажу, било је
јавних позива за то са оне стране и онда просто јаве се и кажу
надлежним, цивилним и војним властима, једноставно, то је тада
било у ситуацији ратног стања да кажем, један штаб знате.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, код Вас дођу ти неки људи који су Вам
потребни, јесам добро разумео, добровољци?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Дешавало се и то, али то није било правило,
да кажем.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И сада када је неко исказао потребу да
организујете даље да ти људи који ће моћи добровољно да иду, да
иду баш тамо?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ:
Ја Вам кажем, ако можемо ми да
организујемо, да нађемо неки превоз ми организујемо. У неким
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случајевима се дешавало да неко са оне стране има превоз или да
имају приватно тако да се организују. Не могу ја сада рећи све.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли када то сада када се успостави било која
врста организације.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Али оно што је сигурно, значи, овде није
постојала никаква логистика, нити нека касарна за опремање, за
обуку или било шта.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Уопште Вас не питам то, него Вас питам, када
сада знате где треба да неко оде коме треба и када сте скупили неке
људе који би могли да оду, је ли их упутите коме да се јаве сада, где
да оду и коме да се јаве?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Зависи, кажем, ако иду у том правцу где
иду и то је то и ту је завршена прича што се нас тиче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Све то разумем и уопште ме то не интересује,
него ме интересују добровољци и њихов пут, да ли се у вези са
Ловасом сећате, на чији позив, због чега сте окупили и коме сте
упутили људе?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја знам ова група која је ишла када сам ја
ишао, где је било петнаестак или двадесет људи од ових људи који
су вођени напољу и била је ош неколицина њих која је њих пратила,
значи знам да је прошла тај Шид-Товарник и дошла тамо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, то је пут којим су ишли, али на чији
позив се они шаљу баш тамо?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Тада нису ишли ни ка какав позив из
Ловаса, значи они су ишли да обиђу цео тај крај, рекао сам Вам, да
обиђу своје старе завичаје.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли то по Вама били искључиво ти људи?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Нису били искључиво, нису били.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су били добровољци ови који су остали
тамо, колико је било тих странаца, да кажем, условно речено?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па рецимо, петнаестак, можда је било
десетак, петнаест још ових других који су у међувремену остали.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И ти други који су требали, да ли су они
требали да остану, да ли је тако било планирано или да они само
прођу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Није било планирано, једноставно тако је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми, овде је познато у предмету и из
сведочења и исказа окривљених и свих других, ово што су Вам кроз
питања постављали за тај случај, да је једна група добровољаца
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раније, која је иначе требала да иде у Ловас, али је прво дошла у
Товарник и да је раније стигла и то чак у два наврата су се
окупљали у Товарнику, неколико дана пре напада, а једни дан, два
уочи напада.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: То је могуће, али ја само хоћу да Вам кажем
једну ствар, у то време, ја сам можда одржао 48 конференција за
новинаре, 68 трибина, 25 наступа на радију, то ми није било толико
важно да запамтим баш све те детаље.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питам Вас само, да ли знате за ту групу, коме
сте упутили те групе добровољаца, по чијем позиву?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Стварно не знам, ако су говорили људи који
су овлашћени за то, ја не знам те детаље, неке људе сам тамо
затекао, видео, али видите овде из разних прича да постоје људи
који су дошли са разних страна, па су се тамо нашли па тамо
прогласили да су они сви добровољци који се зову «Душан Силни»,
а неко дошао као СПО, неко као радикал, неко дошао преко војске,
неко побегао од жене, али су се нашли тамо и тамо су се
прогласили да су то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сви овде који су саслушани, који нису сви
наравно чланови Ваше странке, него и разни симпатизери других
странака и који нису, сви су то казали тако да је тај одред тамо
назван, а да су сви дошли преко Ваше странке. Овај сведок Бастаја
који је пре Вас био, каже, није постојао одред «Душан Силни», али
смо ми то као медијски објављивали више као, па Ви мени реците.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја не спорим да су добровољци преко нас
ишли, што бих сада за једне рекао да јесу, а за друге да нису.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али мислим, јесу ли били одред «Душан
силни», јесте ли Ви то бар пропагандно тврдили као што каже
Бастаја да постоји?Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Није постојала таква
формација са својом структуром, са својим чиновима, са својом
командом, са својим наоружањем. Значи она није постојала.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте ли пропагирали да као наводно постоји,
јел то тачно?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, нисмо ни то пропагирали, ми смо
пропагирали само добровољаштво, и сматрали смо да добровољци
не треба да се зову «Шеста Личка», извињавам се, него «Душан
силни».
