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КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:

0

заменик тужиоца за ратне злочине Небојша Марковић,
пуномоћници оштећених Наташа Кандић, Марина Кљајић,
сви оптужени и
браниоци адвокати Бранкица Мајкић бранилац оптужених
Деветака и Девчића, а на данашњем главном претресу мењаће и
адвоката Гордану Живановић браниоца оптуженог Јована
Димитријевића, Војислав Вукотић бранилац оптуженог
Крњајића, а на данашњем претресу мењаће адвоката Слободана
Живковића, браниоца оптужених Стојановића и Бачића, Бранко
Лукић бранилац оптужених Миодрага Димитријевића и
Влајковића, Јасмина Живић бранилац оптуженог Перића,
Бранко Димић бранилац оптуженог Јосиповића, Бранислава
Фурјановић бранилац оптужених Косијера и Стевановића,
Радослав Шошкић бранилац оптуженог Николајидиса.
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38






Приступили су и сведоци Верољуб Милетић, Бранислав
Исаиловски, Зоран Милић.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

ВР

Да се главни претрес одржи.

Претрес је јаван.
Главни претрес се наставља у 09,46 часова.
НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА

СВЕДОК ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесмо констатовали да је приступио бранилац.
Добро. Добро, ако није ушло у транскрипт.
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Констатује се да је приступио адв. Градимир Налић, бранилац
опт. Милана Радојчића.

ВР
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0

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Милетићу. Ваши лични
подаци, реците ми име оца, овде истражни судија није уписао 03.08.2007.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Рајко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Рајко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оца Рајка. По занимању сте КВ стругар, је ли
тако? Адреса Ваљево, Горик?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Борик 426.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 426, рођени у Ваљеву 1966. годиште, јесте ли у
неком сродству са нашим оптуженима Љубаном Деветаком, Миланом
Девчићем?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни са ким од оптужених?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, са оптуженима несродан. Јесте ли у завади
са некима од њих?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није у завади. Бићете саслушани као сведок, као
сведок сте дужни истину да говорите, давање лажног исказа је кривично
дело, нисте дужни да одговарате на поједина питања уколико би себе или
неког свог блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној
материјалној штети или кривичном гоњењу. Пре него што кренете да
дајете исказ, положићете заклетву прочитавши тај текст испред Вас,
изволите.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја се извињавам, очи ме болу па не видим
добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда ћете поновити ово што ја изговорим:
заклињем се.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Заклињем се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћу о свему.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да ћу о свему.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што пред судом будем питан.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Што пред судом будем питан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорити само истину.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Говорити само истину.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ништа од онога што ми је познато нећу
прећутати.
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: И да ништа од онога што ми је познато
нећу прећутати.
Опоменут, упозорен, а након полагања заклетве изјављује:
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Вишим судом у Београду води се кривични
поступак против 14 лица због кривичног дела ратни злочин против
цивилног становништва, предмет оптужбе је страдање 69 цивила хрватске
националности у месту Ловас у октобру и новембру месецу 1991. године.
Ближи предмет оптужбе напрад на Ловас, страдање цивила приликом
напада, затим убиства, противзаконита затварања, телесна повређивања
цивила у овом периоду у селу и догађај на тзв. минско пољу и смртно
страдање цивила приликом овог догађаја, као и рањавање цивила. Ви сте
давали исказ истражном судији овог суда у Кив.7/2007 03.08.2007. године,
из Вашег исказа који сте дали истражном судији произилази да имате
сазнања у вези овога што је предмет оптужбе, посебно овај трећи део
везано за дешавања од момента доласка Ваше јединице у Ловас. Изволите.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па ми смо дошли увече око 16 часова и ту
смо се сместили у школи на другом спрату.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам прво који сте то ви и коме сте
припадали, ко вам је био командир, не знамо кад кажете ево сада у
судници ја имам овај записник.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Територијална одбрана, ТО Ваљево и ми
смо прво били у Чаковцима, из Чаковаца смо добили наређење да се
преселимо у Ловас, да обезбедимо село, значи чување села.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је издао то наређење?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па Дарко Перић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На који начин, како Дарко Перић?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па да се спремимо да треба да идемо у
Ловас
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми у којој сте Ви то јединици били?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: ТО.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро ТО је широк појам, који вод, која чета,
шта?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Територијална одбрана, други вод, друго
одељење ја сам био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био Ваш непосредни командир?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Стојковић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Живан Стојковић?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био њему командир?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Њему је командир био Влајковић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље Влајковићу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Перић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Перићу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате даље?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите причајте.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: И добили смо прво наређење да камионе
обезбедимо јер каже постојаће могућност да неко припуца јер тад је било
ратно стање, да обезбедимо камионе да дођемо до Ловаса, ми смо то
обезбедили и стигли смо негде око 4 сата у Ловас и ту су нас распоредили
у школу на други спрат да се сместимо и после смо око 6 сати увече збор
имали. Каже да обезбедимо се испред школе и да ћемо ићи у претрес
терена виногради сутрадан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко то каже?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Дарко Перић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми ово овде Чаковац, и тамо кажете
Дарко Перић наредио да, јесте ли Ви то, и ви имате вашег командира, ко ту
издаје наредбе вама конкретно директно? Како је ишло то командовање
почев од Чаковца на овамо?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па од Чаковаца на овамо су имали и
последњи смо били и ту смо добили сви своје како да вам кажем ко у ком,
који вод којим камионом иде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви имате вашег командира вода Живана
Стојковића?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да. Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли он вама издаје наредбе и за покрет и за било
шта?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Он је нама рекао да се спремимо, значи да
се опремимо и да идемо за Ловас, та је наредба била.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Значи на тај начин ви добијате наредбе као
војник обично?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и када сте стигли тамо кажете збор неки?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па у школи смо имали и збор и испред нас
су стајали Дарко Перић и командири наших водова и речено нам је да смо
дошли да идемо у претрес винограда и ту смо се ми побунили због чега то
да радимо јер смо ми дошли у Чаковце и у Товарник да обезбеђујемо село,
да чувамо село јер смо ми ТО. Ми смо се ту побунили ја и, после Дарко

