1/68

Транаскрипт аудио записа
са главног претреса од 18. марта 2011. године

УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:
 Заменик тужиоца за ратне злочине Небојша Марковић.
оштећених

Наташа

Кандић,

Славица

03
80

 Пуномоћници
Јовановић.

 Сви оптужени осим опт. Драгана Бачића према коме је
поступак раздвојен.

З

 И браниоци адвокати Бранкица Мајкић бранилац
оптужених Деветака и Девчића, Градимир Налић
бранилац оптуженог Радојчића, Војислав Вукотић
бранилац оптуженог Крњајића, Бранко Лукић бранилац
оптужених Миодрага Димитријевића и Влајковића,
Бранко Димић бранилац оптуженог Јосиповића,
Слободан Живковић бранилац оптужениг Стојановића
и Бачића, а на данашњем главном претресу мењаће и
адвоката Гордану Живановић браниоца оптуженог
Јована Димитријевића, као и адвоката Браниславу
Фурјановић
браниоца
оптужених
Косијера
и
Стевановића и Радослав Шошкић бранилац оптуженог
Николаидиса.

ВР

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес одржи.
Претрес је јаван.
Главни претрес се наставља у 09 часова 39 минута.
НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР
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Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Молим за дозволу да напустим претрес у 12
сати или на паузи када буде било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мењаће Вас?
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Колега Бранко Лукић. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Добар дан господине Камбер.

Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР, са личним подацима као на
записнику о главном претресу од 22.09.2010. године, раније
опоменут и упозорен, заклетву положио, изјављује:

ВР

З

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисмо оног дана завршили Ваш исказ, остало
је још неки браниоци и оптужени да вам поставе питања. Задњи је
постављао адв. Бранко Лукић, од бранилаца има ли још неко
питања? Од оптужених има ли неко питања за овог сведока?
Изволите господине Деветак, станите овде негде.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да завршите испитивање. Само тренутак
ево сада ми адвокат Лукић каже да он није завршио испитивање и
да има још неко питање да постави. Изволите. Је ли има ту столица,
седните.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Могу да почнем?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, изволите, ја чекам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добар дан господине Камбер.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Добар дан.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Како се данас осећате?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајдете молим Вас пређите на питања, прошли
пут сте некоректна питања и упозорења давали, па смо зато данас у
позицији да други пут ово радимо. Изволите.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли можете да нам кажете ко је добијао
документа од надређене команде у вашем штабу?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Од кога?
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Рецимо од команде Прве војне области или од
команде Прве дивизије?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Па то је зна се команданти ови ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако према микрофону окрените.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Команданти ту.
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Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Значи када из Прве дивизије дође документ у
руке га добија ваш командант, је ли то Ваше сведочење данас?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија, мени питање није јасно,
да ли се овде бавимо шта ја знам или не знам, или ако се зна да
војничка хијерархија је таква да све што дође долази до
команданта, а командант онда пласира коме шта треба.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите даље.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли су та документа долазила до Вас oд Прве
дивизије?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Никада нисте видели наредбу која је дошла до
Друге бригаде од Прве дивизије, је ли то Ваше сведочење?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју наредбу, прецизирајте на коју наредбу се
односи.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Прецизираћу.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија само да вам кажем једну
ствар, наредбе је било ко зна каквих и од кога је све долазило, оне
пре него што дођу мени, мени дођу наредбе оне које ја треба да
урадим као оперативац или моји чланови, а има наредби које су
долазиле, а да ја апсолутно не знам шта је, како је, ни по којој
основи и тако даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јасно, идемо даље.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: То је хијерархија војничка таква и тако
се по њој радило.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, пошто смо сада чули да су долазиле
наредбе до Вас, да ли сте Ви разумели садржину тих наредби?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Ја сам разумео. Да ли сте ви мене
разумели наредбе мени је прослеђено она коју ја треба да урадим, а
остале наредбе ја не добијам све наредбе, значи да будемо
децидирани.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Тако сам и схватио, хвала вам. Да ли се сећате
да сте у то време добили наредбу команде Прве гардијске
моторизоване дивизије од 09.10.1991. године, број 3-417 што је
уствари редовни борбени извештај у којој су Вас из надређене
команде обавестили да одред ТО Ваљево улази у састав Друге
пешадијске партизанске гардијске моторизоване бригаде?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не госпођо судија.
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Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Овде ја имам неколико наредби, да не бисмо
ишли кроз сваку, али имам четири, пет наредби из дивизије, да ли
сте видели иједну наредбу која је дошла из Прве дивизије којом Вас
дивизија обавештава да је противдиверзантски одред ТО Ваљево
стављен под Вашу команду, и Вама препотчињен?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија ја за то не знам, а и због
болести и памћења могуће да, али не знам заиста не знам да сам
иједну по питању, ево и сад размишљам када он прича, да је то дато
за Територијалну одбрану Ваљево да се она даје од команде наше
јединице и стојим иза тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, само моменат. Да ли сте, Ви сте на
прошлом главном претресу рекли да никада у Вашим документима
није било помена о припадности јединица Територијалне одбране из
Ваљева вашој јединици?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како гласи питање?
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли се данас сећате да ли је у неком
документу који је израђивао ваш штаб, било речи о укључивању
јединица Територијалне одбране Ваљево у ваш састав, те да су им
издаване наредбе и задаци?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија то могу слободно рећи
да по питању ангажовања било којих других јединица у нашој
бригади ја не знам нити је ко говорио предамном, и понављам био
сам задужен за бригаду, значи за припрему јединица, за извршење
дејства, а то се зна шта је ишло, исхрана, да има довољно муниције,
да све то да ли је спремно, да ли има довољно људи и свега тога
осталог. То стојим иза тога госпођо што сам рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите даље.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Као помоћник начелника штаба за наставно
оперативне послове, Ви сте били задужени за израду докумената
команде бригаде, да ли је то тачно?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је било питање.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Па да се вратимо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зашто се понављамо.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Морамо да се вратимо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па но морамо да се понављамо, то је било
прошли пут и шта сад поново да поновите питање до изнемоглости
док не добијете одговор који ишчекујете или шта, не разумем.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Који је једини истинит председнице.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је било, имамо записник и транскрипте са
прошлог претреса.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: У документу команде Друге бригаде број 402-1
од 14.10.1991. године за напад на Сотин ангажована је чета
противдиверзантска чета из ТО Ваљево. Да ли сте видели тај
документ?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија и прошли пут сам рекао
да нисам био ангажован на тим нападима, операцијама на Сотину и
оно друго, како се зове друго мјесто испред, на та два нисам био
ангажован, нити сам видио шта је и ко је ангажован све у тим
борбеним дејствима. То сам прошли пут рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, то је било. Изволите даље колега.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ја Вас не питам да ли сте били ангажовани у
акцијама, питам Вас да ли сте били ангажовани у изради
документације што је била Ваша дужност, да ли сте извршавали ту
своју дужност у то време?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Рекао сам и прошли пут да је одговоран
за и то је највероватније радио командант и он има право да да
коме год хоће то да заврши и оно га куца ако је он нешто завршио
да куца и да он додели јединици, у јединицу, у бригаду. И прошли
сам пут то исто рекао, понављају се ствари исто.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Дакле по вама командант је израђивао
документа којима је, јесте, да ли је његово сведочење данас да је
командант израђивао документа која је сам потписивао, дакле он је
и израђивао и потписивао документа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И прошли пут је то све исто причао, оперативни
одсек израђује документа, пишу се тамо командант одобрава, ја не
знам немојте више прекинућу Вас, немојте се понављати. Ја нећу
сада да репризирам претрес од 22. септембра и да губим време за
то, ако имате нешто ново питајте, а ако немате завршите са
испитивањем, имамо сви транскрипт од 22. септембра, све се
понавља иста прича, је ли имате неко ново питање?
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Имам много. Човек лаже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Лукићу не дозвољавам да се тако Ви
оцењујете исказ сведока у судници на тај начин.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Молим Вад да више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И прошли пут сте направили сцену због које
смо прекинули претрес.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Нисам ја направио сцену, извините.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, дали сте упозорење овом сведоку да
може бити затворен ако не сведочи, што нема ни у једном закону.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Нажалост више нема. Да ли сте видели
борбени извештај команде Друге бригаде упућен команди Прве
дивизије од 14.10. или од 17.10. број 443-1 или од 18.10. број 461-1
и у свим документима се говори о употреби јединица Територијалне
одбране Ваљево?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија ја мислим да сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је одговорио да није био упознат са тим и
што ћемо сад још.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Ја нисам учествовао апсолутно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још 10 докумената да ређамо везано још за то.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Од 10 докумената које имамо из њихове
бригаде у 70% се спомињу јединице ТО Ваљево.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И добро, његов је одговор да није са тим
упознат и ајде идемо даље. Уосталом расправљамо овде неке
неспорне ствари и сада Ви хоћете од овог сведока овде да чујете
нешто што има и у писменим документима.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, хвала вам немам више питања, мислим
да ће потпуковник Димитријевић за овог сведока имати касније
питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите господине Деветак.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Молио би сведока да каже да ли је јединица,
тј.помоћне снаге 09.10.1991. године које су неспорно кренуле из
Товарника у напад на село Ловас, да ли су постројене, да ли је њему
познато да ли су постројене те снаге?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија, господина Деветка први
пут сам данас видио. Је тог човјека не познам и не знам откуд сад
питања нека, а рекао сам прошли пут да на тим операцијама на та
два напада и опет понављам, нисам апсолутно био ангажован нити
знам ко је био ангажован од тих јединица што он тражи и стојим иза
тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, идемо даље.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Господине Камбер да ли се сећате да ли сте
10.10. били у Ловасу?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Прошли пут сам рекао када сам
пребацивао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је тенкове код гробља и то исто има у
транскрипту.
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Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија молим Вас, не желим
добацивање а ако неко мисли да ја не болујем од амнезије, молим
вас да упутите ме на ВМА и да стручна лица кажу да ја болујем од
амнезије и да се лечим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, идемо даље.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли се сведок сећа колико пута 10.10. је
био у Ловасу?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не, рекао сам исто прошли пут.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Немам више питања, примедба само.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Сведок господин Камбер је мене и Басту и
овога Јовића Мирка довезао негде око пола oсам-осам, значи 20
сати и 19,30 у Ловас са «пинц гауером», поред возача он је седео у
«пинц гауеру». Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то тачно, је ли се сећате овога што је
господин Деветак каже да сте их довезли?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не сећам се тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Идемо даље, од оптужених питања?
Редом. Изволите.
Окр.ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Добар дан. Питао бих господина пуковника
да ли се сећате 10.10. око 14 часова када сам излазио из Ловаса, да
сам Вам обећао једну пушку?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Гдје?
Окр.ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Да ли се сјећате између Ловаса и Товарника
када је војска нас зауставила, када сам рекао да Вас познам, Ви сте
дошли иза једног тенка, онда сам Вам обећао једну пушку и после
пар дана нисте добили ту пушку па сте се љутили као на мене што
нисте добили ту пушку?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Господине не, јер ја за време борбених
дејстава и за свега тога нисам ишао према тим селима, одмах да смо
начисто ту и стојим иза тога. А када сам био једном у тој како се
зове то, полицијска станица, шта је то, када сам био унутра, ту је
било доста пушака и свега, рекао сам неком не знам коме, реко
једну мени обезбедите, али то је било у објекту, доле где смо ми
становали, а ово да сам тамо и да ме неко тамо сачекао и то нешто
урадио, да сам ја отишао, сем оно што сам отишао, рекао сам већ,
ту ноћ да пребацим тенкове због могућег, да не причам више.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ово је тај оптужени Жељко Крњајић
командир станице милиције Товарник, за кога сте Ви причали,
прошли пут сте рекли да сте њега једино знате.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Јесте, ишао сам код њега. Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да сте тамо одлазили, попијете кафу и да је
та Ваша команда.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Да, е ту је мени било обећање и то, а
њега нисам видио да ли је он ишао негде или не, знам да је био са
нама ту и да је био коректан према нама свима, ништа више. Ја сам
рекао и прошли пут то исто. Ништа, ја стојим иза тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је, овај човек је у својој одбрани тврдио да
сте Ви тамо цртали план напада, да сте распоређивали ко ће којим
улицама да иде и тако?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не могу, не могу да се сјетим неке
ствари.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цртали тамо неку карту?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Ја би замолио господин да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко то добацује? Изволите даље.
Окр.ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Да ли се сећате господине потпуковниче
пред напад, дошли сте у станицу, били сте бесни на ту команду,
каква је то команда када Хрватица куца на машину те наредбе и то?
Да ли се сећате да ли је била нека Хрватица у Вашој команди?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Могуће да сам рекао, али Хрватицу смо
имали, она је водила, она је писала и она је куцала све те извештаје
што ови сад причају, и то је одлуком команданта дошла Хрватица за
то. Ја само се могу аминовати и то је истина да је она била та која је
куцала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само тише молим Вас. Изволите даље.
Окр.ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Немам више питња. Имао би као примедбу
што сам дао у одбрани својој, иза тога стојим, ако треба да се
сучелимо ја и господин потпуковник јер то је тако било, видим од
прошли пут било је питања, господин потпуковник или је болестан,
углавном не сећа се, реч је о карти овој коју је он и ишао дан раније
на извиђање у Ловасу, има је у предмету, на мало већем папиру је
он то поново цртао, исто сличну такву карту рекао је да ће три
групе ићи на село, био је још један капетан са њим, обезбедили су
нам превоз, три или четири ова војна возила и то се сећам врло
добро да је он, потпуковник послао неког да ли је капетан или, да
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возила дођу. Значи возила није нико могао обезбедити сем
господина потпуковника, е то је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Вас поставио да командујете групом која
је ишла улицом Лоле Рибара и Краља Томислав?
Окр.ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Па видите пошто сам ја ишао, а иначе сам
тим људима био командир, и министар полиције, а и господин
потпуковник је рекао да ја водим ту групу полиције, ништа
конкретно директно ти ће бити командир те групе, значи водиш
своју групу, милицију и друге две групе се знаду ко су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командир милиције када иде води или
командује, шта, како водиш групу, јесте Ви водич или командир?
Окр.ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Пошто се ишло пуно пешке, значи водич.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