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То смо чули више пута.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи тај назив «Душан силни» потиче од
странке Српска народна обнова, сам назив?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Потиче, пошто смо ми многе ствари се
трудили да обновимо у српској, државној, грађанској, политичкој
традицији, па смо и то хтели, ето, ништа више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, даље питања? Нема нико више, јел тако.
Реците ми господине Јовићу, занимају ме ови командири ових група
добровољачких. Ко је то одређивао, где је то одређивано, јесу ли
постојали такви командири група?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Само је могло на терену да се, ако прихвати
постојећа војна структура, има људи који су отишли, као тај новинар
што каже, има људи који су војно оспособљени, да су могли на
терену да буду и на неком високом војном месту, а да воде и неке
јединице, а то је једино могло тамо на терену.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, интересује ме за ове који су преко
странке Српска народна обнова били тамо у Ловасу, ко је њих
одредио, те неке командире група?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Искључиво је мого неко ту на терену да их
прихвати као такве, нико више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рецимо Славко Ступар командир те групе која је
ишла у напад, Борислав Бата Михајловић командир?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја колико сам разумео они су се можда
између себе, познајући се између себе као у једном фудбалском
тиму сложили ко је нека врста капитена и онда су тај статус
обезбедили код постојеће војне структуре, колико ја разумем то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сами изабрали свог командира, јел тако?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па можда су предложили, као неку
комуникацију са постојећом војном структуром.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви то претпостављате или то знате
сигурно или како, не разумем?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: То је највише што је могло да буде нека
импровизација, значи ја не верујем да је даље од тога могло да иде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Славко Ступар је Управи криминалистичке
полиције 12.01.2007.године реко мене Мирко Јовић одредио у
Пазови да будем командир јединице «Душан силни» који је
учествовао у нападу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па на основу чега, којим указом, с којим
декретом, мислим како?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мора то писмено да буде, може и усмено.
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Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Знате ми смо толико два света, мислим да
потпуно је, мислим неки од ових људи који се спомињу, значи сам
имао прилике да сарађујем кроз странку и све остало, значи ја
право да Вам кажем нисам свим људима ни у странци командовао
као добровољцима, значи да не буде неспоразума, ја би волео да
сам те '91.године имао прилику да доносим одлуке и да учествујем у
доношењу одлука и војних и политичких. Значи они који су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ево опет да Вам предочим још шта је
реко Славко Ступар у истрази 16.11.2007.године код истражног
судије, реко је Мирко Јовић је рекао да ће да иде да се чисти Ловас.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: И онда он слушао мене а није слушао
пуковнике и генерале, јел да?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то тачно, још док је био тамо у Србији,
није он још дошао до пуковника. Да ли је то тачно?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Није тачно наравно, мислим он има право да
се брани како хоће, али то ако је нешто направио сигурно му неће
умањити кривицу, мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Борислав Михајловић звани Бато, јел знате
њега?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Знам, његова.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он исто је тврдио.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Његова тадашња жена је била код нас у
Омладинском покрету и зато га знам, од пре.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је исто тврдио у Управи криминалистичке
полиције 26.01.2007.године да је био командант групе добровољаца
и то управо ове групе која је тамо дошла кад сте и Ви?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Добро, можда су били уплашени када су
давали те изјаве, можда су били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Можда су били уплашени кад су давали те
изјаве, а.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже мој заменик је био Зоран Обреновић
звани Аждаја, овај што сте му били на сахрани.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Јесам, ја сам био и Ђинђићу на сахрани, али
нисмо били никад у истој странци и нисмо никад сарађивали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате овог Љубодрага Јелића, рекли сте
да знате, а он каже још у Пазови одређени ови командири група? За
Батину групу Бата, за Ступареву Ступар.