5/128

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 10. јуна 2011. године

ВР

З0

38

0

прекинуо то и рекао да иде да састанак са старешинама, да одрже састанак
и нисмо више ни се окупљали негде око 8.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На том збору је ли био командир чете?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: На збору, па сви су били командири ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био Влајковић?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да. Није он ништа причао нама јер је
Дарко главни био командир и он је причао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а где је био тај збор у холу, у школи?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: У холу школе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се даље дешава?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Даље се дешава око 20 часова увече смо
поново постројени да се одреди 10 војника који ће да иду да чувају
заробљенике, ми смо се побунили какви сада заробљеници када се
говорило минско поље да се иде тамо у винограде, међу њих 10 Дарко је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је то говорио минско поље и да се иде у
виноград?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Дарко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је рекао конкретно?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Он је рекао то је виноград и да постоји
могућност да је минирано то, као минско поље да је како да вам кажем, да
је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли се зато војска бунила?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због тога што постоји ту могућност да је то
минирано?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да. Јер ми нисмо дошли да то радимо ми
смо дошли да обезбедимо село и место, цивиле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: И после тога је оно рекао да одреди 10
војника који ће да иду да чувају заробљенике, ми смо се побунили какви
сада заробљеници се спомињу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само конкретно реците ми рекао је да одреди 10
војника?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме је рекао, шта је то рекао?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Дарко је рекао да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па он да одреди 10 војника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме он то каже? Он рекао да одреди, самом себи
или прочате шта?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па Дарко каже ја ћу сада одредити 10
војника да иду да чувају заробљенике, међу њих 10 сам био и ја.Ја сам се
ту побунио и нисам хтео да идем и хтео сам да напустим строј и ту смо се
посвађали и ја сам рекао ја нећу то да радим, напуштам строј и изашао сам
из строја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: И после тога да ли је он одредио некога ја
не знам, ја сам отишао да играм покер.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми како је остваривана та команда, је ли
Дарко Перић увек Вама непосредно наређивао или је то ишло преношење
наредбе преко командира чете, командира вода?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Стојковић је дошао и прво је он то нама
рекао да ће бити претрес терена, ми смо се побунили, нисмо хтели због
чега ми сада то да радимо када је прво речено када су нас звали да ћемо
бити у Ваљеву, тј. све се десило у пет, шест дана. Из Ваљева у Товарник,
из Товарника у Чаковце, и после на крају у Ловас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми везано за те заробљенике да се чувају
да ли је и то ишло тим путем да је дошао Стојковић па вам то рекао или
вам директно рекао Дарко?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није Стојковић нам рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вама, Вама конкретно, мислим на Вас?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Мени?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Директно Вам рекао Дарко Перић?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да. Он је рекао ти, ти, ти јер старешине
нису хтеле да сада они бирају ко ће да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви сте рекли да нећете и?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И отишли су неки други или шта?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Отишли су други, ја не знам, ја сам изашао
из строја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта се даље дешава?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па даље се дешава ми смо ту нас
четворица почели да играмо покер, ту смо остали до једно два, три сата.
Око два сата је дошао Дарко и још један крупан човек са њим, седео са
нама гледао како играмо и ништа, ништа се није десило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта се даље дешава? Није ту крај приче, идемо
сад на битан део Вашег исказа из истраге.
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па сутрадан је ујутру око 7 часова се
постројили испред хола сви и Дарко је рекао да крећемо према
«Економији».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте се то сами постројили, је ли Вам неко рекао?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Старешине водова.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта су рекли?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Каже ајде постројавање у холу и ми смо се
постројили ту и Дарко је рекао да сиђем доле. Од старешина није нико
командовао, ту је био и тај крупни човек проћелав са Дарком, и ми смо
сишли после низ ходник, кренули према «Економији», али нико није ни
знао где се налази «Економија». Испред «Економије» су били у шареним
оделима неким не познајемо, нису наша војска била, и на «Економији» је
била врата отворена, из «Економије» су изводили заробљенике, како да
вам кажем, људе те изводили, а ми смо били са стране поред зида јер
нисмо хтели да улазимо унутра, шта ми имаом са тим да улазимо када
нисмо учествовали у том, тек смо дошли били у то место Ловас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вас је довео тамо до те «Економије» кажете
нисте знали ни где идете?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па Дарко и тај крупнији, проћелав.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ништа, даље смо кренули, они су нас
постројили и ми смо били са стране, а ти.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вас постројио?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Тај ћелави нас је постројио поред ограде и
кад су изводили ми смо били са стране, они су били унутра, наш вод је био
на зачељу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми јесу ту Ваши официри, командири
водова?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нису они, они нису ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу присутни ту?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Присутни, али али су одбили наређење,
они нису хтели да командују.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су то они одбили наређење?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па одбили, нико није хтео они су били ту
са нама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али где, реците ми, опишите ми ту ситуацију, ту
Ваши официри и командири водова, је ли био командир чете ту?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како Вас постројава неки ћелави?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па они су нас постројили у школи, Дарко
и тај ћелави, они је нас постројио и довео нас до «Економије».
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како вас постројили, добро Дарко, и после ту
кажете тај ћелави вас постројава, а шта раде ваши официри?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па нису, они су одбили нису хтели, шта
ћемо ми да радимо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сада ми опишите где су они то одбили?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па у школи, ми смо одбили наређење у
школи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како одбили?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па одбили, нисмо хтели, ми смо се бунили,
шта смо требали да се побијемо са њима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не, али објасните ми то одбијање, на који начин
је то ишло?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су то, како то одбили?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па они су рекли да не желе да командују
том ситуацијом и готово.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко рекао?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па старешине наше.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па реците ми поименично ко?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Стојковић, Јосиповић, Влајковић и војска
се бунила.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како, јесу сва тројица рекли, на који начин они то
говоре?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Они су рекли ми не прихватамо да
командујемо тим и готово.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад, кад се то десило, увече је ли?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: И увече и ујутро када је постројавање
било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: И.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како онда ујутру вама, мало пре рекосте ујутру ми
командир вода рекао да сиђем доле у хол, шта он то сад вама наређује да
силазите, а овамо?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па да силазимо за њима, шта да радимо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па што да силазите ако сте одбили да идете у ту
акцију?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па јесу нам претили судом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко претио?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко претио судом?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па претио Дарко.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када и где?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па претио нам је увече на постројавању
када је било, ако одбијемо наређење да ћемо отићи на војни суд.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми како вама ујутру ваш командир вода
Живан Стојковић каже да силазите доле, ако је он одбио наређење.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па он је рекао да сиђемо код њих доле и
даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што вам он то сад наређује, знате кад неко одбије
наређење он нема више, одбио наређење, а што он вама сад наређује
силазак доле.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам. Он је рекао да сиђемо доле, ми
смо сишли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам чула шта кажете, не знате?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нама је Стојковић рекао да сиђемо доле,
ми смо сишли и даље не знамо о ничему.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имате објашњење зашто Вам командир вода
наређује кад је он одбио наређење и учешће у акцији?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па не знам, он је рекао да сиђемо само
доле у хол, ми смо сишли и даље су команду до «Економије» Дарко и овај
ћелави, они се више нису питали ништа, ми смо дошли тамо и стали
испред «Економије».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта даље?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Даље су ти добровољци преузели и они су
ишли на челу колоне, ми смо ишли на зачељу колоне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта су преузели добровољци?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па да воде то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па заробљенике.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Вас?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па и нама су исто командовали.ч
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ко, како вама?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па ћелави тај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како вама ћелави командује?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па шта ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли ви имате вашег командира вода, је ли
присутан ту?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па присутни, али они нису хтели да
командују ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како они ту а вама ћелави добровољац
командује, не разумем то. Ко вам је рекао да ће да вам командује ћелави
добровољац?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Дарко Перић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дарко Перић, где је то рекао?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Рекао је у ходнику и рекао је испред
«Економије».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где у ходнику, то јутро и то?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да. И ујутро и увече када су старешине
наше, каже зато што ваше старешине нису способне да командују тај ће
командовати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли рекао ко је тај, шта је, кома припада?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па није рекао ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа није рекао ни ко је тај, крупан, ћелави?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви се тада не буните?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па бунили смо се, али шта вреди када сам
ја дошао ту, ја сам имао тад 23 године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта се даље дешава?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Даље смо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте рекли овде у истрази да је тај из «Душана
Силног» тај?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ћелави.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, где сте то сазнали?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Сазнали смо у покрету када смо ишли
према «Економији».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И реците ми каква наређења је издавао тај из
«Душана Силног» Вама конкретно?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па нама је рекао да ми станемо са стране и
позади да како да вам, а у средини да буду ови заробљеници.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су изгледали ти заробљеници?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па били су уплашени, како да вам кажем
малтретирани.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било повређених?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па ја сам видео двојицу тројицу
повређених.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било неких људи који су избодени ножем?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам, то нисам видео, јер нисмо ми
улазили у «Економију», ми смо стигли само до уласка у «Економију».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а реците ми ко командује Вашим
официрима из чете, Стојковић, командири водова и командир чете, ко
њима командује?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Тада?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па сву одговорност је преузео тај ћелави,
ми нисмо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли издавао њима тај ћелави добровољац,
Влајковићу је ли издавао неке наредбе?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није ништа, ја нисам чуо, није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта Влајковић, шта ту командир чете, шта он
ради?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Влајковић, па био је са својом јединицом,
са војницима својим. Није он.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли рекао он својим војницима, па и Ви сте његов