З

Да се изврши суочење између оптуженог Жељка
Крњајића и сведока Слободана Камбера, на околност да ли
је сведок Слободан Камбер у станици милиције у Товарнику
цртао план напада на село, цртао карту и три правца и којих
треба да уђу лица која су учествовала у овој акцији и
одређивао ко ће да води коју групу.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сте причали. Господине Камбер устаните,
погледајте се један другом у лице, сад микрофон му подигните у
вези овога, ви тврдите, негирате да сте било које учешће имали
везано за сам напад на Ловас, овај сведок говори да сте Ви цртали
ту, одређивали ко ће, овај оптужени говори одређивали ко ће коју
групу да води и тако даље, ко ће три правца.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Ја никоме нисам давао и издавао
наредбе које је правио командант и наређења, а сигурно ни вама
нисам, не сећам се, толико госпођо судија.
Окр.ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Ја господине потпуковниче знам сигурно,
вероватно је вама, не вероватно већ наредио пуковник Лончар,
ишли сте дан раније у извиђање, донели сте ту карту у станицу
милиције, има је и ту је сада у предмету, причали сте да има та
једна чета гардиста, ЗНГ-оваца, рекли сте три групе иду на Ловас,
иде милиција, ја да пазим на своју милицију да смо једна група, из
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станице сте отишли са нама до бензинске пумпе, тамо су нас чекали
камиони и оружје, дооружавање, мењање пушака, сели сте у неки
«пинц гауер», овај џип «Ланд ровер» чини ми се и отишли сте горе
скроз до положаја где су били тенкови, ту сте нас сачекали, ту сте
ме сачекали и сутрадан кад сам се враћао, ту сам вам обећао ту
пушку и дао сам вам шаховницу једну, заставу.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не.
Окр.ЖЕЉКО КРЊАЈИЋ: Ја тврдим да је тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, вратите се, седите, идемо даље са
оптуженима. Шта је сада? Па је ли Ви после три године суђења
знамо редослед испитивања? Вратите се. Идемо даље. Изволите.
Господине Димитријевић само реците због транскрипта.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ја се извињавам само зато јер ме тај
Камбер добро познаје, зато нисам се представио, опростите молим
вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али представљање је због транскрипта, то што
се ви знате, знам ја из Ваше одбране да сте ту врата до врата у
згради били, становали.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Опростите молим вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али морате због транскрипта да се представите.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Нећу направити други пут такву
грешку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Из оперативног дневника види се да
сте ви, односно Друга пролетерска гардијска механизована бригада
под командом пуковника Станић Милана, скоро месец дана
нападали Тованик и коначно га заузели. Питам те да ли си ти тада
био у тој Другој бригади и на истој дужности помоћник начелника
штаба
за
оперативно
наставне
послове?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не знам зашто ово питање кад ја сам
био у тој јединици. Апсолутно, то је питање да не кажем шта је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, уреду је и из оперативног дневника
види се да је.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ:
Из оперативног дневника исто
друге бригаде за 29.10. под тачком 38 види се да си ти добио
наређење од командатна бригаде да формираш истурено командно
место у Товарнику, па те питам да ли си то урадио?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Направили сте лапсус изгледа сада рекли сте од
29.10.
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Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да, направио сам лапсус, 29.09.
извињавам се. Питам те да ли си ти контролисао, односно како се
врши избор командног места, објекте, друго, људе који су ту који се
налазе око командног места, да ли си то урадио и кога си известио
шта је све ту чисто или није чисто?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија не сећам се, не могу да
дам одговор на ово питање не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Давно је било, јер то су ситне ствари у
које ствари ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То питате ви за Товарник?
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: За Товарник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немате овде у оперативном дневнику од
29.09.1991. године командно место Салаш, па онда иде командно
место Салаш, па командно место 01.10. школа Шид, значи није то,
не односи се на Товарник, па школа Шид 03.10. Товарник почиње
тек касније. Значи размештај у Товарник почиње од 07.10.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо председавајућа ја би само
хтео да вам прочитам то, каже командно место Салаш, командант
бригаде наређује пуковнику Камбер, чету везе, инжењеријском
батаљону и ХД-у у Товарник формирати ИКМ- истурено командном
место које је касније прерасло госпођо у командно место Друге
бригаде, зато га питам. Јер су они при избору тог места морали да
знају ко је и шта око тог командног места. У наређењу оперативно
10, под бројем 364-1 од 10.10. у задацима јединица уписивао си
великим словима скраћеницу «командно место», КМ односно, можеш
ли да ми кажеш шта то значи? Да ли то значи командно место које
формирају све јединице или то значи команду места која је
институција.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо ја не сећам се, не знам, јер то
је сада нешто избачено из нафталина, ја то не могу сада да гледам
ако неко нешто писано.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите даље.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Но, кад смо већ код неких
специјалитета које је команда Друге бригаде, без коментара, добро,
да ли можеш да ми кажеш колико сте у оперативном одсеку тамо
имали ових машина за куцање, то се зна и то сви знају, а ти као
оперативац то би морао да знаш.
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Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија ја не знам нити могу да
знам сада након толико година шта је и како је било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Хала лепо. Реци ми молим те, ти као
оперативац куцаш, сва документа тамо, односно диктираш куцање
свих докумената тамо у оперативном одсеку, по твоме видим да ти
то ниси радио, али да те ја ипак питам, да ли си ти куцао или
диктирао куцање документа 364-1 од 10.10. у коме наредђујете
распоред свим јединицама где ће која да се налази.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Па кажете.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не сећам се тога, не, не знам.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Опростите, могу ли да ја њему
покажем тај акт да га он види и да каже да ли је он то куцао или
није?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Погледај молим те овај акт овде који
си ти правио, па погледај мало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па није рекао да је он правио, него.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Не, не, који сте Ви правили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бригада.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не видим, госпођо судија само да ово
кажем не видим то, ја не могу да читам, не видим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: То ја имам заказано јер мени видим
само на метар.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули смо то и прошли пут то око очију проблем
и то. Изволите даље.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Овде мене људи воде да ја уђем на
степенице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Мислим да нема сврхе да га питам
уопште иза овог наређења обзиром да он тврди да не види, а то је
његов образ зашто тврди да не види и зашто он уопште се понаша.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Без коментара само, ако имате питања.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Уреду, нема проблема. Да ли знаш
можда или да ли се сећаш ко је од ваших снага био ангажован за
напад на Ловас и ко би могао да буде тада ангажован.
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Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија не бих могао да кажем
јер то је давно било, које су снаге све биле ангажоване, а то постоји
у документима нашим тамо значи који су остављени и сигурно би се
ту могло знати, а ја сад да вам кажем било шта када би вам рекао ја
би слагао.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо ја сам га зато и питао што
то постоји у њиховим документима и документима које је он куцао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија само једно, ја никада не
куцам нити знам куцати. мислим да је то јасно, зна се ко куца.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Мислим да сам и ја био јасан када
сам малочас рекао да куца то дактилограф, а да он диктира. У
вашем акту 372-1 од 11.10.1991. године под бројем 1-2 редован
борбени извештај пише под цртицом 2 – прва тенковска чета Првог
оклопног батаљона и прва и друга чета ТО Ваљево поселе су Ловас,
обзиром да је извештај иде преко оперативно органа,
претпостављеној команди, молим те шта о овоме знаш?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То се већ изјаснио да се не сећа, на питање
Вашег браниоца.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Извињавам се, нисам запамтио то.
Друго једно питање које га претпостављам није питао мој бранилац,
јесте то у нападу на Сотин о чему су обавестили команду овај Прве
дивизије под бројем 402-1 од 14.10.91.године, учествовали су Први
оклопни батаљон, извиђачка чета, чета војне полиције и
противдиверзантска чета ТО Ваљево. Да ли знаш ко је био
командант те оперативне групе јер се у ЈНА обично за тако
вишеродни састав одређује командант који командује са том
операцијом.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија, мислим да сам био
децидиран и прошли пут, да сам рекао за напад на Сотин и горе то
место што ја имам, да нисам био ангажован и то све што је писано
како је, ја то везе немам, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Слагао бих Вас ако бих било шта рекао
са тим и како напада и ко је учествовао.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо председавајућа, овај то је
стварно апсурд, јер је то чисти посао оперативног органа у једној
јединици. Ти си био руководилац у оперативном органу тамо то се
сигурно сећаш, ко одређује капетану прве класе Новаковићу које ће
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извршене задатке у току дана да унесе у оперативни дневник и
уједно ми реци ко саставља тај редовни борбени извештај?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули питање?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Чуо сам питање, не могу Вам ја бити
децидиран да Вам кажем шта је и како је. Како иду оперативни
извештај то они сви знају. Схватате? Ако они испитивају то да ли ја
знам да ли сам завршио то и сад не знам, то је друга ствар. Али зна
се како иде оперативни, ово је само постављање ради да не кажем
да још више упадам у нешто. То на реферисању команданту,
командант кад то узме и кад то све заврши он да увек је неком
давао, то однесе, направи се дневни оперативни извештај, да се,
носи се и оставља се. Ја немам шта више. И овај, извештава се по
оној команди како то иде војске. То сам рекао и прошли, не знам да
ли сам прошли пут рекао, не знам, не знам али ту је суштина.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо председавајућа молим Вас
овај, ја то морам да констатујем па Ви ме кажњавајте и радите како
хоћете. Мислим смешно је заиста што овај човек овде ово прича то
је заиста за смех и он заиста на неки начин покушава да од овог
суда направи позориште у кући.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли завршили? Да ли је то примедба?
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Па то јесте једна од примедби.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли завршили са питањима?
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Не, нисам госпођо. Дозволите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па онда идите прво са питањима, а на крају
ћете примедбе и те Ваше коментаре.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли знаш да ли је у вашој
команди вођен ратни дневник?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте прошли пут питали и човек се изјаснио
и.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ја га питао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда је то неко други, извињавам се, то сте
неком другом сведоку поставили питање од ових из војске.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ја га то нисам питао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ја сам га питао сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питао Вас је оптужени Димитријевић за ратни
дневник да ли је вођен у Другој бригади?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Апсолутно је вођен и ратни дневник
постоји. Ја мислим да сте Ви можда упознати или вам је јављено или
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било како, на које то, сазна да ратни дневник свака јединица ЈНА
јединица војске Србије и дан данас има ратни дневник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то овај оперативни дневник о коме
причамо?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Па на основу оперативног дневника,
прави се ратни дневник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то је посебна књига ратни дневник?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Посебна књига.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се у том периоду овај део кад је био
Ловас, кад сте били на подручју на командном месту у Товарнику
правио ратни дневник?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Па ја мислим да јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нема да мислите, знате или?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Па не могу, ја кажем јесте прављен, она
се налазила код команданта тамо у том делу и на основу тога то је
после се покупи и носи се у место одакле је команда и тај
оперативни дневник постоји, сигуран сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, чекајте, немојте сад оперативни, мене
занима питао Вас је оптужени Димитријевић за ратни дневник.
Оперативни дневник то је ово што Вам предочавамо.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Па требало би да буде онда да и ратни
дневник буде у истој команди где и оперативни где се то после
оставља за трајност, да дође човек након 10 или 50 година, и да
нађе то да то шта се радило тада и ето. То је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је у том периоду било проглашено ратно
стање у држави?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Није ратно стање, ја не знам колико ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се ратни дневник прави и када није
проглашено ратно стање?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Молим? Не прави се тада.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо молим Вас само.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Ако су борбена дејства ту може да иде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље са питањима. Изволите.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо, објављено је било
ванредно стање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немамо више да, идемо даље са питањима.
После на крају ћете примедбе.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли зна као оперативац, а морао
би да зна то ја тврдим, ко је и када из његове команде наредио
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команданту одреда бившег територијалне одбране Ваљево бившег
кажем бившег зато што је то сада одред Друге пролетерске
гардијске бригаде, да иде на задатак са оклопним батаљоном.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање, он је рекао да
уопште није упознат са тим, да су ушли у састав и то, сад је
беспредметно питати неке детаље ако каже да и не зна да је одред
ушао у састав.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Камбер, молим те да ми кажеш и
овом судском већу овде да кажеш и тужилаштву, са којом намером
сте довели Прву тенковску чету другог тенковског батаљона у
Ловас?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија, нисам разумео питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита Вас оптужени Димитријевић са којом
намером сте довели 10.10.91.године, у 18 часова, тенковску чету
првог оклопног батаљона у Ловас? Ви сте рекли тенковску чету
другог неког, али овде да прецизирамо.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: : Првог, првог, лапсус.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Малопре у питању сте направили лапсус.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Лапсус, лапсус.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита Вас с којом намером сте довели ову
тенковску чету у Ловас?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: А где то? Појма немам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Ловас у 18 часова 10.10. то сте проши пут
потврдили да сте тамо према гробљу.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Чекајте, ја стојим иза онога што сам
рекао онда да је командант, опет да поновим оно исто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он пита с којом намером?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Откуд ја намеру командант је само
осетио да је остао поред оног где се држи како се зове, ту је била
тенковска чета а горе са супротне стране од где се ово како се зове,
сахрањују људи, како се зове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекли сте код гробља.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Е код гробља са те стране, претила је
опасност да наиђу ове овај, снаге њихове и да отуда нападну и онда
је послао мене дај иди кажи да се пребаци та тенковска чета са оне
супротне стране да не би отуда дошли. То сам прошли пут рекао и
сад понављам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, рекли сте прошли пут. Изволите даље.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Џабе губим време сад на то.
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Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Још ово да га питам. Јесте
господине.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да коментаришете молим Вас.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Обзиром да је он неспорно члан
ужег дела команде, где је учествовао у свим припремама напада или
било каквим акцијама оперативним задацима, па га питам, да ли су
за напад на Ловас вршили у команди процену непријатеља?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Ја сам рекао да нисам учествовао, да
нисам ангажован на тим, рекао сам већ једаред и не могу више да
понављам.
ПРЕДСЕДНИК
ВЕЋА:
Добро.
Изволите
даље
господине
Димитријевићу.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Господине, да Вас назовем
господине Камбер ко је то заправо радио ако Ви нисте?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Димитријевићу, што се Ви вртите око
напада са питањима кад Ви нисте оптужени за напад. Ви сте
оптужени за овај догађај на минском пољу.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо председавајућа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули сте сведока шта је причао, зашто у том
правцу не постављате питања него оно што се не односи на Вас?
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Између осталог, ја сам оптужен за
командовање одреду делу који је у њиховом саставу и са којим они
командују.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: И зато се вртим око тог напада јер
они командују тим снагама и наређују и том одреду и свима другима
да нападају и на Ловас и на другим местима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ови из Ваљева нису учествовали у
нападу. Идемо даље са питањима.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли се можда сећаш официра у
оперативно-наставном одсеку кога су звали по надимку «Рашо»?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Кроз маглу знам да је био неки Раша,
али не знам шта је које је специјалности, шта је и како је јер
заборавио сам, не могу, мислим не сећам се чак ни улице ни града,
скоро треба ми по недељу дана да се сетим како и где сам рођен, а
не да ово сад се ја сећам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Након толко година и свега осталог.
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Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: А да ли можда знаш ко је био
начелник РВ и ПВО?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не знам госпођо. Не могу да кажем,
било је неких, али то не могу да кажем, не сећам се.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Да ли можда знаш ко је био
потпуковник Радосављевић Миодраг?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Сећам се Радосављевић, за име
Миодраг не знам то. Постојао је у бригади али не сећам се шта је и у
којој служби и тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли можда знаш ко је био
пуковник Милутиновић Милосав? Добро, добро, хвала. Видим да не
знаш.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Испитују се ствари да ја не могу да
окренем, ја не знам моја тетка како се зове. Верујте ми.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Немам више питања.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Зато ја кажем послати ме на ВМА да они
то.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Апсурд је да га више испитају,
мислим то је смешно заиста, зато примедбе имам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Прва и основна примедба је добро,
ја то тако мало грубо кажем да овај сведок лаже и да се прави
нешто не знам ни ја шта тамо, то он најбоље зна зашто ради то и
како ради, али тврдим да овај човек апсолутно све зна шта се ради у
тој бригади као оперативни орган, апсолутно све зна. Посебно, кад
су у питању ангажовање јединица, кад су у питању нападна дејства,
кад су у питању формирања борбених група за напад и тако даље и
тако даље. То је једно, друго; каже да он не зна које су јединице и
када су јединице нападале у Ловасу. Тврдим апсолутно да је дана 9ог односно ноћу 9 на 10 у реону силоса издао задатак чети ТО
бившој чети ТО из Љига и њеном командиру да уђу у Ловас у току
ноћи негде између 24 не знам и 01 колико, и да са њим прва
тенковска чета другог тенковског батаљона под командом Јоце Трте
овај, уђе у Ловас и да је лично Камбер наредио командиру «или ћеш
да уђеш сада без борбе, или ћеш сутра под борбом» и да је одредио
да са тим командиром ТО што је по правилу иначе војном, командује
командир тенковске чете Јоца Трта. Даље, ово што он говори, што
овај сведок говори, то је апсолутна неистина и лаж, зашто он то
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чини он то најбоље зна, делимично ја знам, зато што жели да опере
и из страха овај, из страха за себе лично за себе, у тим догађањима
и у догађањима неким другима на неким другим местима о којима он
добро зна шта је покушава да избегне своју одговорност.Његово
апсолутно непознавање, апсолутно непознавање свега шта се овде
ради и његовог ангажовања је то усмерено на то што сам напред
рекао. Камбер Слободан је много тога тамо узимао на себе и без
овлашћења овај и било чега, да наређује па чак и да поједине
операције лично води. Камбер Слободан је знао или морао знати да
у том СУП-у или МУП-у који је ту постојао, где је он рекао да је ту
постојао, да су тамо, да је тамо постојао и затвор у кога су
затварани затвореници. Камбер Слободан је морао да зна да су у
месту Ловас по њиховом извештају људи од стране месне власти
стрељани и тако стрељани остављани по улици јер је он слао те
извештаје. Заиста је смешно да ја даље говорим све шта је Камбер
Слободан морао да зна госпођо председавајућа, али тврдим
апсолутно да таква амнезија је немогућа о којој он говори, за коју
нема, још увек нема доказа уопште никакве доказе и да када иначе
разговара са мном, иначе разговара са мном а разговарао је до сада
два пута овај ван овог суда, да је сасвим свестан и сасвим здрав
човек.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Чули смо примедбе да не дужимо причу
одговорите на примедбе господине Камбер. Чули сте шта оптужени
тврди.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: И још то да је господин Камбер
ишао у Ловас.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија да Вам објасним. Ово је
чисти банализам што је он до сада изнио, немам ја ништа друго, нит
се плашим било чега. Знам да сам часно радио и зарађивао тај
динар.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас молим да, то да сте часно, интересује ме
ово, ова његова примеба 9.10.91.године, да упућујете чету
територијалне одбране Љиг са командиром Милетом Гавриловићем
у Ловас у реону силоса.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија, сигурно сам рекао, јер
сам рекао претходно то да ме командант послао да ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није то 10.10. у вечерњим часовима, него дан
пре тога.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не, не, не.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Идемо даље. Од оптужених ко има
питања? Изволите. Молим? Ево нек изађу оптужени Девчић али
поштујте ред ово питање које сте имали.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Имао би за господина Камбера пар
питања па реците ми господине Камбер да ли се сећате у Товарнику
где је била команда Друге бригаде?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Лукићу молим Вас да се не.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Кад се иде од Шида да ли је са леве
стране или са десне у правцу центра Товарника?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не разумем, у Товарнику кад се крене
одозго од оног.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Господине Камбер да скратимо. Кад се
иде од Шида према центру Товарника, да ли је са леве или са десне
стране била команда Ваше Друге бригаде?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Кад се иде отуда од Шида.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Јесте.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Са десне стране скрене се горе и
мислим да има ту једна кућа овако, и да је ту била команда.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми да ли је то била спратница?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Молим?
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да ли је била кућа спратница?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Е то се не сећам, ништа.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Не сећате се?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не сећам се, откуд ја сад да се сећам
шта је било како је било.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро. Реците ми 9. на 10. да ли сте Ви
били у команди то вече кад је требао бит напад на село Ловас?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Нисте били присутни ту?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Нисам био ангажован тада.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: А где сте били молим Вас?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Молим?
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Где сте били?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Можда сам био у некој јединици да
видим шта се ради, било шта.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро. Ја Вас питам сада.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Ја Вам одговарам.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро. Реците ми ко је у Другој бригади
вршио извиђања на овај припреме за напад на село Ловас?