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Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да Вам кажем једну ствар, Пазова се, у
општини Стара Пазова не пита око пијаца, око грађевинског
земљишта, око локала, а камоли око тога ко ће бит командир. Према
томе то је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, не мисли он да се Пазова питала као
место, него у странци тамо да је још одређено ко ће бити
командири ових група.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Странка се није тим питањима бавила, нити
програмски, нити практично, никако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи странка није постављала командире
група?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Наравно да није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А не знате под чијом су командом тамо?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Под командом постојећих структура, да Вам
кажем ако у Вуковару.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А не знате под.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да Вам кажем, ако у Вуковару постоји.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте ми ићи на Вуковар, доста ми је
Ловас.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па тамо су били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми под чијом су.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па то је та зона, то је та зона.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Најједноставније питање на које Ви мени не
умете да одговорите, нећете, не желите.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Зато што не знам људе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Под чијом су командом.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Зато што не знам војну структуру.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, под чијом су командом добровољци СНО
који су ушли у Ловас?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Сви људи који су били на територији од
Батајнице до Вуковара су били под једном истом командом, ја Вам
стално говорим. Шта су они били у тој структури то је већ друго
питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли били под командом територијалне
одбране Ловас?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: И под њом и под ЈНА, закључно са
Генералштабом у Београду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми за овог Љубана Деветака, јел он био
тамо неки командант села у Ловасу?
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Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја не верујем да он има предиспозиције,
знање за то, мислим да је скроман човек да не би никад себи узео
тако нешто у руке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како он, човек је мени овде као оптужени у
судници рекао да је постављен за команданта територијалне
одбране Западног Срема, тако сте ми рекли господине Деветак.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја то не знам.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да, али '92, у јесен и '93.у пролеће, е тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, можете да седнете.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ви ме питате искрено, ја Вам кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите за коју широку област се он поставља за
команданта територијалне одбране.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Могуће, могуће, знате био је и Сејдо
Бајрамовић члан председиштва Југославије, која је зато тако
прошла како је прошла.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Много њих овде помиње те командире група, па
каже командант је био Бата, па после тога Аждаја, то каже и овај
Никола Вуковић, звани Кракоња. Да ли знате Николу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, не могу да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже добровољци добијали наређења од
Аждаје, а он од Љубана Деветака?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ако ме питате за мој утисак значи да
причамо о некој планини у Босни где у кругу од 15 километара нема
ништа, или 20, осим медведа, ја би разумео ту причу, али пошто
причамо о територији која је имала у кругу од 10 километара, 20
генерала војске и полиције, сву могућу војну и цивилну безбедност,
све могуће месне заједнице, све полицијске станице, Аркана, Легију
и све остале, и Ви сада ми причате о томе да је неки мали командир
мого да се прогласи тамо и да влада неком улицом, ја морам да Вам
кажем да сви који то кажу лажу. Ништа више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви, много њих овде прича, сви ови
добровољци што су преко Ваше странке.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па можда су у страху, можда су у некој
паници, али вероватно лажу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево Слободан Марковић, Милан Станић, Драган
Милићевић, Милорад Марјановић, Пато Ференц покојни до душе,