војник, у његовој сте чети, је ли рекао он «ја сам одбио наређење Дарка
Перића».
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И рекао сада ће преузети команду неко други?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Је ли рекао нама?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није вам рекао?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и шта се даље дешава?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Даље се дешава ми смо кренули тим путем
до, нисмо ни знали где идемо, јер је нама речено да идемо до винограда и
одједном је на не знам колико је било, можда једно километар, километар и
по скренуто је у како да вам кажем, брисан простор и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте Ви били у ком делу те колоне?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: На зачељу, на зачељу колоне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На зачељу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, то је било можда једно 50-60 метара
колона.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било вас из ваљевске чете?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Око, нас колико је било, око 40, 35-40.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте се распоредили, рекосте заробљеници у
средини, где сте ви?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ми смо на зачељу, како да вам, позади.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви позади, свих 40?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па нисмо сви, било је како да вам кажем
као џеп, неки су били са стране, ја сам био на зачељу колоне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја питам где сте ви као?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па било је ту и добровољаца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико њих беше?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па 30-35 тако.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 35.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објасните ми ту ситуацију значи иде колона,
колико колона заробљеника, колико других неких колона?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Негде око 40-так заробљеника је било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су били распоређени?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Заробљеници, па они су ишли како да, у
колони у средини.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Једна колона, више колона?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па једна колона ми смо са стране били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Једна колона заробљеника?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По један значи у колони?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не, по двојица су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е па то је две, то је онда две колоне.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте Ви?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: На зачељу сам ја био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви на зачељу мислим кад кажем ви, где су војници
из вашег вода, из ваше чете?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Били су на зачељу и са стране, нису били
на почетку колоне, на почетку су били добровољци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: И тај што је водио колону.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са чије стране, са које стране, је ли са стране тих
заробљеника?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ми где смо били?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Са стране заробљеника смо ми били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Дошли смо, ту смо ишли и дошли смо до
те кривине и ту је била детелина, ми нисмо ни знали шта се дешава,
одједном су почели да се шире по тој детелини, ми смо стали на.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало, а је ли питате Ви некога, сада то је
необична ситуација, ти заробљеници.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Кад ми сви смо били под стресом, шта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли питате тог ћелавог што вам је командовао.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Он је напред био, нисмо ми.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли питате командира вашег вода где ћемо?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: И они су били збуњени, нису знали шта да
кажу људи.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питате где ћемо са овим?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па питали смо, али шта вреди.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цивилима.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ми смо добили наређење да идемо, наш
командант је отишао, он није био са нама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који командант?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Он је нас напустио испред «Економије» и
отишао, сад је нас други човек преузео, ми.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па питате тог другог човека који је преузео где
ћемо са цивилима заробљеницима?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ми смо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули смо да је тамо нешто минирано, где ћемо са
овим људима, је ли питате то?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисмо питали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зашто? Добро, и шта се даље дешава?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Даље се дешава они су их, ти добровољци
су распоредили те цивиле, ми смо стали, ту је био канал један велики, ми
смо стали, они су кренули тад је, шта је мина пукла та и даље се не сећам
ничег шта је се десило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су припадници Ваше чете остали?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па остали су сви распоредђени поред
канала ту, стајали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли ушао неко у ту ливаду?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па можда је неко ушао не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се даље дешава, је ли рекао неко тим
цивилима да се ухвате за руке, да разгрћу ту детелину?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам, ја то нисам чуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте чули, а јесте ли видели?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Видео сам кад су они кретали од канала
према у дубину те детелине, нисам ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте видели како се они сад крећу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па кретали су се у, како да кажем
фронтално рашириила се и кретали доле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У врсту се раширили?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли се држе за руке, је ли разгрћу ту детелину?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Неки су се држали за руке.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то њима рекао да се ухвате за руке?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам. Јер иза њих су били добровољци,
па тек ми на крају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико добровољаца?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па било је преко 10-15.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта раде ови што су се ти добровољци
распоредили у врсту као и ови заробљеници, шта раде једни шта раде
други?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па добровољци су иза ишли, а ови су
кретали напред, рекли су да иду према силосима неким, кажем спомињу се
силоси.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко то заробљеницима издаје наредбу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ћелави тај, он је стајао, стајао је на путу
негде око 60-70 метара од нас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је вама рекао да се ту постројите поред асфалта
ту поред тог канала?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па ми смо стали, нисмо хтели даље да
идемо, нисмо знали шта ћемо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко то вама каже, каже да ви ту будете?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па ми смо сами стали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте се поређали, јесте ставили пушке на готовс?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисмо ставили пушке на готовс. Ја нисам,
ја нисам ставио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ови други?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није нико. Поред мене што су били нико
није како да вам кажем пушке су нам биле окренуте доле на.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта сад преставља та ситуација? Где иду ови
заробљеници, где ће?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисмо ми ни знали шта се дешава, због
чега је то, јер нама је речено било да треба да идемо виноград да
претресемо и ништа друго, због чега је то сада до тога дошло ми не знамо
ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли питате некога шта је ово сада?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па нико није нама одговарао ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли питате вешег командира вода шта је ово сада
и шта се даље десило?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Даље се десило да је дошло до експлозије
и ми смо сви залегли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је дошло до експлозије?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па после сам чуо причу да је неко на ту
мину наишао на мину.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па што Ви слушате причу, Ви сте ту, гледате ту
ситуацију?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Како смо могли да видимо када су они
били удаљени од нас једно 40 метара, шта се дешава испред њих.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што ви ту, је ли гледате шта се то дешава, шта
радите ви код тог канала?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па стали смо ту, ми даље нисмо хтели да
идемо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па нисмо, због чега даље када су нам
рекли да идемо прво у виноград, а одједном је тај распоред био због чега и
смо стали и даље више нисмо хтели да идемо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта бива са овим добровољцима?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Добровољци су иза били тих заробљеника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иза?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли иду они за њима и како је то било?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па иду они за њима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који пут су прешли заробљеници пре експлозије
мине?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па једно 40 метара, 50.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 40-50 кажете иду према неким силосима, је ли пре
тога било неког кретања према кукурузима, па по ширини детелине?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Према кукурузима нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чекајте шта Ви ту радите, ништа не видите, не
видите када је пукла мина, не видите када су се ови кретали, шта?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па нисам ја могао да видим мину када је
детелина била велика.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не питам за мину, него за кретање тих људи,
цивила тих?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па виђао сам ја да се они крећу по
детелини, нису они знали ни да је минирана та детелина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли знали ви?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли знали ви?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ми јесмо ли знали? Нисмо знали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се десило онда?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па кад је дошло до те експлозије, како да
Вам кажем, ми смо се растурили по групама, чекали смо да тај ћелави
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нешто нареди, није нам ништа наређивао и ми смо се по групама после
вратили, нас по десетак се вратило у школу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта би са ћелавим?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја га после нисам видео, после тога га
нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што Ви не питате ћелавог шта ћемо сад?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па како је изгледао опасан ја нисам смео
да га питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што се ви сад тамо враћали, је ли дошао Дарко
Перић?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није уопште долазио?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није долазио уопште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта кажу ови ваши командири водова, је ли вам
нешто кажу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Сви смо били изгубљени, нико ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли неко пуцао у те заробљенике?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није нико пуцао?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Од нас није нико пуцао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од неког другог, ја питам да ли је неко пуцао,
нисам питала да ли од вас.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели. Реците ми је ли Вам икад Дарко
Перић било то вече, ујутру, било кад издао неко наређење да ако
заробљеници почну да беже да се пуца у њих?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не, није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите колега Лукићу.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Хвала. Добар дан.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја се извињавам, чашу воде могу ли
добити?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете и ако има ту столица нека да седнете.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не треба да седнем, само чашу воде.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Могу ли ја да почнем пре него што воду добије
сведок?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Може, може.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добар дан господине Милетићу.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Добар дан.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ја сам Бранко Лукић и браним Радована
Влајковића у овом суђењу. Када сте били тих неколико сати у Ловасу
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увече да ли сте видели неке и какве униформе, да ли сте виђали људе
униформисане у Ловасу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па имали смо ми нову униформу, а ово су
све биле различите униформе, нису биле као наше.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Те друге које нису као ваше јесу ли једнообразно
различите или су биле различите униформе?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Различите.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли можете да се сетите какве сте видели, ако се
сећате?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па било је и, како да Вам кажем, и сивобраон, сивих, зелених, биле су неке и прскане, како да Вам кажем, било је
различитих, било је четири-пет униформи различитих.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, ништа. Је ли било СМБ униформи?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Молим?