21/68

Транаскрипт аудио записа
са главног претреса од 18. марта 2011. године

ВР

З

03
80

Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Има записано тамо госпођа судија,
записано ко је вршио извиђање. Ја сад не сећам се ко је све
учествовао у извиђању, не знам.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да ли Вам је познато име капетана
Вукелић Милана после је добио унапређење мајора у том периоду.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не. Вукелић, не.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Чак никад у бригади неки Вукелић, не,
не, не знам.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми колико сте имали чета војне
полиције у бригади?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли сте имали?
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да ли сте имали?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Имали смо ми војну полицију а колко
чета, откуд сад колко чета, зна се колко бригада има војне
полиције.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: А реците ми колко је Ваша бригада
бројала људи да ли се сећате?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Е то ја се не сећам. Има, пише тамо.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Па зато Вас и питам колико је имала
чета бригада војне полиције. Да ли знате неког од командира војне
полиције по имену и презимену персонално?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Прво је био знам резервиста капетан.
Иначе био је тренер, судија, тако нешто а после њега је заменио га
један потпуковник само не знам му име и презиме. Становао је тамо
где ја станујем, испод мене. Он га је заменио и он је осто до краја
као у војној полицији.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми да ли се тај капетан звао
Шпирић Недељко атлетичар? Да ли мислите на њега?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не, не, не на њега.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Па кажете тренер био па зато.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Шпирић апсолутно, он је чекајте, сад ћу
Вам рећи ко је Шпирић. Шпирић он је атлетичар.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Шта је био у Вашој бригади?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: На ове велик стазе.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Шта је био у Вашој бригади он?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Молим?
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Шта је он био у Вашој бригади?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Он је код нас био везиста.
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Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Везиста? Реците ми ко је био код вас
орган безбедности? Како се звао у бригади?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Знам да је био мајор.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: А не знате име и презиме?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не знам име и презиме, знам да је
отишао ваљда за Београд а не знам.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми да ли је код вас у бригаду
долазио пуковник Петковић Љубиша? Да ли га познајете?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не знам ко је Цветковић Љубиша.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Петковић, Петковић Љубиша молим Вас.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Молим?
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Петковић Љубиша молим Вас.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Сад кажете Цветковић.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Нисам, нисам рекао Цветковић.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: А Петковић ко је не знам, госпођо
судија стварно не знам, не могу се сјетит то је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Оптужени МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро. Имам само примедбу госпођо
председнице, зато што сам сигуран готово сто посто да је господин
Камбер био испред команде када смо ми били постројени у две
врсте приликом припрема за напад на село Ловас, када су се тамо
певале неке песме, па је неки официр излетио овај из команде и то
сам сигуран да је био господин Камбер, испред тамо стајао са
господином Лончарем и са још пар официра ту, 5-6 официра је било
присутно и знам поуздано да је господин Камбер био ту присутан
везано за припреме значи пре тога значи у пар дана пре тога, пре
напада да је дао упутства, да је разговарао са нама о том нападу и
све остало. Значи, такође ми је познато за извиђање знам ко је
вршио извиђање зато што сам и ја требао да будем ангажован, али
сам био спречен по неком другом задатку, тако да нисам ишао а
знам и ко је ишао на те задатке и знам одговорно ко је тај човек за
којег сам и рекао да је вршио те припреме за извиђање тако да
господин Камбер овде не говори истину а на тужилаштву је даље да
поступи шта ће да уради са овим господином који лаже овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија само да одговорим
господину.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците на ову примедбу, одговорите.
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Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Он оде, да погледа мало у очи. Тај
пуковник што је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате да се гледате у очи.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Гледао, што су били формирали те
јединице и тако даље, што су они вршили и то не знам припремали
те јединице где је вршена смотра. Слободан Камбер сигурно није
присуствовао и то само да одговорим господину и шта је све писало
то ја везе немам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. У реду. Чекајте, ту сад сви се нешто
јављате усред. Изволите и преко суда питање господине Косијер.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Оптужени Косијер. Молио би да сведок
одговори под чијом је командом била јединица територијална
одбране Ловаса обзиром да је у зони одговорности његове бригаде?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија, ја колко знам и колко се
сјећам, нико није био под командом наше бригаде, да смо ми водили
рачуна и да смо им давали храну, да смо давали муницију, да смо
било шта радили, ја би то би можда знао. Не, не знам. Не знам.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Да сведок објасни под чију се команду
стављају добровољци који се нађу у зони одговорности његове
бригаде?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Ја колко знам добровољци нисмо их
доводили ту, имали смо довољно људи које смо доводили и
смењивали и размењивали а добровољце некад да смо добијали, то
не знам.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Добро.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: То би било код мене на списку и било
би на списку тамо за храну.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Да сведок одговори на питање када је сазнао
за предметни догађај од 18.10.1991.године?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Минско поље.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Минско поље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да скратимо причу.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не знам ја то шта је и како је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита Вас кад сте сазнали за тај трагичан.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Ви говорите нешто.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Када сте сазнали за минско поље?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Па чекајте, једна је ствар када сте
сазнали или да ли знате.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он Вас је питао када сте сазнали? Јесте ли
сазнали уопште?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Појма немам, нисам ја, појма немам за
то минско поље и шта сад јел сам ја дошао овде због минског поља
или тамо видим да сам због нечег другог, стварно не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, има овде више тачака оптужбе, па Вас
питамо између осталог и за ово.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Не знам, не знам госпођо верујете ми.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Ко Вам је наредио.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Толико година има, да је то нешто
немогуће да је прошло да ја сада знам и сазнам кад сам сазнао шта,
шта нисам.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Ко Вам је наредио да дођете у село Ловас са
којим задатком сте дошли 18.10.91.године? Сведок је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли дошли 18.10. у Ловас?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Ма појма немам. Знам да сам оне
тенкове ишао. У Ловас? Јел то Ловас десно? Па није. Ја сам рекао за
тенкове, јел сам реко.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Добро. Ја ћу питати а Ви одговарајте. Зашто
са њим није дошао у Ловас помоћник команданта за безбедност
капетан прве класе Милојковић?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не можете сад настављати се на питања а
он каже нема појма да је био у Ловасу 18-ог. А Ви кажете а зашто с
њим није дошао, па нема, то питање је беспредметно то друго.
Идемо даље са питањима.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Извините госпођо председавајућа, али сведок
је мени сада одговорио да он питао ме да ли је Ловас десно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то је прича да је био оног дана 10.10. идемо
даље.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Немам више питања, имам само примедбе. На
пример овај потпуковник Камбер Славко он је у бригади један од
најодговорнијих и најупознатији официр за све оперативне радње
које његова бригада спроводи и све јединице које су потчињене
његовој бригади. Хвала лепо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље питања? Изволите господине
Влајковићу.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Ја имам само примедбу. Да ли, пошто је
на основу информација војне полиције из бригаде људи који су били
17-ог у Ловасу, значи, и учествовали у затварању цивила тај дан су
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били са господином Камбером. Значи он их је довезао, они су били
са њим то завршили и вратили се у Товарник. То је из извештаја
војне полиције, а то што неко није урадио истрагу и што се сад
ствари заустављају на одреду ваљевском то је друга ствар, а
бригада се не, он се не сећа ничега, а то је једна врло важна
чињеница.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало, тај извештај војне полиције 17-ог,
шта, који је то извештај, где је тај документ?
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Не, ја говорим чињеницу коју људи кажу
који су били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који људи? Шта?
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Војна полиција.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, морате ако кажете нешто да кажете ко
је то рекао, ако имате писмени документ где то пише.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Имају сведоци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који сведоци?
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Има Зоран Павловић војни полицајац
који је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте ми причати о сведоцима који нису ни
ушли у ову судницу јер нису у истрази саслушавани.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Па не, али он се не сећа ничега, како
ћемо да разјаснимо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта сад Ви предочавате нешто што нико овде
у судници, не знам на основу чега. Ако будете предложили тог
сведока, довешћемо га овде. Предочавате нешто што не могу ни ја
да пратим као председник већа. Изволите даље.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАИДИС: Госпођо судија, имам само
примедбу јер ово није први сведок кога овде хвата амнезија. Сви из
војске који су дошли овде, који су учествовали у планирању и у
нападу на Ловас овде имају амнезију, а то је грешка Тужилаштва
зато што су они сведоци, а уместо да их ставе тамо где им је место
на оптуженичку клупу, од Александра Васиљевића, преко Лончара,
па и овог Камбера. Он се сећа кафе, а не сећа се да је правио план
и да је цртао и има амнезију, значи једне ситнице се сећа, али оно
што му не одговара не сећа се. Само је беспредметно овде да седи и
да измишља како ништа не зна, ничег се не сећа, а свега се врло
добро сећа. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Нема више нико. Реците господине
Димитријевићу само шта сте хтели.
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Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо председавајућа, опоменут
сам да сам мало пре при постављању питања за оне стрељане да
сам направио лапсус да сам рекао «у Ловасу», исправљам се то није
био Ловас него у њиховом борбеном извештају пише да је то био
Товарник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, куд сте отишли на Товарник, доста
нам је и Ловас. Нема више нико питања.
Господине Камбер, шта Ви кажете сви они имају примедбе да
је потпуно нелогично да се Ви оваквих ствари не сећате? Ево овај
трагични догађај, ајде да занемаримо и напад, да се овај трагични
догађај на минском пољу то је нешто што би сваком војном лицу,
сваком официру морало остати у сећању бар да је чуо тамо у
бригади да се то нешто десило.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Госпођо судија, да ја кажем 24 дана ја
сам у коми био. Ја нисам знао да одем у купатило или у WC. После
тога ја сам се повратио и добро сам дошао до овог докле сам дошао.
Сећао сам се, нисам се сетио ни мог краја ни браће нисам знао у ком
селу се налазе и где живе и остало је да ја стварно, и зато Вас
молим мени би добро дошло имате услове пошаљите ме на ВМА,
ВМА ће још дати бољу ову болест моју коју ја поседујем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто бих Вас ја слала на ВМА, па нисам ја,
него ја сам проверила.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Али видите да они сви.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Да, изволите. Извињавам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што Ви не идете на ВМА. Ја сам проверила Ви
од 1982. године нисте били на ВМА.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Ево имам овде понос, понос.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Довршено сведочење.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема даље шта да расправљамо, да Вас ја
шаљем на ВМА војно лице.
Сведок СЛОБОДАН КАМБЕР: Хоћу да кажем једну ствар. Овде
одговарам вам да ово стварно нема смисла, они сад ударају на мене
за нешто што ја знам.
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ВР