Бајић, сви причају командир у нападу нам био Славко Ступар.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Јесте, добро. И сад ћете Ви мени да кажете
да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И не кажу да су га изгласали на неким. Не кажу
да су га гласали негде и.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Нисам ја то рекао, ја кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бирали га, ни Петроније ни Александар
Николаидис не кажу да су изабрали Ступара него им речено
командир Ступар и крај приче.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: И сад Ви верујете у то?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како да не верујем, овде 10 људи причају.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не у то, не у то него верујете у логику, ајде
да причамо о логици значи, да генерал Васиљевић који је сведочио
овде код Вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма не интересује ме генерал Васиљевић, ако
дође овде да.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па он је био шеф обданишта у то време
вероватно јел да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте Ви сад да се.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: А овде ће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се позивате на нешто, ја Вас питам
конкретне ствари.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Поред њега таквог силног и опасног
командири су били Бата и ови које помињете овде, Ступар јел тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У оптужници тужилац ставља.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: А он је био шеф вртића у Београду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало сачекајте, није тема Александар
Васиљевић. У оптужници тужилац ставља на терет оптуженом
Љубану Деветаку да је преко странке Српска народна обнова
прикупио добровољце који су учествовали у нападу на Ловас.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Јел позната чињеница да је шеф
територијалне одбране у то време био покојни Стојичић, такозвани
Баџа. Јел Ви знате за ту чињеницу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Ви.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па питам ја Вас да ли је могуће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули да.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да ли је могуће да поред Баџе и разних
других баџа који су стално били, поред тог Васиљевића који су били
и те како људи, који носили униформу.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па није тема ни Баџа ни Васиљевић, ја Вам
предочавам за Ловас.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја Вас питам да ли је могуће да ја постављам
некакве командире, или не ја, или Љубан или неко пети, десети
овде, да ли је то могуће уопште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ја Вам предочавам.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да ли то Вама делује логично уопште?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вам предочавам шта су ти људи рекли, да су
рекли.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па можда су људи у.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: У страху, можда су у неком проблему, ја не
знам, можда неко од њих је злоупотребљен, знате, имате забрану да
се са болесним људима манипулише.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево овај Љубодраг Јелић истакнути.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па знам, али треба да се утврди.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Истакнути члан Ваше странке.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: По чему истакнути члан?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Секретар за безбедност општинског одбора СНО
у Краљеву, значи секретар за безбедност, тако се представио, каже
окупљеним добровољцима представили Љубана Деветака, Мирко
Јовић и Милорад Бастаја у Пазови, тада је за њих био непознат
човек Љубан Деветак и рекли да ће да их води у Хрватску. То је
реко човек.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Знате како, људи који су у проблему имају
право да се извлаче.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није он био у проблему, он је био сведок.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Он мисли да је у проблему, шта ја знам,
можда је мислио да је био у проблему чим га позива полиција да је
већ у проблему, мислим. Према томе ја не знам шта је, али ја нисам
истражитељ, не знам те ствари, али знам да ја манипулисање
болесним лицима исто тако забрањено и знам да људи који нису
упућени у правне ствари исто не смеју да се застрашују.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, па како објашњавате да оволики број
људи спомиње и те командире група и тако даље и тако даље и сад
Ви од једном дођете овде и кажете то није истина, сви они лажу.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па ја Вам кажем, читав.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, јел једино Ви говорите истину?