З

Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Пре него што уђе сведок, ја сам поднеском
од, сад ћу видети, од 13.јануара ове године предложила да се
изврши вештачење информације која је садржана у списима
предмета, а на чију ће се садржину данас сведок испитивати. Наиме,
одбрана има разлога да сумња у аутентичност овог документа јер
његова садржина не одговара у потпуности садржини борбених
извештаја из тог периода. Такође ако занемаримо садржину
документа можемо видети да документ садржи доста формалних
недостатака. Наиме не постоји печат надлежне војне команде као и
да је из документа видљиво да су поједини делови куцани писаћом
машином, други су куцани на рачунару, као и да су постојале
одређене исправке и одређена брисања. Значи из тог разлога сам ја
предложила у поднеску који је здружен спису предмета да се
изврши графолошко вештачење тог документа. С друге стране мој
други предлог је да се ова информација изузме из списа предмета
из разлога што су на крају на страни 3 информације наведено да су
од појединих учесника догађаја 1991. године, догађаја на минском
пољу узете изјаве. Те изјаве су изузете из списа предмета. Међутим
садржина тих изјава се у делу поклапа са садржином ове
информације. То је мој предлог.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да чујемо шта ће овај сведок рећи па
ћемо видети, одлучиваћемо о тим предлозима. Сведок Милорад
Бошковић, име оца? Добар дан.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Добар дан. Ја сам Бошковић Милорад
од оца Живојина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По занимању сте?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: По занимању пензионер војни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са станом у?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Са станом у Београду, Гочка 47.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година рођења?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: 21.август 1940.године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Место рођења?
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Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Горњи Стрижевац, општина
Бабушница.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу Вам прочитати имена и презимена
оптужених па ћете Ви рећи да ли сте са неким у сродству или у
завади: Љубан Деветак, Милан Девчић, Милан Радојчић, Жељко
Крњајић, Миодраг Димитријевић, Дарко Перић, Радован Влајковић,
Радисав Јосиповић, Јован Димитријевић, Саша Стојановић, Драган
Бачић, Зоран Косијер, Петроније Стевановић, Александар
Николаидис?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Никог не познајем и с никим нисам у
сродству.
Са оптуженима несродан, није у завади.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Бошковићу, бићете саслушани као
сведок, као сведок сте дужни истину да говорите, давање лажног
исказа је кривично дело. Нисте дужни да одговарате на поједина
питања уколико би себе или неког свог блиског сродника изложили
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.
Пре него што кренете да дајете Ваш исказ положићете заклетву
прочитавши тај текст који се налази ту испред Вас.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред
судом будем питан говорити само истину и да ништа од онога што
ми је познато нећу прећутати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Можете да седнете ако има ту столица.
Пред Вишим судом у Београду води се кривични поступак против
ових четрнаест лица, која сам Вам ја прочитала, због кривичног
дела ратни злочин против цивилног становништва. Предмет оптужбе
је страдање шездесетдевет цивила хрватске националности у месту
Ловас 1991. године у октобру и новембру месецу, ближи предмет
оптужбе је напад на Ловас, убиства цивила при нападу, затим у
самом месту у том периоду убиства, противзаконита затварања,
телесна повређивања цивила и догађај на тзв. минском пољу и
страдање цивила при овом догађају. Суд овде има једну писмену
информацију добијену од Војно безбедносне агенције везано за овај
догађај на тзв.минском пољу, овде стојите Ви у потпису, па ћете
испричати шта је Вама у вези тога познато, на којој функцији сте се
Ви тада налазили у том периоду, значи октобар 1991. године, да ли
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имате неких сазнања о овом трагичном догађају и све што можете
да пружите од информација суду везано за.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ја сам о овом случају.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Могу ли пре сведочења да се обратим суду?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, шта?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Замолио бих ако постоји могућност да пре свог
сведочења оптужени погледа информацију и изјасни се да ли је
потпис који ту постоји његов.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, доћи ћемо, да чујемо прво шта човек
зна, па ћемо онда да видимо да ли је састављао и то. Седите.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ја сам о овом случају сазнао, мислим
да ћу бити сведок кад сте ме позвали али нисам знао о чему се ради
док нисам пре неки дан у «Правди» прочитао да се ради о Ловасу.
Ја сам у то време био на служби у Управи безбедности, вршио сам
дужност начелника Трећег одељења које се бавило аналитичкоинформативним пословима. Значи ми смо припремали информације
и остали материјал за војно руководство и по потреби за државно уз
одобрење начелника Генералштаба. Када ме питате о овоме ми смо
у Управи тада сачинили тимове који су били у Вуковару и на терену
су пратили ситуацију. На основу њихових изворних материјала, хоћу
рећи
забелешки, које су стизале у Управу безбедности, моје
одељење односно тимови који су по томе радили они су сачињавали
одређена документа и слала су војном руководству, а по њиховом
одобрењу Војном суду и Републичком штабу територијалне одбране.
Сећам се да смо ми направили две информације о том догађају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте, само се извињавам, направили сте неки
изгледа лапсус, рекли сте «Ишли су у Вуковар».
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не, ми смо имали тимове, значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су ишли тимови у?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Они су били на терену у Вуковару.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Вуковару на терену у овом периоду?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: У том периоду 1991. године значи
Управа безбедности је имала своје тимове, Прва Армија је имала
органе безбедности који су били на терену, они су пратили
ситуацију, они су Управу извештавали са забелешкама о догађајима
и ми смо на основу тих изворних материјала сачинили две
забелешке о том догађају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
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Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ја као начелник одељења сам сваки
документ који је био израђен био дужан да потпишем јер тај
материјал се касније чувао као документ у Управи безбедности.
Значи о том догађају ја само знам онолико колико је дошло са
терена, то је тим сачинио ту информацију и ја сам био дужан да ту
информацију потпишем да би се она чувала као документ у Управи
безбедности. Значи ја нисам био у Вуковару, ја овом догађају лично
ништа не знам сем оног што је дошло од тих тимова то је обрађено,
ја сам био дужан да то преконтролишем да ли је то коректно
одрађено. Могу да вам кажем значи све те информације оне нису
могле бити послате ако нису биле проверене и уз те информације по
правилу ако се имало нека изјава или неки материјални доказ он је
достављан Војном суду. Толико ја знам о том.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате нешто у сећању везано за место
Ловас, за овај догађај где су на једној ливади која је била минирана
страдали цивили, да ли имате нешто у сећању од тога?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не могу ја, само да видим ту
информацију то је ипак била 1991. а ово је сада 2011. година. Преко
моје руке је прошло на можда на стотине и хиљаде информација.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Суд ће Вам проследити да погледате ту
информацију.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Јесте, ово је документ који сам ја
потписао, то је информација 540 од 25.10.1991. године. Мислим да
има да би требала бити још једна збирна информација али односи
се на.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли датира пре овога од 25.10.1991. године
или после?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Можда неколико дана разлике.
Сећам се да је у том периоду су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми само.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: И та прва информација да сада
видим овде, она почиње чини ми се мало другојачије, само сад, има,
значи о овом догађају постоји још једна информација али је
садржина да не кажем идентична, само можда је обрађена још неки
догађај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ли да конкретизујете пре сачињавања
ове информације о малтретирању и злостављању и злочином над
мештанима хрватске националности из села Ловас који су
персонално људи то Вама достављали, име и презиме?
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Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Па то не могу да Вам кажем, то је
радила узмимо из команде Прве армије, то су органи безбедности из
Прве армије. Код нас је опет била група али ја сад не знам
поименично значи код нас стигне забелешка, у свакој забелешци
има потпис и на основу тих неколико забелешки ми сачинимо
информацију за војно руководство и за Војни суд, односно ми смо и
достављали ове информације и државној безбедности да би се
усклађивала дејства и предузимале мере заједничке. Поименично не
могу сад да Вам кажем док не видим те забелешке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли се сећате неког Љубише
Петковића који је према сведочењима досадашњим био заменик
начелника безбедности Прве војне области?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Да, Љубишу Петковића познајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Њега познајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је у сећању да Вам је он достављао
информације везано за догађаје у Ловасу?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не могу да Вам потврдим зато што,
значи он је био, знам да је био наш орган безбедности али да Вам
кажем то су тимови били од њих више људи и не могу да Вам то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми да ли сте приликом
сачињавања оваквих ваших информација и конкретно ове
информације сем извештаја органа безбедности односно овде у
конкретном случају Прве војне области или тамо неких, шта сте још
користили? Јесу ли извештаји органи безбедности биле једине
информације које ви користите и састављате овај извештај?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Само извештај органа безбедности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само извештај органа безбедности?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Само извештај органа безбедности и
ако они шаљу забелешку у овом случају овде се спомиње мислим 11
изјава које су они узели од очевидаца и ми смо их прилагали уз
информације, значи само на основу тих, то се зову забелешке нису
биле информације, значи забелешке са лица места шта се догодило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи само на основу тога, нисте имали никакве
извештаје рецимо те бригаде која је ту на терену или неких
јединица које су конкретно ту?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не, не, ми смо искључиво
сарађивали са органима безбедности, значи они су били дужни да
нам о сваком догађају известе шта се догодило и да о сваком
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догађају узму потребне изјаве и материјалне доказе да би ми то
написали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то било по линији тог стручног
командовања?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: То је по стручној линији и ми смо уз
сваки документ, значи нагласили да ли је проверено или није
проверено, да ли постоји доказ или не постоји. Значи никад нисмо
ни слали из Управе безбедности неки документ ако ови услови нису
били испуњени, значи мора бити да пише у документу да је то
проверено из више извора и да постоји неки материјални доказ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко из вашег Трећег одељења или
уопште из Управе безбедности ССНО ишао тамо на терен?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не из Трећег одељења, то је
одељење које је те послове обрађивала Управа безбедности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А они су обрађивали?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Значи дође у Управу сав материјал
он се обради, кад се обради код мене код начелника дође на
контролу, ако је потребно ја те аналитичаре позовем код себе ако
ми нешто није било јасно или ако су нешто превидели или нису
нешто унели ја сам од њих тражио да то провере још једном, значи
где год није нешто било јасно они су имали обавезу да те
оперативце узмемо са терена позову и да се то ако треба још
разјасни да би се то унело у документ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад не знам више да ли вреди било шта човека
питати пошто он није био ту али ево ако имате нека сазнања о томе,
у том извештају пише «на основу досадашњег сазнања
најодговорнији за овај злочин су потпуковник М. Димитријевић од
кога је потекла идеја за ову акцију, командант ТО Ваљево,
командант прве класе Дарко Перић, командир чете поручник
Р.Влајковић и командант одреда «Душан Силни» и друга лица» итд.
мене интересује да ли сте имали или имате сад сазнања ко је био
командант одреда «Душан Силни» с обзиром да у извештају не
пише, а ако Ви сад немате ко би то могао да нам да одговор на то
питање на основу чега сте ово написали?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Па да Вам кажем ти органи
безбедности су били из тих јединица, значи то су органи
безбедности који су тај састав познавали. Значи он је био у
органском саставу те јединице, значи они су сва та лица. Е сада у то
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време узмимо биле су значи тај одред «Душан Силни» он је био али
то за мене као начелника одељења је било ирелевантно ко је био
командант тог одреда. За мене су биле интересантне чињенице које
се наводе овде и имена која су наведена. Значи то могу органи
безбедности из Прве армије који су били тамо, то се лако провери,
има у документацији.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Господине Бошковићу, добар дан. Бранкица
Мајкић адвокат – бранилац опт.Љубана Деветака и Милана
Девчића. Ја бих Вас кратко само питала с обзиром да сте сами данас
споменули да сте имали своје тимове на подручју Вуковара, да ли
можете да кажете када су ти тимови дошли на то подручје?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ти тимови су кад су настали немири
у Вуковару они су истог момента били тамо.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ајте конкретно, је ли то мај 1991. или пре
или касније?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не бих могао ја да Вам кажем кад су,
значи кад је јединица дошла у Вуковар они су били с њима.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. Да ли сте можда некада од тимова
са терена добијали информације везане за ослобађање села Ловас?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ми смо добијали информације за
комплетно стање у Вуковару, за све злочине који су извршени било
с које стране.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не мислим на, конкретно Вас питам сад да
Вам можда помогнем, у списима постоји наредба да је акција
ослобађања села Ловас потекла од команданта Друге бригаде
господина Душана Лончара и оно што ми имамо у списима од
писаних докумената њихове бригаде и дивизије јесте да је успешно
реализована, да је село запоседнуто итд. међутим данас ови људи
одговарају јер је ту приликом напада страдао одређени број цивила,
да ли Ви икада сте примили било какву информацију о томе и да ли
сте је проследили даље?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ми смо, опет да Вам кажем, ми смо
добили.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не мислим, извините, на минско поље на
овај 18-ти, него пре тога да ли сте било какву информацију о
дешавању у Ловасу добили?
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Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ловас није могао бити прије. Ловас
се догодио 17-ог, да видим само овај датум, 17-ог су они дошли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, бранилац Вас пита не везано за догађај на
минском пољу него за напад на Ловас да ли имате неке
информације?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не, не.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: О томе ништа?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ја Вам кажем информације су биле
значи то су информације које су пристизале свакодневно, значи оно
где је процењено где је извршен злочин ми смо то били дужни да
обавестимо војно руководство, државно руководство, војни суд ради
предузимања и усклађивања мера.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. Питала сам Вас из разлога што је
ова акција ишла по линији дивизије на бригаду.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: То је сваког дана су стизале
информације, то је брдо информација.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ви о томе не знате ништа?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Вероватно су биле још информације
појединачне о Ловасу, о Вуковару које нису биле предмет ове
информације, оне су вероватно можда биле обрађене у некој другој
информацији под условом да је био неки злочин или неко кривично
дело.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. Када погледате ту информацију коју
Вам је суд предочио да ли можете да ми кажете ова последња
страна коме је она достављена, трећа страна?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: По Вашем сећању јесу ли то та лица која су
требала овакву информацију да добију или неко недостаје?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Да Вам кажем, значи постоји
израђена листа корисника која је била усаглашена са уставним
завод, Савез уставног поретка, значи ми смо с њима усагласили
коме и које информације треба да се достављају. Значи све
информације нису ишле свим корисницима, зависило је коме та
информација треба да би у свом делокругу рада могли да обављају
своју функцију. Ова конкретно информација је достављена значи
начелнику Генералштабу Аџићу, тада је био начелник Управе
Неговановић, генерал-мајор Тита, он је био у територијалној
одбрани, пуковник Папић то је из правне управе, генералпотпуковник Живота Панић био командант Прве армије, генерал-

35/68

Транаскрипт аудио записа
са главног претреса од 18. марта 2011. године

ВР

З

03
80

потпуковник Ђокић он је био из Штаба територијалне одбране
Србије и генерал-пуковник Симовић мислим да је он био можда из
Прве управе, сад не могу све да, углавном тим лицима је ова
информација, пошто су они руководили са органима безбедности и
њихове јединице су биле на терену ради предузимања мера и њима
је ово било достављено да би могли да предузму мере.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, питам Вас из разлога јер је овде био
сведок Васиљевић Александар који такође када је гледао лица коме
је достављена каже «да је ова информација нужно морала да буде
достављена Кадијевићу и Бровету у то време» па је ли то тачно или
је ово тај круг лица по Вашем мишљењу којима је требало да буде
достављена? А ово све из разлога што видите да ту има нечег мало
да ли преправљено, брисано или већ постоји нека грешка у тексту.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Могуће ако дактилограф код куцања
нешто погреши слово па се онда то. И Кадијевићу су информације
достављане ако је био ту, ако није био мислим у Генералштабу тог
момента није био него је био одсутан онда није било потребно да му
се шаље ако није ту.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, да ли Вам је познато поводом ове
Ваше информације јесу ли покренути неки кривични поступци? Ако
је Вама познато?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Мени је познато да смо ми ову
информацију послали Војном суду и да смо Војном суду послали
кривичну пријаву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало сачекајте, ту смо сад на терену
нечега што је војни тужилац, да ли сте њему послали? Овде смо
чули да је тај неки Папић тужилац Прве војне области и да је њему
послато.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Војни, војни. Послато, послато је
њему.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер суд не заприма пријаве него.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Послали сте надлежнима ову информацију?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Послали, послали смо сигурно, значи
надлежном војном тужилаштву је послата и једна и друга
информација.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Је ли Вам познато. Кажите, извините.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: И послате су изјаве, поступак даљи
ја не знам.
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Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А кажите ми је ли Вам познат исход тог
поступка?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не знам.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не знате шта се десило?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли је уопште вођен поступак поводом
ове информације коју сте Ви поднели?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: То не знате?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ми смо послали, они нису били
дужни да обавештавају да ли су предузели мере или нису. А ја
мислим да јесу јер је убрзо после тога је она група која је, кривични
поступак против Весне докторке и оне групе, да је иза тога значи
сигурно је поступак вођен и против ове и против.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Је ли та друга група о којој причате такође
везана за Ловас?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А не, добро.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Он је везан за.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: За Вуковар, добро.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: За болницу.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: За болницу Вуковар. И само бих вас питала
овде је констатовано на овој информацији ко је изјаве дао и то је
како је колегеница објаснила то се поклапа са неким овде изјавама
које су изузете, али ако можете да објасните, на трећој страни све
ово је рађено без знања команданта Друге бригаде у чијој се зони
одговорности налази село Ловас.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: На којој је страни то?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: На трећој страни, то је последња реченица
у првом пасосу. Први пасус последња реченица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта да објасни, нисте завршили питање.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Па мислим да погледа па ћу да питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па реците шта. Како гласи питање?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Моје питање гласи од кога је добио
информације везано за неупознавање команданта Друге бригаде о
дешавању с обзиром да констатује да се налази у његовој зони
одговорности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је на основу којих информација је
сачињавана ова информација.
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Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Апсолутно ја кажем да је попис имена од
којих су изјаве узете у прилогу, да те изјаве имамо, имали смо
прилику да их погледамо, изузете су, али ни у једној од њих не стоји
да командант Друге бригаде у чијој су зони одговорности налази
село Ловас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али чули сте исказ сведока да ово је
сачињавано на основу информација нижих органа безбедности,
значи не помиње.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Теренске службе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, није спорно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ја мислим да ово се не односи на
овај догађај, ово се односи на збрињавању повређених, да је то
чињено, јер командант ове бригаде, он није знао зато што у то
време су МУП Хрватске, они су преузимали мере, да то командант
објективно није могао да зна, јер они нису били у њиховој
надлежности. Значи ово санирање последица.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Мислим да се то односи само на то?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Да се то само односи.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А сам догађај је био познат команданту?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Доказ је надлежном, да њему, њему
сигурно био познат. Јер орган безбедности има обавезу да
информише и свог команданта и да информише и нас.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. Хвала вам пуно.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Молим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само колега нешто, мислим да стави неку
примедбу. Изволите.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Имам процесни предлог у вези досадашњег
садржаја исказа овог сведока, пошто је он објаснио да се ова
информација сачињава на основу изјава и извештаја које
прикупљају органи безбедности на терену, а с обзиром да имамо
издвојене из списа изјаве које су органи Војне безбедности у то
време прикупљали на терену, мислим да је ово погодан тренутак да
застанете са саслушањем овог сведока, да одлучите о издвајању ове
информације из списа предмета, на тај начин бисмо сви заједно, и
окривљени да кажем избегли ту недоумицу на који начин да
испитујемо даље сведока у вези његових сазнања у вези ових
догађаја, јер мислим ако долазимо у ситуацију да га питамо у вези