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Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Сви начелници Генералштаба из тог времена
тврде да су били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте ми ићи на начелнике Генералштаба,
то није тема о којој ми расправљамо, кад буде зваћемо Вас за
сведока, видим да сте информисани.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па извините, али Ви, Ви овај процес водите
на основу њихових истрага.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја водим искључиво на основу изјава људи
који су преко Ваше странке били тамо у Ловасу, неко је.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: То је сада, то је сада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Али ја мислим да је ових дана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немате шта да коментаришете ако
немате одговоре на ова питања онда. Господине доведите, ви сте
нешто хтели.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Просто ми необично и није тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О чему се ради то, примедба и то, изволите
ајде.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: У вези овога госпођо председнице што сте
говорили о Љубану Јелићу, тој његовој изјави у вези обраћања
наводног, говоранције, моја присутност, тако даље, ја, испустили
сте из вида да сам ја Љубодрага Јелића видео 25.09., код боравка у
Товарнику. Према томе није он могао бити цело време у Товарнику
и да буде 07., у Пазови.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд Ви знате да он Товарник, могао је да се
врати, или шта ја знам. Сви сте се ви шетали тамо вамо, и Ви сте
причали да сте били у Товарнику па враћали се овамо, па. То није
примедба на исказ овог сведока, то кад је био Љубодраг Јелић
требали сте ту примедбу да ставите.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ако дозволите, ја сам био овде, а у Товарник
сам одлазио, тачно сам рекао у својој изјави кад сам одлазио у
Товарник. 21. или 22. први пут, други пут 25. и 07.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Да не буде неспоразум, ја само могу једну
реченицу да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема шта да причамо, јел има даље неких
допунских питања? Изволите.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: У каквим сте односима са
Љубодрагом Јелићем, Батом Михајловићем и Ступар Славком, јесте
ли у свађи, у сукобу неком?
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Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Конфликту?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Да ли на њих мислите кад
кажете има доста болесних људи на које може да се утиче или ако
не мислите на њих, реците на кога?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, мислим да је у принципу забрањено
манипулисање.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Који су то болесни. Ја вас
конкретно питам, наравно да је забрањено манипулисати, конкретно
мислите на њих тројицу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, да ли су истражитељи и сви који су овде
испитивали окривљене да ли су утврдили да ли су сви ментално. За
свакога.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Чекајте, ова тројица нису
окривљени уопште. Ову тројицу коју Вас ја питам кажете нисте у
сукобу. Да ли је тако?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, нисам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Не мислите на њих кад
кажете болесни су па? Који би то био њихов заједнички проблем
због кога би они говорили нешто што није тачно, а имајући у виду
да су они сведоци као што сте и ви, они нису оптужени овде, ова
тројица.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Кад су давали те прве изјаве у полицији они
нису знали да ли су сведоци.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Па како Ви то знате, шта су
они знали а шта нису?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па знате, свако кад полиција врши истрагу
сви су на неки начин да кажем.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Али нисте у сукобу, зашто
су они рекли баш да сте их Ви, што нису рекли неко други?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па не знам, можда их је неко наговорио, не
знам. Ја нисам са њима контактирао, да имам било какву врсту
страха ја бих контактирао са њима, убеђивао.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Не, ја сам Вас питала да ли
сте у сукобу, некој свађи?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не, нисам уопште.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Нисте, и.
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Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Нисам имао никакав лични однос са њима,
нисамо били у некој великој сарадњи нити у љубави нити у мржњи,
просто неке људе сам познавао, нико од њих није био неко велики
истакнути страначки члан, али поштујем, ја морам да Вам кажем,
све те људе поштујем као људе који су заменили, ево видите како је
лепо кад данас имамо државне чиновнике који раде свој посао,
знате у том периоду је гомила државних чиновника није радила свој
посао.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Добро, добро, то даље сад
није.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па добро то је мислим, да утврдимо стање
где смо били. И ти људи су заменили те који нису радили посо, ја их
зато поштујем ништа више.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли сведок може да нам каже да ли је
странка Српска народна обнова у оно време кад сте организовали
одлазак добровољаца на ратом захваћено подручје у Хрватској
сарађивали, у вези са тим сарађивали са Југословенском народном
армијом?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: На терену да, не сарађивали, него била
прихватила управу и структуру ЈНА, да кажем. Нисмо ми две стране
да сарађујемо, ми смо просто прихватили као лојални грађани
прихватили смо постојећи поредак, ништа више.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Добро, да ли су јединице Југословенске