38/68

Транаскрипт аудио записа
са главног претреса од 18. марта 2011. године

ВР

З

03
80

самог садржаја ове изјаве која је сачињена на основу списа који су
издвојени из предмета, представљају њихову обраду, мислим да на
тај начин уводимо списе који су издвојени и поново их враћамо у
предмет. Тако да бих ја молио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, разумели смо суштину. Господине
Бошковићу, реците ми да ли је ова информација сачињена на основу
изјава ових људи које сте споменули на страни 3 или на основу
онога што сте добијали од органа безбедности?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Јесте, и на основу тих изјава, јел,
значи ја могу да потврдим да све ово што је овде наведено, и да је у
садржају тих забелешки и у садржају тих изјава значи ја да не
кажем да сам, али нисам дозвољавао да ни једна информација оде
из управе а да није проверена и да није утврђено чињенично стање.
Али кажем вам, постоји још једна информација, не знам да ли Ви
имате, у Управи безбедности је сигурно има, која можда још
разјашњава, али суштина је ово.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добар дан господине ја сам Градимир
Налић, ја браним трећеокривљеног Милана Радојчића у овом
поступку. Ја ћу кратко да Вас питам. Овде смо сада чули да се ова
информација више-мање сачињава на бази узетих изјава, али се,
видим да се спомињу и другачија сазнања, да ли то представља, кад
говорите о сазнањима говорите о белешкама које чине органи
безбедности на терену? Да ли и оне чине подлогу за ваше
извештаје?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: То сам управо реко, значи органи
безбедности.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, значи не само изјаве евентуално
сведока, него и друго нешто?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не, не, какви. Он мора да сачини
забелешку шта се догодило тог момента на терену.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, можете ли Ви да кад пишете ову
информацију разлучите шта је на основу, у тој информацији настало
на основу забелешке органа безбедности на терену, а шта на основу
изјава сведока?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ја би требао да будем геније који би
могао да запамти шта је '91. било, а кажем Вам, значи преко моје
руке од то време је прошло преко хиљаду информација.
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Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, хвала вам. Ја ћу нешто друго да Вас
питам, овде је било некаквих сумњи, видели сте ту је неко нешто
брисао корексом, Ви сте рекли могуће да је дактилограф нешто
погрешио?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Дактилограф.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ја овде не видим на списку генерала
Васиљевића, да је њему достављена ова информација?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Васиљевић он је био начелник
одељења.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: И њему се то не доставља?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Он је у Управу безбедности, он је био
начелник оперативног одељења.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јел он изнад Вас?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не, он је био начелник оперативног
оделења, а ја сам био начелник.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Па да ли је њему достављана по листи
корисника и ова изјава? Да ли можете нешто о следећој страни да
нам кажете шта значи ово листа корисника, достављено по листи
корисника 24, 104, 110 и 112, коме је то све достављено, ко
сачињава листу корисника? Извините, много питања можда.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Само извините морам, оперисао сам
око, не видим, да. Ово су информације значи у оквиру Управе
безбедности.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: То су Ваши унутра запослени?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Наши, наши.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: 24, 104.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ја имам свој број као начелник
оделења, има начелник првог оделења.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, не питам, него значи то је само
унутар овог.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ради информисања.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Е па онда не видим овде да је, нама је
сведочио генерал Васиљевић и говорио да је он примио
информацију, а не видим да је он корисник ове информације, ни да
је означен као корисник?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он није рекао да је примио информацију, морам
да Вас исправим, него да је оделење у оквиру Управе безбедности
саставило информацију.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ево ја ћу да га питам да ли је примио.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Методологија је значи све што
аналитичко оделење направи материјал, он се даје начелнику Првог
оделења ради предузимања и усмеравања рада органа безбедности.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: И ко је то био тада?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: То је био Васиљевић.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А зашто онда није написано овде да је
достављено Васиљевићу?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Па има његов овде број, сад не знам
који му је број.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А мислите да је то под том шифарнику јел?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ово је овде, значи што пише 24, 104,
110 и 112.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Нешто од тога је он мислите?
Претпостављате или знате?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Хиљаду посто.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, хиљаду посто. Кажите ми мало, Ви
сте говорили о овим тимовима на терену, када сте рекли у Вуковару
је био један тим, какав би био војни назив за тај тим, јел има то
неко стручни назив?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Има, оперативни тим.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јел то није КОГ?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Има и КОГ.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А имате две групе значи једна је
оперативна, једна је обавештајна, и друга је контраобавештајна?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Из Управе је била контраобавештајна
група, а из армија, бригада, то су били оперативни тимови.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А да ли можете да знате данас ко је био на
челу тог оперативног тима за Вуковар? Да ли можете да се сетите
или да нас упутите макар где да потражимо тај податак?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: У Управи безбедности.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Први оперативни тим он је био из
више јединица, не само из једне.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јасно.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Да би они могли да прате, да
анализирају.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Овде сте господине, ево само то још једно
питање, говорили о томе да је достављено суду, не знам
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тужилаштву, суду и ДБ-у, где то пише да је њима достављено на
овом извештају, или је то неко други достављао касније у некој
другој форми. Можете ли о томе нешто да нас упознате? Јел овде у
тексту код корисника нема њих, осим ако они нису неке од оних
бројева са листе корисника?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не, у овој конкретној, али ова друга
информација која је направљена, пише да је достављено и њима,
јер ми с њима размењујемо информације ради усаглашавања. Значи
они нама достављају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја се извињавам, а да ли вам овај пуковник
Папић, војни тужилац прве војне области? Па ево вам ту пише
достављено.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Пише.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате у сећању да ли је то тужилац?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Папић је тужилац или заменик
тужиоца.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А шта је Томислав Симовић генерал у то
време, је ли генерал Симовић у то време има неку функцију, да ли је
министар одбране Републике Србије он у том тренутку?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Симовић један је био команданта
штаба територијалне одбране Србије.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Или командант штаба?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Како се зове.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ђокић је био, а Симовић је био шта, сећате
ли се, да ли је био министар одбране Републике Србије? Да ли се
сећате тога?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Министар одбране Србије?
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Први министар одбране Републике Србије,
кад је формирано министарство одбране.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Претпостављам да је био Симовић,
али не могу да тврдим сигурно.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даља питања. Даља питања.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добар дан господине Бошковићу, имате пред
собом докуменат о коме разговарамо, јел тако.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Имам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ја колико видим Ви сте потписали четврту
страницу а ја бих Вас питао нешто о претходној. Колико ја уочавам
а Ви ме исправите ако нисам у праву.
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Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Само се извињавам, само да ово, 12.
58, 524.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, добро.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ја не знам ово ко је преснимавао из
Управе безбедности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта, нисам чула шта је било питање?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ова последња страница.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ништа још.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Могуће да је ради мог потписа
преснимљена. Јер није било логично да се потпишем па да већ
испод доле има фусноте, па су они ову страницу после убацили да
се види да сам ја потписао. Значи ја сам био дужан да сваки
документ потпишем да би мого да се као.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ја бих нешто друго да Вас питам. Да ли се
сећате у то време да ли су Ваша документа куцана технички, на
штампачима, или на писаћим машинама?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: У то време се куцало и на писаћим
машинама и на шампачима. Није сваки дактилограф имао могућност,
није имао штампаче није имао.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, а да ли се дешавало да се то двоје
мешало?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Молим?
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ако један дактилограф почне да куца на
машини да ли је завршавао на машини ако је почињао да куца на
штампачу да ли је завршавао на штампачу?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Требало би да заврше, сад.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да, јел знате зашто, ја знам да Ви лично нисте
наравно правили овај документ технички, а ја бих молио да
погледате врх странице, где пише «информација, строго поверљива
број 540» прва страница и «војна тајна», овај део колико се ја
разумем, нисам стручњак је писан машином писаћом, а испод тога
од дела где пише «информација» видимо да је писано на штампачу.
Да ли Ви имате објашњење данас овде?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Имам, све ове информације када оду
корисницима, овај део не иде, него иде информација. Када за ЦДОП,
то је центар за документацију, када ми припремамо да се чува онда
мој секретар узима и на овој страни напише овај текст и ово друго
на машини писаћој ову последњу страницу пише коме још да
доставимо, и ја потпишем, ово није било потребно да оптерећујемо
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остале, секретара или било кога са овим. Значи то се писало на
оригиналу, само на оригиналу који остаје у Управи безбедности а
сви корисници ово добију без овог и они су били дужни да нам те
информације по коришћењу врате. Ко није вратио он је
злоупотребио.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: А сада Вас молим да погледате страницу два,
последњи пасус, на мом примерку.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Последњи пасус?
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да. По мени технички је немогућа у листу
једновремено откуцати и одштампати текст последњег пасуса, зато
што видите у четвртом реду одоздо, прве две речи један је у једној
висини касније од задобијених повреда почиње светлији текст и у
другој висини. То је немогуће да се добије такав текст
једновремено, по мени овај текст је дописиван, да ли бисте се Ви
сложили?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који текст. Ево нек се сведок изјасни.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Зато што имају две верзије тога документа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја вас молим да се не укључујете, је ли ово
пијаца да сад ви коментаришете сви.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ја бих волео да видим тај ваш текст,
ево га код мене оригинал ово је.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да, а ми имамо другачији текст.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Који ви текст имате, то.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Хоћете Вукотићу да дате сведоку само да
погледа. Не може две речи да остане фотокопиром на једној висини,
немојте молим вас. Да је цео ред смакнуло па да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да погледам ја ту копију само што господин
Лукић.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ама није то иста информација.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте, јесте, иста информација.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте само пре него што, да видимо да ли је то
оно што је. Ја не знам шта Ви, шта је ово?
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: То смо ми добили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не знам ја, зна се шта се налази у списима,
ово је потпуно нешто различито од оног што се налази у списима.
Немојте на тај начин да предочавате, он има испред себе, ово је
нешто што.
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Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ми то имамо електронски добијено. Ми то
имамо у нашем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам, ово као да је нешто преправљано
накнадно, није могло да са копијом од суда изађе овако. Па ево, ево
како су други браниоци, немојте овим да се служите, ја Вас молим
на овај начин.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Судија ја сам добио исти такав, потпуно исти
такав.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте могли копију од суда да добијете ово. Па
како имају други браниоци ову копију.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ја имам ово.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Свако од нас може да узме ово накнадно да
нешто избрише, ископира и прекопира нешто потпуно другачије.
Ово што Ви показујете није нико мого да добије као копију из суда,
могао је да добије као копију из суда да је преправи па да онда.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Не, молим Вас, ја не знам да урадим то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок има испред себе, пре суђења сте
требали документ да погледате какав је, друга ствар то је што каже
господин Налић на ЦД-у.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: И ја сам штампао исто са ЦД-а, са електронике.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То чак и кад се копира не може на тај начин да
испадне. Не може. То нисте могли од суда ни да добијете.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Различити су фонтови од овог Вашег
документа, ово није исти.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не знам, не знам одакле Вама тај примерак.
То је исто само што је овде сад нешто урађено што.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Господин Димитријевић настоји да утиче на
сведока, исто је то радио и кад је био потпуковник Камбер ту, и
отуда је она била бука и зато сте ви и гледали, не видите га, онда је
неко ту добацио да се накашљо и шта ја знам. Настоји да на
претходног сведока утиче, сад настоји да на овог сведока, каже му
срам те било много си кваран, јел тако било. Господина сведока
питајте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Димитријевићу.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Мислим то је стварно.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Мислим да је то непримерено.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Њима не одговара како сведоци сведоче и
онда.
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Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо председавајућа, ако сам
ишта, ишта требао том сведоку да предочим или да кажем, ја би,
или Камбер или било коме, ја сам са њима био у контакту јутрос, ја
сам то њима могао да кажем, ово је чиста измишљотина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, идемо даље да не губимо време на ово,
немојте да чујем то добацивање и тако слично нешто. Изволите
даље.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Јел могу само да допуним молим Вас,
да не би криво. Значи ја нисам био тамо на ничијој страни, значи ја
сам само обрађивао податке који су долазили од органа
безбедности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, нико не каже да сте били.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Иначе, ја нисам ишо ни по баби ни
по стричевима, значи оно што је написано, што су они написали ми
смо то обрадили коректно, значи то могу да тврдим, значи коректно,
без додавања, без одузимања, без улепшавања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ја не знам ко је крив ко није, то, Ви
ћете то да утврдите, то није моје.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ево чули смо од Вас па не знам уопште да ли
да улазим у садржину документа пошто Ви кажете да сте писали
само на основу исказа саслушаних у то време.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није тако рекао, немојте да преформулишете,
човек је реко да је добијао информације од нижих служби
безбедности и уз то су биле и изјаве, и да је ова информација на
основу тога сачињена, немојте да изокрећете исказ сведока. У
осталом оно што Ви причате и.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да сам завршио реченицу било би све у њој.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али оно само сте требали да избаците.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. У вашој информацији пише да су тога
јутра, да је установљено да су убијена четири мештанина, дакле
јутро пре него што се кренуло на минско поље. Да ли уопште могу
да вас питам на основу чега је та информација, пошто у току овог
суђења тако нешто није утврђено, нико не тврди то? Или је то
управо чињеница да сте.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ево да Вам ја одговорим. Значи пре
ове информације постоји још једна информација, у тој информацији
стоји да је колико се сећам потпуковник Димитријевић, ја га не
познајем, наредио да се доведу мештани, не знам да ли Задружни
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дом, шта је било не знам, да се одазвало њих 70 на челу са
Деветаком. Да је ујутру установљено да има четири који су
погинула, убијена, ујутру, значи то је 17. а 18. ујутру је то
установљено. Онда су у тој првој информацији стоји да је наређено
да се иде, да се чисти минско поље, пошто је Ловас био миниран и
сад тамо и нформација, ја сад не могу да цифре које су биле, колко
се одазвало мештана, колико је припадника територијалне одбране
из Ваљева, колико припадника «Душан силни», и оно што се тамо
десило то пише у информацији.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: То Ви нама сада препричавате ту другу
информацију је ли?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: То је значи, у тој можда је мало шире
и односно можда има још неки детаљ други који није везан за
Ловас. Да Вас потсетим ми смо писали и збирне информације, значи
више догађаја, јер смо уочили да у то време добровољци нису били
под командом ЈНА, да су радили мимо ЈНА, и ми смо настојали и
успели смо да се сви они ставе под командом ЈНА.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Е добро, да ли се сећате од када су они били.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: И зато су те збирне информације
писане и достављане.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Од када су добровољци били под командом ЈНА
да ли се сећате?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: То ја.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Не знате?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Има, има наредба кад су стављени,
то ја нисам пратио.
Адв.БРАНКО
ЛУКИЋ:
Да
ли
знате
статус
потпуковника
Димитријевића у Ловасу?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Пошто у овој информацији на једном месту
каже по одлуци потпуковника Димитријевића, а на другој каже да је
потекла идеја за ту акцију. Да је потекла идеја од потпуковника
Димитријевића на једном месту, а на другом по одлуци
Димитријевића, па зато Вас питам да ли је и ово последица тога што
Ви и не знате његов статус у Ловасу?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Он је вероватно, ја сад
претпостављам, вероватно је.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, нећемо ништа, чим је вероватно и
претпостављам то не.
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Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не ја само оно што сада кад сте ме
питали, да је било тада, рекао бих тачно шта је било, али након
оволико година мислим да је био командир штаба у Ваљеву.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, мислите.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Радио је у штабу територијалне
одбране Ваљево.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: То јесте, али не командир, али добро.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Па не знам, како да знам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Овде спомињете и двојицу командира водова,
одреда «Душан силни», како сте прво добили информацију да
«Душан силни» има водове, који су то водови, и ко су командири
тих водова, да ли сад можете да нам кажете?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не, то није било релевантно за ову
информацију.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Није било релевантно или није било тачно?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Тада су органи безбедности знали и
ко је командир вода и ко је командир чете и ко је био Димитријевић,
органи безбедности.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Су знали?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Знали су.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Значи могу да нам кажу који су то водови и ко
су командири водова у «Душану Силном»?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Да сигурно, ти органи безбедности
који су били на терену знају.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, добро.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Може да вам каже и Димитријевић
ако је био тамо шта је био и.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Рекао нам је шта је био.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: У реду.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Кад кажете говорили сте, данас сте објаснили
ближе за команданта друге пешадијске бригаде, да се то односило
само на збрињавање рањених ратних заробљеника, да то се
дешавало без знања команданта, да ли је на његовој страни
постојала обавеза да има сазнање?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли вам је познато шта прописује тачка 9
правила службе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање.
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Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ови из Ваљева нису били
потчињени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је њему морало бити познато, непознато
није човек вештак војне струке, позвали смо га због ове
информације за коју видимо да је он чак није ни његово лично
сазнање него преко информација које је добио од нижих органа
безбедности.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, немам више питања, хвала вам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите даље.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Господине Бошковићу, на почетку данашњег
Вашег излагања, рекли сте, можете да седите слободно, ја ћу се
потрудити да.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Нисам чуо извините, мало слабије
чујем.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: На почетку Вашег данашњег излагања рекли
сте ми смо сачинили информацију, да ли можете да определите по
имену и презимену ако не, ко је сачинио ову конкретну
информацију, ко је саставио, на основу тих како кажете провера на
терену и изјава?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Опет сад морам да Вам кажем како
иде методологија израда информација. У оквиру оделења постоји,
код мене постојало је 30 референата.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Добро, мене интересује да ли можемо.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Да Вам објасним. Значи, неки
референт узме, добије из штаба територијалне одбране њихову
забелешку, овај добије из друге јединице, овај добије из треће, они
сви то ставе на папир, па се одреди вођа који је тад тог дана
дежурао да он то сачини да би мене ујутру сачекала информација.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Мене интересује име.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ја сад не могу да Вам кажем
конкретно да ли је то један или други, то су двадесет референата
који потписују.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Добро. Мене интересује име тог једног вође,
да ли мора да стоје бар иницијали на тој информацији? Ко је
сачинио информацију?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Иницијали не, на овој информацији
нема иницијала.
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Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Нема иницијала видим, али да ли морају да
ли би требало да постоје иницијали оног ко је сачинио
информацију?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ја бих хтео да Вам кажем састав
трећег одељења а то за вас није релевантно.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ја Вас само конкретно питам да ли би
требало да стоје иницијали?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не знам.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Не знате? Рекли сте да информација
сачињена на основу провера на терену и на основу изјава, реците
ми да ли су приликом састављања ове информације морали да буду
коришћени борбени извештаји из тог периода?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ако је у њима било елемената овога
да.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: А пошто имамо више борбених извештаја из
овог периода чија се садржина не поклапа са садржином ове
информације, је претпостављам да Ви нисте упознати са садржином
тих борбених извештаја и нема потребе да Вам читам.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Нема потребе.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Али је за суд релевантно па ћу ја само
навести о којим се борбеним извештајима ради. Извештај Друге
гардијске бригаде од 18.10.91.године, строго пов.461 – 1, редовни
борбени извештај Прве гардијске моторизоване дивизије строго
пов.3-500 од 21.10.1991.године, има још таквих извештаја. У тим
извештајима се конкретно е овако навешћу; извештај овај последњи
који сам цитирала се, само један секунд, Ви у Вашој информацији
каже у редовном борбеном извештају обзиром да притворени
мештани Ловаси који су, ја се извињавам, ја сам нешто мало
помешала. У овом извештају не стоји да су погинула 4 лица која Ви
спомињете у Вашој информацији а извештај се управо односи на
овај догађај. Та четири лица која су погинула до сад нису
спомињали чак ни сведоци који су из Хрватске сведочили. Како
можете да објасните разлиле између борбеног извештаја из тог
периода и Ваше информације која не садржи тај податак?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Прво да Вам кажем борбени извештај
не долази у управу безбедности. Борбени извештаји се шаљу
команданту јединице односно првој армији и они су дужни сваког
дана имају колегијум и разматрају стање у току дана шта је било.
Код нас само стижу извештаји о безбедности и командант
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објективно свако није знао све шта се догађа на терену, није могао
да зна све.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: А реците ми.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: А ово што су, ја то не знам то што
није дошло, нисам ни био овлашћен то да читам.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Информације које су добијане са терена да
ли су оне оперативно провераване или су само селектоване и
уношене у тај извештај.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Проверено.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Све је проверено?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Мора да се провери. Ја сам Вам
рекао, нисам дозвољавао да ниједна информација из управе изађе
оваквог типа да није проверено и ево видите, прочитајте овде да
чак су узете изјаве. Ако је тај који је то написао мене слаго, то је
друго питање, али органи безбедности исто имају своје.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А успут сте нетачно презентирали ово што сте
сад изговорили, рекли сте да се помињање четири убијена лица
нигде не помиње ни у каквим борбеним извештајима, у редовном
борбеном извештају од 21.10.91.године, који је саставио начелник
штаба Прве дивизије Драго Ромић помињу се четири мештанина су
убијена.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ја се извињавам, можда сам ја погрешила
али ја сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према томе, кад.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Вратићу се на ову информацију односно на
цитирање онога што пише у Вашу информацију. На почетку ове
информације на страни 1, говорите о томе чија је била одлука да се
крене, па ко је наредио и остало. А онда одједном од момента
доласка на минско поље стоји наређено је, упозоравани су. Како то
кад су коришћене информације са терена и прикупљане су изјаве од
актера догађаја немате информацију ко је наредио, ко је упозорио?
Јел можете да се изјасните?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Да видим да ли. Ово што Ви говорите
о овој информацији, не стоји.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Не стоји?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не стоји.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: То сам Вам рекла да не стоји у информацији.
Због чега тога нема?