народне армије, које су се налазиле на том терену знале да ви
упућујете добровољце да тамо?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Нормално да су знали, како би добили
униформе и оружје да нису знали. Значи ми нисмо оружје куповали,
нисмо шверцовали, ми смо задужили као и сваки други мобилисани
грађанин у том тренутку.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А да ли се статус добровољаца тамо на
терену разликовао нешто од статуса ових регуларних припадника
ЈНА и територијалне одбране?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ми смо инсистирали да се не разликују
нипошто, нарочито по питању материјалних ствари, пошто то неко
овде помињао. Ми смо рекли ако војска тамо та редовна,
територијална одбрана и војска прима неке плате, примаћете и ви
те плате, ми нисмо били у прилици да их плаћамо, нити би то
препоручили било коме, значи тај народ тамо и та војска шта су
имали да једу, да обуку или да приме од неких плата, то је то, нико
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није могао да добије ништа ван тога. Значи ми једино што смо могли
повремено да им обезбедимо ван тога цигарете, кафу, не знам
нешто од хране и тако даље, значи ништа друго.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Добро, а да ли бисте могли да нам објасните
зашто су онда ови људи које ви организујете као добровољце
одлазили тамо у вашој организацији а њихов статус се ни по чему
није разликовао од?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Покушао сам али нису ми дали, ја могу да
објасним зашто.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Од статуса ових регуларних припадника,
зашто су они имали потребе да иду преко ваше странке, а не да иду
редовним путем?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Добро је питање зато што, знате један број
људи није имао поверење у ону стихијску мобилизацију где су људе
слали у Словенију, Бања Луку, Сарајеву, па шта ће бити, где ће
бити. Знали су за нашу тактику да људе шаљемо да пре свега бране
неке нападнуте српске крајеве и друго, знали су да од њих нећемо
производити неке специјалце па да улудо губе главу, значи људи су
били углавном у тим одбрамнбеним акцијама, у чувању страже и
тога, имали су поверења а исто им се бодовало да кажемо, исто су,
нису третирани као дезертери, а нису били препуштени на милост и
немилост не знам некој стихијској мобилизацији. Ето то је један од
разлога врло битан да кажем. Друго да Вам кажем, било је тих
завичајних веза, родбинских веза, пријатељских. Једноставно знају
се.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли сте знали да добровољци које сте ви
организовали упутили у Хрватску, учествују у нападу на Ловас? Да
су учествовали у нападу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Нисам знао раније, нисам знао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте то чули?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Наша тактика, па кад смо дошли тамо у
Товарник, значи тад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад сте чули да су добровољци били
учествовали у нападу, јел тако?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Мислим чуло се и за ту погибију која се
десила том приликом и тако.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А да ли сте ви тад у Ловас први пут отишли?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Јесам.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А коме сте се јавили, кога сте тамо тражили?
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Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Нисам никог, ми смо отишли сви заједно из
Товарника, значи ја никог нисам знао тамо да тражим, значи ми смо
кренули у посету, као што смо ишли да посетимо Товарник или
Борово Село, посетили смо и Ловас који је већ тада био у српским
рукама, ништа више.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да, а с ким сте тад комуницирали у селу?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па ја сам рекао, ја се не сећам тих других
функционера, знам да је постојала и полицијска структура и
цивилна и све ово друго, али свих имена се из тог времена не
сећам.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А да ли сте тад у селу видели да су неке
куће порушене, да су спаљене неке, да је?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Видели су се резултати напада, није било
драстично као у Товарнику или Вуковару, али видели су се
резултати напада.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли се помињао број жртава, убијених
хрватских мештана ту?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не нешто значајно, ја колико знам тог, тих
првих дана осим тог Ђорђевића који је погинуо и пар тих људи са
Хрватске стране о томе се причало, а о другим стварима не.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А да ли сте видели да неки мештани носе
беле траке и да су неке куће обележене или се можда о томе
причало?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Морам да признам да сам видео разне људе
са неким тракама, сад да ли само беле и униформама и ови други,
мислим војска је тад носила исто често неке траке, било је неког
обележавања али нисам сигуран да су то само цивили били и да су
само беле. Али сећам се да је, и то није било само ту правило то, то
је било чак и у селима која су била потпуно српска да кажем.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли Вам је познато кад су на који начин
ови добровољци које је Српска народна обнова организовала
вратили се из Ловаса, значи напустили Ловас?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па то је да кажем различито, пошто нико од
њих није професионалац и није био тамо стално, мислим да се нису
сви враћали, неки су врло брзо, као ови који су дошли тада кад сам
ја дошао, они су само прошли фактички ту, један број је остао, неки
су се вратили после пар дана, за неке сам после чуо да су тамо да
кажем ангажовани на дужи период у тим заједничким структурама.
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СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А да ли је о томе одлучивала нека структура
ЈНА ту која је била на терену ко остаје, ко одлази, ко?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Па зависи, зависи шта је, ако је остао да
буде полицајац сигурно није ЈНА одлучивала, мислим, ако остаје да
буде економиста или неки комерцијалиста то је друго питање, ако је
био војник онда је сигурно одлучивала ЈНА и територијална
одбрана.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А да ли сте чули о неком догађају на
минском пољу који је уследио брзо након тог напада на Ловас?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Чуо сам, с тим што морам да кажем то је у
почетку било као нека врста шпекулације и пропаганде морам да
кажем са обе стране, причало се о томе по медијима више, овако
званично никад од никога нисам чуо, док није почела да кажем ова
озбиљна истрага и са Хашким трибуналом и са овим нашим судом
овде и то. Али у том периоду значи кад се то десило, стварно нисам
знао ништа шта је то било, врло необично, чак и касније кад сам то
видео из медија и кад сам уопште било где питао, и мени и данас
није јасно ко је то минско поље поставио.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Добро, то се ове утврђује ко га је поставио и
зна се, него да ли знате Ви.
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Не знам, ја право да Вам кажем из онога како
се прича.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: И када сте сазнали, заправо да ли сте
сазнали да су у том догађају учествовали и ови добровољци који су
тамо послати од стране Српске народне обнове?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Само оно што сам видео у медијима, а у
медијима је било све пренадувано у односу на ово што су чињенице
и ово што се сад у овом поступку овде расчистило, овај прве изјаве
разних и политичких и војних функционера су биле малтене да су то
само неки добровољци који су дошли и да су то они одлучивали о
овоме и ономе. Међутим, после се утврдило да ствари не стоје тако,
да има много озбиљнијих да кажем ту ствари около.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А да ли сте Ви, да ли се у странци помињало
било кад то неко?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Ја сам реко само тада кад је у почетку то
првих фактичких скоро 10 година то је било само оно што се по
медијима преносило, али то је чак и из Хрватских медија је било
нејасно тачно о чему се ради. Тако да нисам имао уопште јасну
слику шта се десило, нешто очигледно је било и касније кад је
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дошло до већ озбиљнијих истрага онда сам разумео шта је, али то
све касније.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ако немате сазнање из то периода да не
коментаришемо.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли сте икад, у оно време мислим, имали
нека сазнања о броју убијених мештана Хрвата у Ловасу, за време
док су се тамо налазили добровољци Српске народне обнове?
Сведок МИРКО ЈОВИЋ: Немам, то нисам, нисам. Нисам кажем, зато
што је био тај кратак период када сам ту нешто прошао и видео и у
тим данима очигледно није било тада неких таквих догађаја.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Хвала немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, неких допунских питања ових који су
предложили? Немају, нико више нам ништа да пита.
Довршено сведочење.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ
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Главни претрес се прекида у 14.20 часова и биће
настављен дана:

ВР

18.марта 2011.године у 09.30 часова.
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