51/68

Транаскрипт аудио записа
са главног претреса од 18. марта 2011. године

ВР

З

03
80

Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Када сам молио да прочита шта овде
пише. Овде пише да је шта је Димитријевић наредио.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Добро.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Да чисти минско поље, шта је он
наредио, ко је коју јединицу, то све јасно пише да не препричавам
информацију али нисам био на лицу места да.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ево, на страни 2 информације у другом
пасусу стоји по доласку близу минског поља мештанима је наређено
да се построје у врсте, потом упозоравни су, следећа реченица, да у
случају наиласка на мину, ја Вас само питам због чега нема
информације ко је наредио, ко је упозорио?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: У првој информацији има.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Добро. У овој нема.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Зато Вас упућујем. Значи, постоји још
једна информација управа безбедности, ова агенција војна, у њој
постоји још једна информација.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Још једно питање.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: У њој стоји, да се мало подсетим,
мислим да Перић има да ту је дошло до сукоба између старешина и
ових «Душан силни» шта је било, у то је мало детаљније објаснио.
Значи, ове две информације, кад стигне једна ми напишемо па
после дође допуна те информације, могуће је да дође и до измена у
тој информацији. Могуће да дође до измена, у тој информацији стоји
ко је наредио.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ево у том правцу још само једно питање. Ви
сте у овом вашем извештају као једног од одговорних за дешавања у
Ловасу, односно конкретно на овом догађају на минском пољу
одредили командира одреда «Душан силни». Да ли знате о коме
човеку се ради?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је било питање, одговорио је.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Извињавам се, можда сам ја пропустила.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: «Душан силни» тако стоји, зна се да
је та јединица, чија је била, овог из Инђије Душан Јовић ваљда је
био, то његова јединица, а ко је био на чело не знам.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је сада Душан Јовић? Мирко Јовић? Да ли
сте то хтели да кажете?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не знам мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има даље питања од бранилаца?
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Адв. ГРАДИМИР НАЛИЋ: Васиљевић је говорио о другој информацији
од 22.-ог, можда је то. Да ли се тога сећа?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорио је о некој краћој информацији која је
прво добијена па да ли знате, ја сам Вас то на почетку и питала да
ову информацију коју другу спомињете примељена пре
25.10.91.године. Да ли је то било 22. сад мислим после 20 година да
Вас питам да ли је било 22.10.?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Она би објективно била прије ове
информације.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А датум? Претпостављам да не можете
ни да знате.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Значи, ово ако је било 17-ог и 18-ог
вероватно је била примљена 20-ог или 19-ог.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Идемо значи, од бранилаца више
изволите?
Адв БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Адвокат Фурјановић Бранислава.
Само једно питање. Ту информацију о којој сте говорили а коју ми
немамо, да ли сте Ви потписали?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Које?
Адв БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Ту информацију за коју тврдите да
постоји а ми је немамо, да ли сте је Ви потписали?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: И њу сам. Рекао сам све информације
ја потписујем, односно потписивао сам као начелник одељења.
Адв БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Хвала. Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. Од бранилаца? Од оптужених?
Идемо. Оптужени Димитријевић. Изволите.
Оптужени
МИОДРАГ
ДИМИТРИЈЕВИЋ:
Оптужени
Миодраг
Димитријевић. Господине Бошковићу, ја би Вама поставио питања
овде не као некоме ко те информације покупи и некоме само
проследи, већ као обрађивачу акта потписнику и гаранту да су све
ово што је написано у овом акту тачно. Значи, без обзира шта је
Вама тамо написано и ко Вам је писао, и да ли је једна, да ли је три,
да ли је не знам ни ја, Ви потписујете овај акт и тражите дословце
за Димитријевића, Перића, Влајковића, неког команданта одреда
«Душан силни» најригорозније мере јер је посреди тешки злочин. Па
господине Бошковићу, да ли можете да ми кажете шта је то у
ратном стању а ово је прописано је ванредно стање које је
идентично ратном стању, које су то најригорозније мере које Ви као
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ненадлежни дефакто наређујете, дефакто наређујете некоме да тог
Димитријевића осуди на такву меру и Влајковића и не знам ја кога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта сте сад питали?
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: То сам га питао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је суштина Вашег питања?
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: То сам га питао госпођо
председавајућа, да ли је он надлежан и да ли је он тај који ће
некоме да нареди, узмите блажи облик, да се предузму
наригорозније мере против ових људи. Без обзира што је он био
начелник трећег одељења, он није био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање. Сведок је
објаснио да је доставио војном тужиоцу и тамо даље, према томе,
потпуно је јасно ко треба да предузима даље мере и шта треба.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Е па ја би прешао на садржај
шта је он писао и потписао. Каже у другом пасусу овде каже иако су
предали све наоружање и нису пружали никакав отпор. Е па питам
га, да ли он то зна коме су они то предали сво наоружање и коме то
нису они пружали никакав отпор? Јер он дефакто некога ту оптужује
за тај догађај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете о овоме да се изјасните на шта се
односи овај други пасус у првом реду, иако су предали све оружје и
нису пружали никакав отпор.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Одговор је врло једноставан, значи
ако су органи безбедности ово написали да се догодио злочин, ја
овде ником нисам пресуђивао, ми смо то послали војном тужиоцу да
он покрене поступак, да утврди шта је чињенично стање. Ја тамо
нисам био да то видим. Значи, прво да му одговорим ја нисам
приватно лице и нисам ја начелник одељења, него мене је поставио
наредбом савезни секретар, и радио сам по закону, да нисам радио
они би ме сменили и одговарао би за то. Мислим мало ми је Ваша
констатација није у реду. Ја никог овде нисам окривио и никог овде
нисам, значи ја сам само навео оно што су органи безбедности
известили. Да ли су они лагали ја не могу да. Али ми њима смо, и
сад верујемо јер то су људи који су одабрани, који су радили свој
посао.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Онда опет следи друго
питање. Да ли је у информацији, да ли се у информацији уједно
ставља предлог за мере против не знам ни ја учинилаца и тако
даље. Или се то само информише о том догађају па нека неко други
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одлучује, онај ко је надлежан да одлучује да ли ће да оптужи или
неће да оптужи, да ли ће да стреља или неће да стреља.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Има одговор. Ми смо ту информацију
послали војном тужиоцу који је требао да одлучи о тој информацији
шта ће да ради. Опет ја да вас похвалим.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Опет, ја питам предлог, предлажем
најригорозније мере.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то уобичајено било?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Уобичајено, тако предлажем мере.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Идемо даље.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Па онда каже, каже у једном
од следећих редова каже на челу са командантом одазвало се неких
70-так људи, на челу са командантом места Љубаном Деветаком. И
то дефакто тврди. Откуд он то зна?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо већ добијали одговор на то питање
одакле све што је овде писао информације каже.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ја опет, опет овај тврдим, није
он само обрађивач акта, он је потписник и гарант онога што
потписује овде госпођо у акту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да су излазили и на терен тамо и
проверавали.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Идемо даље. Он нека
само одговара да су то све информације. Па каже нека тако
одговара, то је његов проблем. У дому су их припадници одреда, у
дому, припадници одреда «Душан силни» претресли и одузели им
личне ствари и малтретирали их. Потом су их поставили на клупе у
дому, и запретили им да ће се у случају померања и тако даље бити.
Питам га откуд он то зна да се то дешавало у дому?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па вртимо се око истог питања откуд зна. Чули
смо на основу чега је сачињена ова информација. Ајдемо сад сваку
реч и тачку, зарез, запету и две тачке и све да опет питамо на
основу чега ово зна. Он је рекао на основу чега.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо, не ради се о
господиновој глави него се ради о мојој госпођо за коју сам ја већ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте сад господине Димтријевићу на тај
начин да разговарате са мном. Одакле тај тон одједном? Кад наиђе
нешто што Вама не одговара, Ви сад.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Није тачно.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Каже, ја морам рећи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви само реците шта хоћете да питате, нећемо
реч по реч па на основу чега ово, на основу чега. Сваки одговор је
садржан у његовом одговору на основу чега је сачињена ова
информација.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Он је написао ово опет
понављам, каже обезбеђивало их је 5-6 наоружаних војних
обвезника. Господине који су то војни обвезници који су их
обезбеђивали? Тамо није било војних обвезника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта сад?
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Није било војних обвезника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како гласи питање? То што Ви сад.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Па гласи питање, ко су ти
војни обвезници који су га обезбеђивали?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па човек био у Београду, објаснио је на основу
којих информација сачињава ово. Шта сад ће он Вама да објашњава
шта је било у Ловасу где сте Ви били.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Ништа. Нема везе. У
следећем пасусу он каже овде каже у овоме да их је обезбеђивало
5-6 наоружаних војних обвезника да би затим у следећем пасусу
рекао захтевао је Деветак тамо не знам да ли су се договорили, са
чиме се нису сложили припадници одреда «Душан силни» који су их
и обезбеђивали мештане. Па шта је заправо ту тачно? Јесу ли то
били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сад њега питате шта је тачно или како?
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Па питам њега да он каже шта
је тачно. Јесу ли то били из «Душана силног» или су то неки војни
обвезници били?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Човек је објаснио на основу чега је сачинио
ово.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Човек је, госпођо човек је
објаснио он је потписао тај акт.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и?
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: И он је гарант тачности
података у том акту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није то ни рекао чак. Он је рекао на основу
чега је добио ту информацију односно информације.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: И коме послато на уручивање.
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Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Већ је питано овде да је по
мојој одлуци каже по одлуци потпуковника Димитријевића да ли он
има икакав документ где постоји записано, забележено да сам ја то
одлучио? Да ли је имао у рукама бележницу неку, да ли је имао
било шта у рукама да сам ја то одлучио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: То је баш орган безбедности тамо
био, њега питајте.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ама господо ја питам њега, не
питам органа безбедности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он Вам је лепо одговорио да ваш орган неки
безбедности па информације добио од њих.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Онда каже опет, опет се своди
на једну ствар, каже потпуковника Миодрага Димитријевића па онда
каже команданта ТО капетана прве класе Дарка Перића. Ко је
заправо овде командант ТО господине? Јер овде има једна дужност
а има два чина, има потпуковник, има капетан прве класе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ја сам рекао, ја нисам био тамо да, ја
сам опет рекао, значи тамо су били органи безбедности који Вас све
добро знају, који су били на лицу места, који су све то видели, који
су написали и узели изјаве, ја мислим чак да су и од Вас изјаву
узимали.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Јесте ли имали ту изјаву Ви
код Вас?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Па чим смо је доставили суду, значи
да сам имао.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Значи да сте имали? А јесте ли
узгред да Вас питам сада, имали и питања која су ми достављена да
би написао ту изјаву?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ама, ми нисмо преписивали
документа, ми смо писали једну информацију војном руководству и
државном да види шта се догађа и да се предузму мере да се
сузбију такви догађаји.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ком суду сте Ви то доставили? Опет причате да
сте неком суду доставили.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ми кажемо војном тужиоцу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте мешати тужилаштво и суд. Уопште
нисмо исти.
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Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Војном тужиоцу. Извињавам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они су странка у поступку.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Код нас је уобичајено ми кажемо
војном суду, зато.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте, то је дијаметрално различито.
Изволите даље.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Питао сам га да ли има ова
питања која ја имам овде у рукама за моју изјаву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете то. Какву изјаву?
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: За писање моје прве изјаве
неком капетану Милошевићу у селу Ловас, писано руком написано.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема то у списима тако нешто.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Нема у списима госпођо али је
то било у списима код СУП-а у Карађорђевој 101, када ми је
господин подместио под нос такву моју изјаву и када ми је уједно
подместио фалсификовано наређење да ја будем тамо неки
координатор за борбена дејства и кад се сетио да је то грешка, он је
то нагло извукао испод мог погледа и сакрио је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам то?
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: То је Срђан како се зове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, немојте сад на тог Срђана овде имамо
потврду сведока.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо, то је, та је у списима
документима постоји, они то нису хтели да доставе због тога из
чистог разлога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта има то везе са овим сведоком? Идемо
даље.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Има везе много јер је он видео
то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он видео?
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Сигурно. Е, овде једно стручно
питање да тако кажем као војника и као онога који пише ово нешто
или не знам ни ја шта пише, да он то пише овако каже «по
наиласку, а осуђује на смртну казну, по наиласку на поље, један
мештанин се бацио и изазвао експлозију мине, услед чега су остали
почели да беже». Госпођо, питам га да ли он уопште зна шта је
минско поље да би ти остали могли да почну да беже кроз минско
поље.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање и сва даља
питања у том правцу одбијаћемо.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: У акту команде дивизије пише
тачно и дословце ко је заправо одбио у шидској болници, ја могу да
Вам нађем сад ако треба, у шидској болници да пружи помоћ овим
наводним муповцима. Овај господин констатује и каже «а повређени
мештани тек након завршетка читаве акције, али не знам ни ја, има
уписано али, али њима у Шиду није пружена помоћ зато што су
муповци».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта сад? Како гласи питање?
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо, опет он ту тврди
нешто на основу нечега. Ко су заправо ти муповци, ко је заправо то
одбио да пружи помоћ и ко је то њих упознао да су то муповци?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор са истих разлога као и
малопре и прекинућу Вас, одузети Вам даље реч, ако наставите ту
да свако слово цитирате.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ја морам да цитирам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговор је исто као и претходни и на почетку
смо чули.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, добро, идемо даље.
Каже становници села се и даље третирају као ратни заробљеници.
Да ли то значи?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор. Хоћете да Вам одузмем реч
господине Димитријевићу? Не можемо, ја сам Вас малопре
упозорила сада читате целу и опет га испитујете на то.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Госпођо председавајућа, то
нисам ја писао, то је писао овај господин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јасно је, све је јасно.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: И он је потписао као гарант
тога. Добро. Па онда опет каже у задњем пасусу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одузимам Вам реч господине Димитријевићу.
Завршили смо са испитивањем. Овако више не можете да наставите.
Оптужени МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље. Изволите.
Оптужени ДАРКО ПЕРИЋ: Добар дан. Оптужени Дарко Перић. Ви сте
то делимично одговорили на то питање, али ипак бих га поновио.
Колико је овај извештај који Ви имате испред себе колико Ви
сматрате да је тај извештај меродаван фактичком стању које се
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десило на терену? Да ли је он апсолутно тачан или сумњате у њега
или било шта? Да ли можете да ми кажете?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: То ће одговорити суд.
Оптужени ДАРКО ПЕРИЋ: Молим?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: На Ваше питање ће одговорити суд.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Човек је рекао господине Перићу на основу
чега је сачињавао овај извештај, према томе.
Оптужени ДАРКО ПЕРИЋ: Госпођо, ми овде сад имамо ситуацију да
постоји извештај који се не зна ко је сачињавао, из којих извора је
сачињавао, који оптужује неке оптужене, он се не сећа ниједног
колеге свог из одељења кога би могао да наведе, с киме би могли да
разговарамо. С друге стране, Ви ћете мени да забраните питање, на
другој страни текст капетан Перић је постројио и очитао
јединицама, да не читам даље. Ја сад могу да донесем оно што сте
Ви издвојили из списа и да докажем да ово у том контексту нигде не
пише нити постоји овако нешто у тим изјавама. Ово што је наведено
овде не постоји ни у једном извештају нижих команди којима су
њима они достављали и сад како ја да вршим испитивање? Како ја
да ово оспорим. Ви ћете сутра ово читати или било ко, кад ја немам
начин ни да користим изјаве, да докажем да ово тако чак ни у тим
изјавама не пише, као што су они написали. Господина да питам не
могу јер он је само потписао. И како ја сад да износим моју одбрану?
Поврх свега, ја не знам где је спорно, исту информацију коју
господин Лукић има и ја имам исто тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам ја где сте Ви добијали те.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Верујте, ја сам могао само на једном месту да
је добијем, преко суда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко суда да сте добили, ништа друго сем
овога, не знам где сте Ви те информације са различито куцаним
словима.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Али, добро, сада је у овом тренутку то мање
спорно, али кажем, да ја чак и не знам да ли је идентична.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није могло, у истрази нисте могли да
добијете, ово није прибављено у истрази, после код мене на
претресу, нисте могли, ја не знам ко је Вама, ко је сада на претресу
такву.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Не, ја кажем, не знам, ја само кажем да немам
исту, али не знам о чему се ради.
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Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Ја бих Вас замолио да ми кажете, да ли ја да
наставим испитивање, да предочим оно што је било у тим изјавама,
које су овде коришћене или не? Не знам шта да радим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате сведока, чули сте на које околности се
изјашњавао, па ако имате у том правцу постављајте питања, а ако
немате, да завршавамо.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Да Вам одговорим на ово, значи он
каже да ја сакривам своје сараднике. То није тачно.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Ја нисам рекао да сакривате, него да се не
сећате, извините, немојте да импутирате.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Можете добити списак старешина
трећег одељења који су у то време радили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Свако појединачно, нека су живи и
здрави и нема потребе да никог, јер то је нама била дужност да то
радимо.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Могу да наставим? Извештај Друге бригаде
18.10.1991.-строго пов.461, у њој се наводи да је командант ТО
Љубан Деветак узео без одобрења затворене цивиле и наредио
разминирање минског поља. Како ово Ви објашњавате, с обзиром да
у Вашем извештају то не стоји, а ово је званична јединица која
доставља извештај надређеној команди? Овде се не спомиње ни
«Душан Силни», у том извештају, не спомиње се ни команда одреда,
ни одред ТО Ваљево. Да ли то значи да овај извештај није тачан и
да није добро урађен? Да ли то значи?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не могу да Вам одговорим, то не
знам ко је то писао.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Рекао сам Вам.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ко је писао?
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Извештај Друге пешадијске гардијске
моторизоване бригаде, ако хоћете, Ви можете да добијете да га
погледате.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Код нас није дошао.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Није код Вас дошло?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: У управи није.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Да Вас питам, ти.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Да Вам кажем, орган безбедности по
стручној линији је потчињен Управи безбедности, потчињен је
команданту по војној линији, он све извештаје не, за које процени
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да не треба да да команданту, неће му дати, ако процени да ће то
имати неког одраза на јединицу и на стање. Зато, значи имамо ту
мало нелагодности, значи да органи безбедности преко својих, да
кажем, извора, то сада више није тајна, преко својих сарадника
дођу, они то напишу, то командант не зна, јер ти ово кажеш
команданту, он ће да пита ко ти је рекао, а ми нисмо хтели да
откријемо изворе, према томе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, идемо даље.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: У реду. Ви сте у вашем извештају ставили да је
четворо лица убијено у ноћи између 17.-ог и 18.-ог. То исто стоји и у
извештају команде Прве гардијске дивизије, строго пов.3-500 од
21.10.1991. године. То ниједан сведок овде није изјавио, ни
оптужени, четири човека нису убијена. Значи ли то да Ваш извештај
није тачан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве везе има овај сведок са овим што Ви
сада причате?
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Питам га, да ли може да каже да значи да
њихов извештај није тачан и веродостојан стању.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перићу, постоји извештај дивизије,
њихов извештај, чак се у том делу поклапају. Да ли је то тачно, то
ће суд да цени, није ово једина информација, једини доказ. Има ту
пуно доказа које ће једног дана суд да цени шта је тачно, шта није,
није питање за човека да ли је то тачно.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Добро. Треба ли ови извештаји који се шаљу да
биду потписани и оверени печатом, друга бригада команда војне
области?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Свака забелешка која дође, има ко
је пише и доле потпис команде безбедности.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: А треба ли и печат да се стави?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ако има печат, ставиће, али питање
на пример, да ли тај орган који је нижи, он печат нема, него мора да
иде на пример у батаљон или у бригаду да се удари печат.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: А да ли има печат на тој Вашој информацији
коју сте Ви потписали?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Која информација?
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Ја не знам коју Ви имате, ја имам неку, да ли
можете да погледате? Не, Ваш потпис где је печат.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Не може на мој да буде печат.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Нема код Вас печата?
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Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ово је информација која је прошла и
на оригиналу има мој потпис, а ја сам званични орган те управе.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Господине, не питам Вас за потпис, питам Вас
за печат, Друга пешадијска гардијска бригада има печат, дивизија
има печат, а треће одељење управе нема печат.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Има, значи и овде пише ко је
сачињавао информацију, Управа безбедности.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Господине, не питам Вас то, питам Вас, да ли
печат је требало да верификује Ваш потпис или не?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: До сада није, у принципу.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Молим?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ:
Ниједна информација није, на
информацији, сваку информацију овде не шаљем је ја, него
начелник управе, начелник управе ову информацију шаље, а ја у
име њега то радим. А када дође оригинал, ја сам дужан да ту
информацију уложим у документа и зато овде пише, коме је
достављена и овде је мој потпис да може у центар за документацију
и евиденцију да се она.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Вас пита, да ли ту треба неки печат
да буде поред Вашег потписа?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Није уобичајено да се ставља печат.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Хоћете да кажете да достављате највишим
војним органима информацију, не стављате печат, а тамо неки
пуковник из неке бригаде доставља информацију дивизији и мора да
стави печат. Извините, шта сте Ви по ВЕС-у?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: По ВЕС-у?
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Да.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Пешадинац.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Пешадинац. Нисте правник?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Пуковник у пензији, завршио све
војне школе.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Не сумњам, данас када се полаже државни
испит, нема шансе.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Имам државни испит.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема шта тај коментар или не.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Јесте, али ово овако не може.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако имате неке примедбе или још нека питања,
у реду, ако немате, да не слушамо то.
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Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Ја имам примедбу на ову информацију, у
смислу да иста, или се изузме из предмета, али с обзиром да је оно
правноснажно, да све изјаве које су дате у Шиду уврсте у предмет и
да онда по томе нормално извршим испитивање и упореди се на
основу чега су они састављени, јер је евидентно да су оне
састављене на основу изјава које су дали ухапшени Влајковић и
Јосиповић, а да ја то не могу да предочим њихове сада овде изјаве
да се види да они то тако нису рекли како ште се овде презентује. А
доказ је и то да су овде неке ствари презентовали које у неким
другим извештајима нису речени и да је значи извештај рађен
селективно и недовољно стручно и недовољно проверено. Немам
више ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, даље, изволите.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добар дан. Господине Бошковићу, ја
имам примедбу на, пошто сте рекли да Ви све Ваше, пре писања
извештаја, проверавате све информације. Ја имам примедбу, на
другој страни и то баш на страни овде где је неко заокруживао,
значи ово није случајно бледо, па заокруживано, па нешто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, немојте се користити нечим што
није у списима. То што Ви имате, где сте прибавили, на који начин,
ја не знам, у списима постоји нешто.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Занимљиво, то питање је врло
занимљиво.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није занимљиво када Ви изађете овде са
неким документом који није у списима и хоћете да предочавате и да
питате на то.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ:
Значи, на крају пише овако,
«повређено је дванаест мештана, три припадника одреда ТО
Ваљево и «Душан Силни» и то је овде заокружено овде на мом
папиру који ја имам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То што је Ваша копија, то ништа није
заокружено, имате списе, можете у писарници да видите списе,
имате информацију, прибављена је током овог претреса и сада Ви
ту извлачите нешто, не знам ни ја одакле.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: 1256/524 документ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није тај документ који Ви држите у рукама.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није, не одговара ономе што се налази у
списима.
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Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Интересује ме, значи питање, да ли сте
проверавали медицинску документацију, пошто сам ја командир те
јединице, та три војника, значи морали сте да проверите
медицинску документацију да су они били повређени и ставити овде
у документ. Да ли је ово сада тачно или није? Ја знам да није
ниједан војнии повређен.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Да Вам ја одговорим и само да се
мало на ово претходно, значи ове информације које ради управа,
оне нису биле замишљене да то треба да иде на суд, па да суд,
тужилац на основу тога да, значи ми смо обавештавали надлежно
војно и државно руководство и војног тужиоца о догађајима, а он
све остало треба да прикупи на основу тога и да докаже. И друго,
пошто је ишло само војном руководству, она је имала за циљ да
војно руководство и државу информише о нечему и на основу тога
се предузимају мере.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Ви нисте мени одговорили.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: И значи зато овде печат није управо
стављен, значи овде се пише ко пише информацију, то пише на
основу чега се то ради.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Интерни документ који не може да се
користи као доказ ни код њих.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Мене прозивају и у Хагу, исто са
мном, јесам потписао. Јесам потписао оно што је рађено.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Да ли је могуће да ставите повређена
три војника, а ниједан војник није повређен?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: То је орган безбедности написао,
има га у извештају.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Тај орган безбедности из Ваљева, он је
посебна прича.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: То ја не знам.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Доћи ће и он на ред једног дана,
колико је тамо пара узимао и шта је све радио. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље, изволите.
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Добар дан, оптужени Радисав
Јосиповић. Ја имам једну примедбу. Господин Бошковић је данас
говорио о начину на који је сачињен овај извештај, односно ова
информација, а онда се сетио да пре ове информације постоји још
једна информација у којој је нешто детаљније и опширније описан
догађај на минском пољу. Па само, с обзиром да постоји још један
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извештај и он је рекао да тамо каже да се крене у рашчишћавање
минског поља, а овде у овој информацији, претпостављам која је
уследила касније, не каже нигде не помиње се минско поље, него се
каже рашчишћавање терена и претрес терена. Значи то је моја
примедба само везана за то, да ли је могуће да се човек сети да у
тој информацији коју ми овде заиста сада немамо, пише
рашчишћавање минског поља, а у овој информацији овде која је
сачињена на основу тога, пише рашчишћавање терена и претрес
терена, значи не стоји нигде минско поље, не стоји нигде
рашчишћавање минског поља.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пише овде «у акцији чишћења мина», у
задњем ставу.
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Али говоримо на страни број 2, на
страни број 2 где се говори о томе, колико је лица, не знам, по
одлуци капетана, не знам, овако, онако и у четвртом или петом
пасусу, каже, «одређена за рашчишћавање терена око села Ловас»
и доле поново каже, претрес терена, али не помиње се минско
поља, рашчишћавање минског поља. То је моја примедба.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је Ваша примедба, можете да
седнете.
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Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље од оптужених, нема више нико питања,
да завршимо са овим сведоком. Ја се извињавам, ја стално
заборавим.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Ја бих сведока питала нешто мимо ове
информације коју имамо, с обзиром на којој сте се позицији
налазили у оно време у овој Управи безбедности. Да ли можете да
нам пружите још неке информације о овом догађају на основу свог
рада који сте обављали на том радном месту? Да ли се сећате још
неких ствари у вези Ловаса а у вези са тим догађајима и догађајима
који су претходили минском пољу?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ама у то време, право да Вам кажем,
да рашчистимо, нисам био тамо, ја не знам, али ми смо у Управи
добијали, шта се све догађало на простору бивше Југославије.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Добро, ево овако, да ли се сећате неких
информација које сте добили, а које су биле везане за напад ЈНА,
односно неких других снага на село Ловас?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је већ било питање и било је питање и он
је рекао да није никакве информације везано за страдање неких
цивила у нападу добијао, да не бисмо сада губили време.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли сте имали неких, да ли можете мало
ближе да нам кажете о тој информацији, другој информацији која је
претходила овој, а нешто шта је она, њен садржај, ако можете мало
боље да нам опишете.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ја ту информацију морам да
погледам, да Вам кажем, госпођо, то је било 1991. године, а кажем
Вам, прешло је преко моје руке преко хиљаду информација. А
разумите, колико је других ствари написано из бивше Југославије,
што је било на столу. Ко то може да запамти.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ:
Добро, а да ли се сећате још неких
информација које су биле у вези са овим учешћем добровољачке
јединице «Душан Силни» на том терену? Да ли знате, на пример,
како се она нашла тамо, да ли је и под чијом командом је
функционисала, да тако кажем, и то?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ја прво не знам ко је био командант.
Када је настао проблем да на територији Хрватске, Босне постоје
паравојне јединице, да ЈНА се оптужује за оно што она није радила,
онда смо ми када смо добили више података, ми смо направили
једну информацију па смо обрадили «Душан Силни», Шешељевци,
Вука Драшковића, једну и написали смо војном руководству
државномо и тражили смо да се све те јединице ставе под команду
ЈНА и после тога је уследило наређење да се, неки су то послушали,
неки то нису, али ти мораш да схватиш да су те информације
записали сваких, није дошао један папир, него у току ноћи дође око
хиљаду папира и из свега тога морате да извучете срж, значи ми
нисмо схватили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јасно, разумели смо.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Само још ово, да ли можда можете да се
сетите неке информације у вези са овим догађајем, на пример, али
која се односила на неку извесну сарадњу ове ваљевске јединице
територијалне одбране из Ваљева и овог ту руководства у селу, а у
вези са одвођењем ових хрватских цивила на минско поље?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте, молим Вас, цео дан се око тога вртимо,
има у информацији. Идемо даље.
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Немам више питања
НАТАША КАНДИЋ: Ја имам само једно питање.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
НАТАША КАНДИЋ: Ја имам само једно питање, да ли знате ко, да
нам наведете некога од чланова тог оперативног тима?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретније питање, ког оперативног тима?
НАТАША КАНДИЋ: Рекао је да су имали више, али да је свуда овај,
да је ово функционисао оперативни тим за Ловас.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: На ово питање да Вам одговорим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Колико се ја сећам, Ви сте код мене
били више пута у канцеларији и тражили податке, вероватно сам
Вам и то дао, вероватно.
НАТАША КАНДИЋ: Нисам никада била код Вас.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ви и још, били сте код мене,
тражили сте податке и ја сам Вам дао. Ја да Вам кажем, опет Вам
говорим, значи, постоји списак, Управа безбедности има, није
никаква тајна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Објасните нам то, постоји у Управи
безбедности, он то човек не зна напамет човек да прича.
НАТАША КАНДИЋ: Добро за чланове, а да ли знате, ко је водио тај
тим за Ловас?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, ко је?
НАТАША КАНДИЋ: Водио тај тим за Ловас?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Где, у управи?
НАТАША КАНДИЋ: Не, на терену.
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: На терену? Није био један, био је,
више њих је тамо било, свака јединица је имала свој, значи бригада
је имала свој тим, ми смо имали своје тимове, из управе који су.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, наведите нам Ваш тим из управе, ко је
водио?
Сведок МИЛОРАД БОШКОВИЋ: Ево кажем, ишао је тамо стално
Васиљевић, па њега питајте.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, њега ћемо да питамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био је човек и причао о томе, значи.
Довршено сведочење.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сте имали тимова, да ми сада овде не
можемо да расправимо годинама.
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РЕШЕЊЕ
Главни претрес СЕ ПРЕКИДА у 12,37 часова и биће настављен
дана:

21. марта 2011. године,

са почетком у 9 часова и 30 минута,
судница 2, први спрат.
Довршено.
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ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА