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Је ли било и СМБ униформи?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Није, нисте видели?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није, ми смо имали оно шарену.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Не, ови други да ли су били неки у СМБ?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам видео.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Нисте видели, добро. Да ли сте Ви некада раније
долазили у Ловас?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Нисте познавали терен?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не, никад нисам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Нисте познавали људе ту?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли Вам је неко из Ваше чете рекао да познаје
терен и људе?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није, није нико. Ми смо дошли ту увече и
нико није ни знао терен.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли Ви видели тенкове у то време у Ловасу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Нисте. Да Вас питам сада за Радована Влајковића,
видели сте га пред школом то јутро или не?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Пред школом?
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да, пред школом?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, био је са нама.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли га видели пред задругом?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, био је с нама.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли га видели у колони да се креће?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, био је на зачељу с нама колоне.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте Ви видели или чули да Радован
Влајковић то јутро пред школом, пред задругом или у колони издаје било
какво наређење било коме?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не, није издавао никакво наређење, јер је
сву команду преузео тај ћелави.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Када Ви сазнајете да ће са вама у колони да иду и
цивили?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па сазнали смо то јутро да иду цивили, да
ће ићи с нама.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Где у школи, пред задругом, кад ви схватате да
ћете да идете са цивилима?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Пред задругом кад су почели да их изводе
из задруге.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ово сте објаснили ко вам је командовао, сад људи
ти силазе у детелину рекли сте овамо на путу тај ћелави, кад силазе у
детелину да ли сте чули ко наређује тим људима који су већ ушли у
детелину тим цивилима?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам чуо, тај ћелави је био далеко, он је
стајао на путу можда једно 50-60 метара од нас, махао је рукама, шта је
показивао, да ли је показивао својима нешто.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Сад још само за униформе, пред задругом ујутро да
ли сте ту виђали различите?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, биле су различите.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте то јутро пред задругом видели људе у
СМБ униформи, да ли се сећате?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не сећам се.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: А да ли сте видели људе у маскирним
униформама?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Били су у маскирним.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесу ли биле све исте маскирне или?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Различите униформе, можда је била група
једна која је можда имала једно десетак у истим униформама.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Какве су биле те исте?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја мислим да су сиве па како да Вам
кажем, као наше ове на пруге овако.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесу ли исте као ваше?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нису, нису.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Сличне вашим значи?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
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Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте то јутро Ви видели војнике који искачу
из камиона пред задругом?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Камион је стајао, а војнике нисам видео да
су искакали.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Јер смо ми на крају, како да Вам кажем,
било је нас 30-40.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: И сад у тој колони ти наоружани људи који не
припадају вама како се они крећу, јесу ли и они сви са вама у колони, да ли
има неко са стране, напред, назад?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Они су били напред и са стране, мешали
су, ишли су горе-доле, дужином колоне су се шетали.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Како су се кретали цивили у односу на
наоружане људе у тој колони? Где су били цивили?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Унутра.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Описали сте ово све. Рекли сте нисте видели кад је
експлодирала та мина, да ли сте Ви били присутни када износе људе
рањене из детелине?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам, нисам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли имате сазнања колико је наоружаних људи,
било коме да припадају, рањено ту у минском пољу, да ли сте чули или
видели?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па ја сам чуо да је рањено било тројица
или четворица, не могу да се сетим тачно.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Наоружаних?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, добровољаца што су били иза цивила.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли успели да видите у каквим су униформама
били ти рањени наоружани људи?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам успео, јер нисам их ни видео кад су
износили.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Дакле, то јутро вама кажу да ви идете, где, пред
школом вам се каже да идете где?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: До економије.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, а касније у претрес, чега?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нама су рекли у претрес винограда да
идемо.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: И јесте ли ви дошли до винограда?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисмо дошли.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Када Ви сазнајете за минско поље? Јесте ли знали
за минско поље пред школом, пред задругом, у колони, када сазнајете да
ћете да наиђете на минско поље?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да наиђемо?
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да, јесте ли знали да идете према минском пољу,
да су ту мине је ли вас неко упозорио?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нама нико није рекао, само су рекли
постоји могућност да су виногради минирани, а за детелину ником нам
није рекао да је.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Пошто Вас је и судија већ детаљно испитала, ово
су сва питања која сам имао за Вас. Хвала Вам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. Оптужени Влајковић.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добар дан господине Милетићу, ја сам
оптужени Влајковић, то чисто због снимања транскрипта. Прво да те питам
војнички, значи шта си ти био у нашој чети, где си, коју си функцију имао
тад?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја сам био у Другој чети, мени је командир
био Стојковић, а ја сам био командир Другог оделења.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Другог оделења, хвала.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Десетар.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: У истрази, питала те госпођа адвокат
Јасмина Живић, одговорио си: «Био је састанак», ја читам прецизно на
страни 6, «и дошао је Стојковић, Јосиповић и Радован, дошли су и рекли ту
је била побуна и они су отишли и рекли овом Дарку и он је нас постројио и
објаснио нам», е сад на страни 3 истражни судија Вас пита «Ко вам је у
том тренутку надаље командовао», ти одговараш «Из добровољаца један
Дарко је рекао», «Можете ли да га опишете», «Крупан човек, ћелав,
проћелав» итд, итд. Такође објашњаваш даље да ће он преузети команду
јер су се наши старешине буниле, Влајковић и Јосиповић су се бунили да
неће то прихватити и да не долази у обзир, ми нисмо дошли то да радимо»,
е мене интересује тај крупан, ћелави увече око два сата си рекао је дошао у
ноћ да играте карте, да ли ти њега виђаш, да ли је то исто лице које је било
ујутро у колони од школе до задруге и од задруге па надаље тамо ко је
командовао, да ли је то исти човек који је био ту ноћ кад сте играли карте?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Да, хвала. Ја немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Заменик тужиоца Небојша Марковић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само господин Димитријевић је можда хтео да
пита, ја сам пошто је Ваш бранилац предложио.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Одбрана Влајковића је предложила.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Одбрана Влајковића је предложила без обзира
што је.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, он је бранилац и једног и другог па зато.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То знам. Кад сте Ви стигли у Чаковце колико дана
пре овога?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Једно пет-шест дана, ту смо се задржали,
како да Вам кажем, ми смо обезбеђивали село.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У Чаковце?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: У Чаковце да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли било припадника Ваше јединице ТО Ваљево
и у неким другим местима осим у Чаковцу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не, само у Чаковцу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само у Чаковцу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате где је било командно место, је ли
било у Чаковцима или негде?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па ми смо били, мој вод је био распоређен
у кући некој.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А командно место јединице?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не знате где је било?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам. Кад смо долазили нама су рекли
идете у ту кућу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Да ли Ви познајете овде оптуженог
потпуковника Димитријевића, односно у то време јесте ли знали њега?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не познајем, нисам га.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете да је одабрано десет људи ово што Ви
нисте хтели да прихватите и да су ишли увече да чувају затворенике, јесте
ли сазнали за било ког познатог да је био међу тих 10?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Од нас?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Како да смо сазнали?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јесте ли сазнали од тих 10 који су одређени да?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ма не, ја сам отишао и играо покер целу
ноћ, ја нисам ни.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па зато Вас и питам јесте ли сазнали?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не, не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли Вам неко причао шта се дешавало те ноћи?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није, није.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Јер сам ја изашао, кад сам се посвађао, ја
сам изашао и отишао у учиниоцу једну и ту сам остао до три сата ујутру,
до три-четири сата.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад ћу да пређем на ово што се дешавало на
минском пољу, казали сте да је била та једна експлозија, да је мина
експлодирала, ако сам Вас разумео, шта се даље дешавало нисте нам
описали да ли је било још експлозија?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није, ја нисам чуо, више није било
експлозија, само та једна.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли било неке пуцњаве, је ли неко пуцао?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Било је пуцњаве али од нас није нико
пуцао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја Вас нисам још питао ко је пуцао, него Ви
кажите је ли било пуцњаве?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Било је пуцњаве.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад Вас питам ко је пуцао?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Од нас што смо били овамо нико није
пуцао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам Вас питао ко није, него ко је пуцао?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли пуцали цивили ови заробљени?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нису пуцали, како могу цивили да пуцају.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ко је пуцао, па знам и ја да не могу да пуцају.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па били су добровољци, нисмо ми могли
да пуцати побили би добровољце да смо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јесу ли добровољци пуцали? Не знам што
избегавате да кажете.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па не избегавам, ја причам шта сам видео,
ја не могу рећи нешто неистину, што.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисте могли да видите да неко није пуцао, него
сте само могли да видите да неко пуца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Примедба на овакво питање, тужилац сугерише
сведоку шта је морао да види у овој ситуацији.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не шта је морао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао да.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Ви сте могли да не видите ко.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, рекао сам ко није пуцао то не може да види, а
може да види ко пуца.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Могао је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је све тачно али. Кажете да су се кретали прво
заробљеници па иза њих добровољци, а да ли је неко још док су се кретали
пре тога залегао или евентуално кад је била та експлозија, да ли сте
видели?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам видео.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте видели тада је ли био неко да је
погинуо, да је остао мртав на том минском пољу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Чуо сам из прича али ја нисам видео да је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта је било са тим који су рањени, јесте ли
видели колико је рањено?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам, нисам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте отишли из Ловаса?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Сутрадан смо отишли ја мислим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сутрадан?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко вам је наредио, по чијем наређењу сте
отишли?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па дошли су аутобуси по нас и за Ваљево
смо отишли.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли је успут убијен неки заробљеник?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Кретање према?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је уз пут док сте се кретали?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није нико убијен?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ви сте били на зачељу кажете.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, да је убијен видео бих.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли је било неких бацања бомби уз пут?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Чуло би се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово не улази у транскрипт, морате да одговорите.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морате да одговорите, је ли било неких бацања
бомби уз пут?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није, ја нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми да ли је тамо на терену где сте се
нашли на тој детелини, ливади наређивано разминиравање минског поља?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није нико наређивао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште током целог тог присуства Вашег тамо?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па ми смо ту били можда једно од те
ескплозије 20 минута и отишли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре тога, после тога да ли је неко наредио да се ту
нешто разминира?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није, ја нисам чуо.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли је Ваша чета, било ко из Ваше
чете, да ли су имали шлемове било на главама, било у својој опреми?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није, капе смо носили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Капе, капе смо носили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имао неко шлемове да је носио поред?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисмо носили, ја сам имао капу, нису
носили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ови други?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нису носили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли је током Вашег кретања на путу од
те задруге до те детелине дошло до измене неке колоне, тих колона да сад
цивили нешто иду с поља, ви унутра?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није, није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добар дан господине Милетићу, Бранкица
Мајкић адвокат, ја имам за Вас неколико питања па бих кренула од оног
Вашег смештаја у школи када сте стигли из Чаковаца.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ви сте у истрази рекли да на уласку у школу
су били добровољци, било је њих једно десетак и ми кад смо дошли горе
старешинама смо рекли да ми нећемо са њима јер више не постоје
паравојне снаге него само у саставу јединица итд., значи интересује ме тих
десетак добровољаца које затичете у школи, да ли можете да ми кажете
ближе ко су ти добровољци, одакле?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па нисмо, знали смо, како да Вам кажем
кад смо пролазили да су добровољци ту јер нису били у униформи као ми.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А у каквој су униформи били?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: У шареним униформама.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Можете ли ближе мало?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па не, давно је то било, да Вам кажем сад
да Вас лажем које је боје.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не знате, добро.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Знам да је крупан један био у вуненом
џемперу и два пиштоља имао са стране, он је био на вратима на уласку у
школу.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А јесте ли сазнали можда одакле су?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Молим?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесте ли сазнали одакле су?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам сазнао, нисмо се ни распитивали,
ми смо се побунили јер је било да више не постоје добровољци него само
јединице, како да Вам кажем.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А како сте знали да су добровољци?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па они су стајали ту, певали су разне
песме и то.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. Даље, данас Вам је и судија предочила
да сте рекли да вам је командовао тај из «Душана Силног» али ћу Вам ја
предочити другу ствар да Ви «Душана Силног» до питања истражног
судије, дакле када сте сведочили у истрази, нисте споменули значи док он
није Вама, сад ја могу да кажем, сугерисао да ли Вам тај из «Душана
Силног» даље командује и Ви кажете «да», па сте данас објаснили ближе,
значи то је 4. страна, то је први пут да се помиње «Душан Силни», «у току
тог кретања је ли све време тај из «Душана Силног» командовао», и Ви
кажете «Да». Сад ми кажите када Ви сазнајете за «Душана Силног» уопште
и шта је за Вас «Душан Силни» о ком причате?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па не знам ја шта је «Душан Силни» само
смо, као добровољац, како се он створио ми не знамо, ту да дође да буде са
нама.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Можете ли ближе да објасните кад вам неко
каже «Душан Силни» шта то за Вас значи, је ли неког тако зову или је то
нешто друго?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па можда је и надимак, ја нисам знао шта
је.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Мислите да је то надимак?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А данас сте објаснили, ако сам Вас ја добро
разумела, да те вечери нисте знали ко је човек који је дошао око два код
вас у школу.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Тад нисам, сад кроз причу то је тај човек.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, и данас сте рекли да сте у покрету
сазнали да је он из «Душана Силног».
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Па да ли можете то само ближе да ми
објасните тај тренутак када то сазнајете?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па сазнали смо по причи како је изгледао
да је то тај човек и који је долазио кад смо играли покер и који је водио.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, а да ли можете да ми кажете од кога то
сазнајете?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па кроз причу, тако се прича.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: У том вашем кретању се прича?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, сад ми још реците ови добровољци
које видите да иду са вама, значи 18-ог ујутру, Ви кажете да има њих око
не знам 30, па после кажете неких 15, да ли можете ближе да ми објасните
како су обучени и како изгледају и како Ви закључујете да су то
добровољци?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па ми као ТО смо били, како да Вам
кажем, уредни, имали смо униформу, они су били, њихова униформа није
била у складу са нашом и то се види одмах.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А шта су имали од наоружања ако су имали,
ако сте Ви видели нешто?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па пушке.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Какве, ако можете да нам кажете?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па имали су аутоматске.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Реците ми још једну ствар, споменули сте
између различитих униформи које сте видели да сте приметили неке
прскане, ја ако сам закључила добро Ви сте смештени у школи, је ли тако?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: У школи, да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ту провели целу ноћ, ујутру до економије.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Сад ми кажите где Ви видите те прскане
униформе значи у том неком кратком периоду, у кратком вашем кретању?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Они су били испред економије ту.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ујутру кад сте дошли?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесу ли они кренули са вама?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па неколико је кренуло.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Колико отприлике?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Шест-седам, не знам, тако.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, и да ли када говорите о добровољцима
у колони подразумевате и њих као један део или како њих доживљавате?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, да, сви.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И њих такође као добровољце. Само ми
кажите врло конкретно ћу ја да Вас питам да ли Ви знате, значи знате или
не знате ко је пуцао тог дана када се десило?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: То не знате. И још једну ствар бих Вас питала
колико су удаљени добровољци које сте видели да су кренули за цивилима
у поље детелине у односу на цивиле?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па једно двадесетак метара.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Од њих?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Колико сте Ви удаљени од поља детелине и
уопште од тих цивила?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па једно 50 метара.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. То је то, хвала Вам, немам више
питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добар дан господине, ја сам Градимир Налић
адвокат, ја ћу само пар питања. Говорили сте да сте у Чаковцу
обезбеђивали село, је ли тако?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: И јесте ли поставили некакве пунктове у селу за
обезбеђење и на којим местима?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па на уласку у село, како да Вам кажем, на
уласку и изласку.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Како сте вршили стражарску службу, кога сте
заустављали, да ли је био неки систем пропуснице или?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па нико није имао пропуснице.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А јесте ли заустављали неког?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па контролисали.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Констролисали?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. А кажите ми кад сте дошли у Ловас да
ли сте тамо затекли неко обезбеђење на уласку у село и ко је давао то
обезбеђење?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја нисам видео, ми смо дошли камионима,
нас до школе нико није зауставио.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Кажите ми када сте ходали уз ту колону
са тим цивилима итд., јесте ли приметили нешто посебно на тим цивилима,
јесу ли они били на неки начин обележени?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Цивили?
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нису.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Реците ми још нешто молим Вас, јесте
ли Ви давали неку изјаву осим код истражног судије овде пре пар година,
је ли Вас неко после тог догађаја на минском пољу саслушавао?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није, не.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Можете ли мало ближе да опишете тог ћелавог
који је водио ту колону?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Крупан.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Висок колико?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па једно два метра, тако.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Млађи, старији човек? Отприлике године
можете ли некако да?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Око тридесетак, тако.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Око тридесетак?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Је ли имао неку браду или бркове или нешто?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Није ништа. Униформа, каква му је била да ли
се сећате? Је ли имао ону маскирну, обичну, прскану?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не знате, не можете да се сетите, а наоружање
његово да ли се сећате?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добр. Хвала, немам више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, изволите.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Бранилац Перић Дарка. Господине Милетићу,
ако сам Вас ја данас добро разумела када сте говорили о догађајима који су
се десили уочи догађаја на минском пољу рекли сте да сте у 18 часова
имали збор.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: У четири смо дошли.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Да вам је речено да идете не претрес винограда,
па да је Дарко отишао на састанак са старешинама.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Па је онда уследило оно постројавање и када сте
Ви изашли из строја како сте већ објаснили.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, да.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: На питање председника већа Ви сте рекли да су
старешине одбиле наређење и увече и ујутру, да ли можете да ми кажете
кад је то било увече, пошто нисте спомињали тај догађај пре него што је
уследило питање?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па после завршеног састанка.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ког састанка?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па што су имали са Дарком.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ког састанка? Пошто сте рекли да је прво био
збор па је онда било то постројавање а између тога састанак са
старешинама. Када су конкретно старешине одбиле наређење од Дарка?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Када су одбиле?
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Да.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Увече. Да.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Када су?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па увече око 20 часова, када је било да
одреди Дарко ко ће да иде да чува ове заробљенике.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Тада у том тренутку?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Кажите ми да ли је то био неки неформални
разговор са старешинама? Ко је био од старешина ту присутан? Коме је он
издао наређење?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам ја, ја на састанку нисам био.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Како знате да су одбили наређење?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Дошли су и рекли нама.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Они су дошли и рекли да су разговарали са
Дарком и да су одбили наређење?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да су?
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Да су разговарали, да им је Дарко издао
наређење, да су одбили. Ви нисте присуствовали том моменту када су они
одбили наређење?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Нисте били присутни? Рекли сте да Вам Дарко
није рекао ко је ћелави. Да ли га је неко питао од вас Дарка или било ког
другог од Вас и ваших старешина.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја сам био у свађи са Дарком па га нисам
питао.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: А неко други да ли га је питао?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Мени је нешто остало нелогично а Ви ћете
покушати да ми објасните. Рекли сте да сте одбили Дарково наређење,
изашли из строја и отишли да играте покер.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Онда сте рекли да сте се плашили војног суда. А
на крају слушате наредбу од неког ћелавог за кога не знате ни ко је. Због
чега то радите?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па шта да радим ја? Да ме убије тамо?
Шта да радим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате објашњење? Одбијате наређење
команданта одреда а слушате наређење непознатог ћелавог за кога не знате
ни ко је ни шта је?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па ми смо дошли тамо, ја сам био млад
тада, ја нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас питам да ли имате објашњење за ту
ситуаију? Командант одреда Вам издаје неко наређење Ви то ладно
одбијате а слушате наређење непознатог ћелавог.
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па да је прави командант он нас не би
оставио ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не питам Вас то, него питам Вас да ли имате
објашњење за ту ситуацију?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Немам.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Само ми реците још када је пукла мина где сте
Ви били и знате ли шта се даље дешавало?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Био сам ван канала.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Јесте ли залегли или сте остали да стојите?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Залегао.
Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Хвала.
Адв БРАНКО ДИМИЋ: Бранко Димић бранилац Радисава Јосиповића. Пре
свега, одмах значи пошто су колеге поставиле доста питања, да се не
враћамо на оно што је било. Кратко само, значи реците ми, да ли сте то
јутро од школе до економије и у колони да ли сте чули Радисава
Јосиповића да командује нешто било војсци било цивилима?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
Адв БРАНКО ДИМИЋ: Реците ми ако сам добро разумео, само да
разјаснимо што се тиче ових које називате добровољцима у колони која
иде према детелини, њих сте рекли да их је било око 35-30?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Адв БРАНКО ДИМИЋ: Касније сте споменули неких 15, да ли се то
односи на оне који су сишли у детелину?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Адв БРАНКО ДИМИЋ: И реците ми у колони од економије до детелине да
ли је са вама био Стојковић ваш командир вода?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не сећам се.
Адв БРАНКО ДИМИЋ: Немам више питања. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. Од оптужених?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја се извињавам, чашу воде ако може?
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан. Оптужени Деветак Љубан. Господине
Милетићу, ако сам добро схватио, Ви сте били десетар, значи завршили сте
курс за десетара?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Реците ми да ли можете објаснити ми шта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Деветак само мало микрофон да.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли можете објаснити шта значи десетар? Ко је
то?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Заборавио, то је давно било.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро, ја ћу питањем покушати да Вас подсетим.
Реците ми да ли је десетар први војник у одељењу?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Први војник?
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Први војник у одељењу. Јесте. И увек да врши, је
командир одељења да ли је тако? Да ли је десетар командир одељења?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, да.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесте. Да ли сте Ви старешина том одељењу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли је десетар војнички чин или подофицирски
или официрски?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам који чин.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Нису Вас учили?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нису учили, то је давно било.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Господине Милетићу, Ви сте имали 25 година
91.године да ли је тако?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Пре тога када сте дошли са одслужења
војногрока?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: '86.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Значи 5 година пре? Од доласка са одслужења
војног рока до доласка у Ловас да ли сте били некада не војној вежби?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Једном само.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро. Хвала. Ви знате господине Милетићу да
би неко ишао на курс за десетара да психички и физички мора бити испред
многих војника да ли је тако или није тако?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па јесте. Ја сам био спортиста па можда ме
због тога и завитлавају.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: А ишли сте и на психичке прегледе? Све остало
мора бити у реду да ли је тако?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Између осталог, и моћ запажања да ли је тако?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Данас сте на питање господина заменика тужиоца
одговорили да нисте ништа чули ни видели. Па Вас ја сада питам да ли сте
Ви залегли пре експлозије или после експлозије?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да ли сам залегао?
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Пре експлозије или после експлозије?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па када се чула експлозија то је инстикт да
залегнем, не могу.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: У односу на место где сте стајали према куда ако
сте окренути леђима према селу одакле сте кренули према школи, у којем
правцу се чула експлозија?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: У којем?
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Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: У којем правцу сте чули експлозију у односу на
место где сте се Ви налазили?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не могу сада да се орјентишем.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: А реците ми да ли сте били у школи, на курсу
десетара или на војној вежби овај ученика?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ученика. У Загребу.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Нисам Вас то питао. На курсу десетара и војној
вежби да ли сте учени да кад залегнете зажмирите и евентуално ставите
тампоне у уши? Јел сте то на обуци било које врсте овај.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не разумем питање.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли сте обучавани да зажмурите када
залегнете? Да не пратите ништа? То сам Вас питао.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па кад се бацим на земљу ја не могу да
видим ништа, не може ми глава остати кад залегнем.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Значи, нема везе са евентуалном опасношћу да ли
је тако? Реците ми да ли сте евентуално запазили моменат разминирања
после експлозије?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Значи, самовољно сте отишли у село да ли је
тако?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли је с Вама отишао Ваш командир вода?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не, није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па где? Шта би с њим? Он оста ту? Да ли је био ту?
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Значи, Ви сте све самостално урадили?
Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Извињавам се судија, ја сам питао за командира
вода, рекао је да се не сећа да је он био тада с њим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се присуства Вашег командира вода
уопште?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: У колони?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У колони. А тамо? Том приликом?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Он је питао мене је ли се вратио он сада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма питам Вас ја сада, командир вода Живан
Стојковић.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био том приликом ту с Вама? Да ли је
ишао тамо?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није био он са мном ту.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас уопште. Да ли је учествовао у тој
акцији?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја њега нисам видео ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га видели?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Малопре сте рекли, не сећате се. Нисте видели.
Знате ко је командир вода? Неко ко Вам је непосредно надређени? Војник
када крене негде, прво гледа где му је командир и шта се дешава. Ви сада
не знате, нисте га видели.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја га нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Обзиром да сте код овај, на питање истражног
судије на страници 5, рекли да је 25-30 добровољаца било у тој акцији да
ли је тако?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли се сећате тога?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: А каже нас је било 30-35. У наставку кажете.
Знате ли Ви колико једна чета броји војника?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Колико одељење Ваше има војника?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: 5-6 војника има.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Одељење колико има војника, немогуће да не
знате то питање Ви сте десетар. Командир одељења.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па рекао сам Вам 5-6 војника.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Немојте молим Вас да, ево ставићу примедбу.
Колико је у воду било одељења?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Три.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Три. Колико је водова било у чети? Вашој тој
противдиверзантској.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Не знате? Добро. Реците ми да ли се сећате те
детелине колико је била висока?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па како да Вам кажем пола метра.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Пола метра.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Можда и више.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Имам примедбу овај госпођо председниче. Прво,
обзиром да човек је данас изјавио да не види, не могу да га замолим да
одреди место на геодетској карти где се евентуално налазио по његовом
сећању. То је једно, друго овај, немогуће да један командир вода не зна по
ноћи, знам какав је грил на курсу десетара, да не зна колико десетина има
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војника, да је то десет, да су водови састављени од четири одељења и тако
даље. Зато нисам могао да га питам, обзиром да је изјавио 35-40 где је
остало 70 људи остало из његове чете кад су пошли тамо на терен? Очито
ескивира неке одговоре и тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Идемо даље. Од оптужених даље?
Изволите. Редом. Ко је први по реду. Хоћете Ви Димитријевићу? Па
седите, не морате да устајете да бисте и чули и док Ви устанете, па те
наочаре.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Оптужени Миодраг Димитријевић. Ја
бих хтео само да Вас питам нешто кад Ви више пута у току вечери и сутра
у току дана срећете тог команданта Перић Дарка, да ли се сећате које је
оружје он имао? Ако сте видели.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Оружје? Па аутоматско.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: А да ли се сећате како је био он
обучен? Да ли је имао нешто на глави? Шта је имао?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Командир био је као и ми у истом.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Као и Ви?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли је можда имао нешто, да ли сте
приметили да ли је имао нешто на рукама?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Нисте. Добро. Да ли сте приметили да
поред Перића Вашег команданта стално буде неки крупан човек, неки
његов курир и тако нешто?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па био је ја мислим да је курир био
крупан, висок дечко, сув.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли можда знате његов надимак?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Хвала. Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите Перићу.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Оптужени Перић Дарко. Веране, јеси ли ти прочитао
ову твоју изјаву што си давао код истражног судије?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јеси прочитао?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ко ти је дао да прочиташ?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је дао да прочитате ту изјаву коју сте дали
истражном судији?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ову изјаву?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: То кад сам давао изјаву, то сам дао.
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Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Сад си рекао да си је прочитао. Ко ти је дао да
прочиташ ту изјаву?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ту изјаву ја нисам читао, ја сам дао изјаву.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Сад си рекао да јеси.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да сте прочитали. Реците ми када сте
прочитали? И ко Вам је дао да читате?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Мени нико није дао да прочитам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није ми дао нико да прочитам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па што сте онда рекли да сте прочитали?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Идемо даље.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Кад смо се ти и ја у животу посвађали?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Посвађали смо се на збору, знаш добро да
си ми рекао «знаш на утакмици да удараш».
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Тад?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Пре тога никад и после тога никад?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисмо.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јесмо ли говорили ми после тога када смо се
посвађали?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Па како смо се посвађали ако смо.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па нисам хтео да извршим то наређење.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: С киме си играо покер то вече?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Играо с Бојаном, Котешица и не знам како
се зове још један, четворица.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Нисам ја играо.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па ниси, ти си био иза мене. Ти си дошао
увече у два сата.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесам ли ја разумела да је тај крупан, ћелави
играо покер? Тај што је сутра командовао?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не, не, он је био иза мојих леђа, њих су
двојица заједно дошли у два сата. Два-три сата.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нас смо четворица играли покер, а њих су
двојица дошли.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А ја нисам играо с вама.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па ниси тад играо.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Кад сам играо?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па ниси ни играо.
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Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јесам. Како тог ћелавог и ту партију покера ниси
споменуо у изјави коју си као да се ја с њим нешто дружим, да ја у два сата
ноћу се појављујем. Одакле, не знам ни ја код вас у спаваони, доводим.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не, у спаваони где смо играли покер.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А где смо играли?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Где смо ми играли покер. Играли смо у
просторији у учионици једној.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А како то?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: У тој учионици је било наоружање.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Како тако један битан детаљ ниси споменуо код
истражног судије? Када си давао изјаву, то је битан детаљ и ти га не
спомињеш да ја долазим у два сата ноћу са неким ћелавим да кибицујем
док ви играте покер. Како то тад ниси споменуо?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па јеси ли био? Реци поштено јеси ли био?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јесам. Играо сам с тобом покер целу ноћ и с овом
двојицом.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ниси играо покер са мном.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А тог ћелавог што ниси споменуо код истражног
судије? Ти си увек слободно говорио.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Говорим ја слободно.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Одговори ми зашто га ниси споменуо код истражног
судије?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Како нисам споменуо?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Да је дошао са мном да гледамо како играте ви
покер. Ниси споменуо. Влајковићу ниси добро прочитао, није споменуо.
Зашто си га сада споменуо а ниси код истражног судије? Имаш ли неког?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Имам право.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Не кажем да немаш него те питам само.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: А шта сада хоћеш да ме натераш да ја
кажем да лажем? Јел то хоћеш?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Не.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па шта причаш?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ја сам питам што тад ниси? Једноставно ми кажеш
заброавио сам.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па заборавио сам.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А како си се данас сетио?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ти малтретираш сада мене? Шта?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Схватио си ти да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Крените на друго питање сада губимо време, зашто
није, што није. Није рекао, то ће суд да цени.
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Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли су Стојковић и Плавшић одбили да командују?
Или су то само урадили Влајковић и Јосиповић?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: За Плавшића не знам, за Стојковића знам
да је одбио.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Он то у својој изјави коју је давао и пред истражним
судијом и овде, нигде није споменуо да је он одбио да командује. Како ти
то знаш а он не зна?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па зато што је рекао нама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Милетићу реците ми, Ваш командир
вода је одбио команду? Онда по неким правилима војне струке, Ви
преузимате као командир одељења команду?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Имао је заменик има, нисам ја био
заменик.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли преузео његов заменик?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам, то не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како не знате? Онда би тај неко командовао Вама.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па знам да би командовао, али не знам да
ли је преузео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како не знате да ли је преузео?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па не знам, ја нисам преузео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Можеш ли да ми објасниш како се сећаш неког
ћелавог с којим сам ја дошао на партију покера а не сећаш се да ли је твој
командир вода ишао с вама на претрес винограда? Мислим мало је
нелогично да си неког мизерног човека који је ту дошао да кибицује покер,
сећаш и описујеш а твој први претпостављени не сећаш се да ли је ишао
или није.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: А где си био ти тада?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете питањем на питање да одговарате.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Нисам био ту али.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита Вас оптужени како не знате да ли је Ваш
командир вода ишао кажете, нисам га видео.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам га видео.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јеси ли видео Плавшића?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Плавшића?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јесте.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ни њега ниси видео?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам.
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Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јеси ли видео да је ишао Јосиповић?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Јесте.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јел ишао и Влајковић?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Значи, само свог командира вода ниси видео?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам, није био ту. Нисам га видео.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Стани, како он није био као командир вода а ти си
био из његовог вода ту присутан? Како си ти ту? Ако није ишао он, значи
није ишао ни његов вод.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Зато што смо изгубили сву формацију
командовања.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Када? Кад се кренуло из школе, још увек се, ти рече
да смо се постројили пре школе. Значи, постројили смо се по водовима. И
сад, па ако можеш да ми одговориш шта,. Живан се вратио и отишао у
школу а ви кренули онако заједно.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ми смо изгубили формације кад си ти
отишао. Кад си напустио нас. Прави командант иде са војском. Да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ти си десетар и немаш баш, не можеш о томе да
дискутујеш. Ви сте имали свог командира. Ја сам командант одреда, не
командир чете јер ја кад би ишао са сваком мојом четом ја бих требао да
се репродукујем једно десет пута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље питања? Или примедбе?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: У моменту када је експлодирала та бомба, тачно где
си се ти налазио?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Поред канала.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Где поред канала? На путу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: На путу.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: На асвалту.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није асвалт, асвалт па тротоар па канал.
Нисмо сишли били доле још.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Добро. Немам више питања. Имам примедбу на овај,
мислим овај други део.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Док сте ту да вас суочим. Оптужени Дарко Перић у
својој одбрани је причао да никаквог одбијања наређења није било од
Влајковића, Јосиповића. Ово што Ви тврдите.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
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Адв ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Судија могу ли ја пре тог суочења? Адвокат
Јасмина Живић. На моје питање, сведок је одговорио да он није био
присутан, да су њему пренели да је одбио наређење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, али све време тврди да је он то чуо после да
је дошло до одбијања наређења па да их суочимо, да видимо како то, где је
то одбијено, где је он то чуо? Окрените се један према другом и у вези ове
околности одбијања наређења да се суочите. Дарко Перић тврди да није
било одбијања наређења. Перићу морате бити некако код микрофона. Не,
али не чујете се шта причате, једино. Ставите тај микрофон на средину
само. Значи, чули сте околност на коју да се суочите, ово одбијање
наређења. Не, ништа друго сада да причате овако или онако.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Не, знам. Понови то што си рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морате у очи да гледате кад се суочавате.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па ја сам чуо од војника да је дошло до
одбијања наредбе да Влајковић и Јосиповић да неће да прихвате команду
твоју.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Од ког војника си чуо? Од ког војника? Име презим.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па не знам како се зове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ништа. Даље изволите.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Добар дан. Оптужени Радисав Јосиповић.
Веране, хоћеш ли молим те да ми кажеш да ли се сећаш како је била
организована наша чета? Колико је водова имала?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Водова?
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја мислим три вода.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Три вода, у реду. А знаш ли ко су били
командири водова?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Јосиповић, Влајковић и Стојковић.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Јосиповић, Влајковић и Стојковић? А
Плавшић? Да ли је он био командир вода?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је Влајковић?
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да ли је Влајковић био командир чете?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта ћете да кажете сада да је Влајковић био
командир вода? Шта?
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Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Влајковић шта је он? Он је командир чете
или командир вода?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па вода, Јосиповић, Стојковић.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Је ли Плавшић командир вода? Шта је
Радован Влајковић је ли он командир чете или командир вода?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Командир чете.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Командир чете.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Командир чете, а јесте Плавшић.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Плавшић је био командир вода. Ко је теби
био командир? Добро. Стојковић, Живан Стојковић. Реци ми молим те да
ли си. Знаш ли ког вода сам ја био командир?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не сећам се. Првог?
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Првог вода, у реду. Реци ми да ли си ти
некада видео или чуо да је командир чете Радован Влајковић било када
пренео команду четом на мене?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Реци ми да ли си ти некада видео мене или
чуо од некога да сам ја командовао четом?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Не?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Јеси ли икада видео мене или чуо да сам ја
командовао односно издавао наређења било коме од осталих командира
водова? Значи, Живану Стојковићу и Плавшић Мирославу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Реци ми то окупљање, постројавање код
школе, да ли је том приликом на том окупљању или постројавању како
год, да ли су били сви командири водова? Значи, ја, Живан Стојковић и
Плавшић Мирослав? Да ли се сећаш? Да ли смо били сва тројица
присутни?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не сећам се да сте сва тројица били.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Не сећаш се? У реду. Реци ми да ли си
видео мене да сам командовао покретом чете од школе до објекта задруге?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Реци ми јеси ли видео мене да сам ја
командовао или на било који начин учествовао у формирању колоне
испред зграде задруге?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Реци ми да ли си видео мене да сам ја
командовао кретањем те колоне од објекта земљорадничке задруге па до те
ливаде?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је он био у тим колонама? Јосиповић.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Позади, у позадини.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У позадини. На зачељу.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: На крају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту где сте и Ви били?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Реци ми да ли си видео или чуо мене да сам
ја наредио скретање колоне у ливаду?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Јеси ли добро видео тог човека који је
водио у ливаду? Како је он био обучен? Како је изгледао? Да ли можеш ту
колону коју је водио?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Крупан, проћелав.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Униформе његове не можеш нешто
детаљније да се сетиш?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Сад, то је.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Добро. Овде су људи питали мислим и
Дарко, не знаш да ли су остали командири водова били у колони? Или се
сећаш да ли су били?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не сећам се тачно.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Ни за Живана ни за Плавшића?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не сећам се.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Рекао си да ниси знао за минско поље. Да
ли је тако?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: А реци ми да ли је у тој колони која се
кретала од задруге до ливаде било и неких других формација значи, да
нису припадали нама?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Војске?
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Војске, да.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Било је. Да ли се сећаш њихових униформи
и њиховог наоружања?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па аутоматске и оне паповке. Како се
зову?
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Паповке, полуаутоматске јел тако? Тога се
сећаш. Добро. Реци ми да ли се сећаш да је у тој колони била можда и нека
група да кажем у неким комбинезонима, значи то нису класичне униформе
него нешто што се навлачи преко униформе. Да ли је било таквих људи?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Било је. И испред економије доле.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Добро. И само још једно питање. Јеси ли
видео или чуо од некога да сам ја урадио било шта? Лично ја урадио или
некоме наредио да уради нешто што би било кога угрозило на било који
начин?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: У реду. Немам више питања. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Само што Радован Јосиповић у својој
одбрани није тврдио да је био на зачељу као што Ви сада тврдите. Идемо
даље од оптужених? Изволите.
Опт.ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Оптужени Јован Димитријевић. Па ја ћу
овако. Као што је претходник мој. Да ли Ви мене познајете? Да ли сте мене
некада видели тамо?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
Опт.ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Немам више питања. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, чекајте. Ви сте у својој одбрани тврдили да
је колону водила војска. Па да суочимо Вас и овог господина, с обзиром да
тврди нешто друго. Оптужени Јован Димитријевић који је иначе био у тој
акцији тврди да је ту колону тамо и то и војске, то водила војска, да. Не,
никакав добровољац «Душан силни».
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Војска није водила.
Суд доноси

ВР

РЕШЕЊЕ

Да се изврши суочење између оптуженог Јована Димитријевића
и сведока Верољуба Милетића на околност да ли је и ко командовао
акцијом вођења цивила до критичног места на детелину.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окрените се према оптуженом Јовану
Димитријевићу, с обзиром да је и он био ту присутан у тој акцији и нешто
друго тврди у својој одбрани, не прича да је неки ту добровољац
командовао, посебно не војском да је командовао.
Опт. ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да, ја сам био тамо присутан и одговорно
тврдим да нико од добровољаца, бар за мене тврдим да ја нисам чуо да је
иједан добровољац командовао том акцијом и да је толико добровољаца
уопште било присутно тамо на том путу. То одговорно тврдим. Значи, нас
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је било тамо пет, шест и ништа више, које ја познајем. Ви тврдите да је
”Душн Силни” било 25, 30 људи, је ли тако.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Опт. ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Сад да Вам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приђите ближе микрофону.
Опт. ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ја се извињавам, је л' могу ја да поставим
питање тако?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У суочењу можете.
Опт. ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Сад овако. Шта Ви подразумевате под
”Душаном Силни”, који су то људи, да ли су ти људи имали обележја,
значи ”Душан Силни” пише на униформи?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
Опт. ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли сте Ви сматрали све који нису били
обучени као ви ”Душаном Силни”?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не. Нисам сматрао, ја Вас не познајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви тврдите добровољац из ”Душана Силног”
крупан, ћелав командује војском.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Командује војском да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Суочите се са Јованом Димитријевићем, он то није
тврдио у својој одбрани да је командовао војском неки добровољац.
Опт. ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Нити је могао неки добровољац да
командује. Замислите да ја сад водим овај судски процес.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Мислим тако се десило.
Опт. ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: То је немогуће.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Тако је било, на терену је тако било.
Опт. ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли је то логички да један добровољац
сада дође и води вас 50 и да се ви не запитате ”ако бре која је ово будала,
шта је ово”?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па питали смо али нисмо добили одговор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога сте питали?
Опт. ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Кога сте питали?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Између себе, нико није знао да одговори
шта се дешава.
Опт. ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ја разумем да је била збрка, а то не стоји
уопште да је било нас тамо 25 или 30 из ”Душана Силног”.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја сам рекао добровољаца, нисам ја рекао
”Душан Силни” да је било добровољаца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, јесте, у истрази сте рекли добровољац
”Душан Силни”.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја сам рекао 25.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не за овог што је командовао сте рекли
добровољац ”Душан Силни”.
Опт. ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ја одговорно тврдим да није могао
добровољац да води вас. Не може 5, 6 људи да води 50, 60 људи, не може,
нема ни право.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нема, али наш командант није био с нама.
Опт. ЈОВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ: То опет ја не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ништа. Можете се вратити.

ВР

З0

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Молио бих сведока да ми каже пуни назив.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа не чујемо, тише да чујемо, Косијер тихо
прича ионако.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Молио бих сведока да ми каже пуни назив његове
чете?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Територијална одбрана, ТО.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Пуни назив, противдиверзантска.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: ТО Ваљево, је л' тако?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта гледате у адвоката Налића, не зна човек
назив чете.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: ТО одбрана.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Добро. Кажите ми на минском, тзв. минском
пољу, да ли сте видели? Могу да покажем слику?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је сад то? Ви доносите стално неке слике
разне, ако нема у списима.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Не вреди ако не види.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кренимо даље на питања.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Шта да га питам, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, идемо даље од оптужених нема, има?
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: А ко је извео те заробљенике из
задруге?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ко их?
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Ко их је извео из задруге?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ко је извео заробљенике?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је извео заробљенике из те задруге, те
економије где сте Ви дошли?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Извели су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Добровољце су извели.
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Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: А где су они 10 Ваших колега што
су их чували?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Десет колега, не знам, ја нисам био ту.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Кад сте изашли из задруге?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Рекли сте да се чувају Ваших 10
њих, а после их изводе добровољци?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам, ја сам напустио то кад је било, ко
је био ја нисам видео ко је отишао да чува.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Немам више питања. Госпођо
председавајућа, ја бих Вам предложио да му покажете слику оног
добровољца што сам приложио у списе, ћелавог и проћелавог што игра
покер исто, ради препознавања да ли је то та особа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју слику сте приложили?
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Има у предмету, ја сам приложио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју?
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Вита пише на тој слици.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Вита пише на тој слици.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте прилагали разне слике.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Е те слике.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево Ви приђите па реците на коју слику мислите, с
обзиром да сте више слика прилагали?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Могу да погледам, нема проблема.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли препознајете нешто на овим фотографијама?
Ево све.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ово је покер у школи.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Не у школи, него да ли препознаје
особу ту?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не, никако, не познајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја сам мислио да је из школе нешто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви само о том покеру причате.
Опт. АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, даље од оптужених нема нико ништа више
питања.
Довршено сведочење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Допунско? Ја се извињавам и они имају допунска
питања. Изволите.
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МАРИНА КЉАЈИЋ: (пуномоћник оштећених) – Господине, да ли бисте
нам мало објаснили моменат Ви долазите у Ловас у школу и кажете
смештени сте на други спрат, да ли је још неко смештен у тој школи?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Рекао сам у приземљу је било њих око 10
добровољци, нико други није био. Нисам видео ко је био, ми смо отишли
одмах на спрат горе, на други спрат. С нама нико није био на том спрату.
МАРИНА КЉАЈИЋ: А реците ми мало ближе када је дошло до свађе
између Вас и окривљеног Перића, спомињано је у истрази, рекли сте у
једном моменту ”рекао ми је на утакмици си знао да удараш а сада нећеш”.
Објасните мало прави разлог Вашег одбијања да идете да чувате те
заробљенике?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Сто посто је мислио што нисам храбар, на
утакмици сам био, како да Вам кажем.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Како сте Ви схватили тај његов одговор ”тамо си
могао да удараш, а овде нећеш”?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не верујем да је он мислио да неког
ударам, него је он мислио да немам ја храбрости да идем доле. Ја сам рекао
да не желим да идем и изашао из строја, јер смо на утакмици грубо играли.
МАРИНА КЉАЈИЋ: А реците ми, поново се враћамо на то играње покера,
да ли је још неко, у ствари ко је играо покер са Вама?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја, Бојан, неки ”Патак” код Тешица и не
знам четврти ко је.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Тај четврти ког не знате?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Из наше јединице, не знам му име.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Значи, то су све били људи?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, из наше јединице, није нико са стране
био.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Да ли је још неко долазио ту ноћ код вас, разговарао
са окривљеним Перићем?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па он се задржао можда једно сат времена
и отишао.
МАРИНА КЉАЈИЋ: А ко то они?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Молим? Дарко је дошао са тим човеком и
више нико други.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Нико други?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
НАТАША КАНДИЋ: Добар дан. Ја сам хтела да Вас питам управо тада
кад долазите у школу, Ви кажете да су тамо били добровољци и да Ви
нисте хтели да њима. Да ли можете само то да објасните? У истрази
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кажете, ево то је страна 918/58, кажете: ”У уласку у школу су били
добровољци, било их је једно десетак и ми кад смо дошли горе
старешинама смо рекли да ми нећемо са њима, јер више не постоје
паравојне снаге”?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, јер кад смо кретали из Ваљева рекли су
да више паравојне снаге не постоје, како да Вам кажем, укинуте су
паравојне снаге, само у саставу јединица тако су нам рекли кад смо после
били у акцији.
НАТАША КАНДИЋ: А коме Ви то кажете, којим старешинама?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Коме кажемо?
НАТАША КАНДИЋ: Да.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па својим старешинама.
НАТАША КАНДИЋ: Је ли био ту Дарко Перић, је л' био Влајковић,
Јосиповић, Стојковић, коме?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па били су сви.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте добили неки одговор?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисмо добили ништа.
НАТАША КАНДИЋ: Је л' неко нешто од њих рекао да су добровољци ту у
оквиру војске, одвојено, посебно?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ништа.
НАТАША КАНДИЋ: Ништа?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
НАТАША КАНДИЋ: Само да Вас питам кад сте дошли у ту задругу, да ли
Ви знате ко је Љубан Деветак?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте некога упознали за тај дан, два, неког из
села?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не, нисам.
НАТАША КАНДИЋ: Никога?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам.
НАТАША КАНДИЋ: А да ли сте видели тада шта се догађа са тим
заробљеницима, да ли је било неког издвајања, да Ви видите да нека група
негде одлази мимо?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам, не.
НАТАША КАНДИЋ: А да ли сте кад сте се вратили, кажете
самоиницијативно свако се враћа како је хтео, да ли Вас је Стојковић или
Дарко Перић или неко други позвао у вези са догађајем на минском пољу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Није, само се сећам да је Влајковић нам
донео по бокс цигара и оставио нам где смо спавали и изашао је, ништа
нисмо коментарисали, сви смо били збуњени.
НАТАША КАНДИЋ: Чекајте, у вези са чим, како је он донео?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па цигаре нам донео.
НАТАША КАНДИЋ: А као?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да, јер смо сваке недеље добијали по, како
да кажем, по бокс цигара.
НАТАША КАНДИЋ: А је л' сте видели је л' долазио неко са стране, је л'
било неко испитивање тог дана у вези са минским пољем?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не сећам се.
НАТАША КАНДИЋ: Не сећате се? А сад само да се вратим на минско
поље, да ли сте приметили је л' долазио, са стране је л' дошао неки џип,
неки официр, је л' било неких, је л' било неког реаговања са стране?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам приметио.
НАТАША КАНДИЋ: Нисте? А је л' сте Ви били ту кад су извлачени
рањеници споља?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не.
НАТАША КАНДИЋ: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Ја ћу само кратко. Остало је мало нејасно и
судија, председница већа је инсистирала на томе како Ви одбијате Перићу
наређење, а не одбијате том непознатом човеку који вас води. Да ли сте
Перића знали од раније?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте се бавили спортом са њим некад, пошто
сад сам чуо?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да 20 година.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Двадесет година? Да ли сте страховали да би он
могао Вас да пуца ако одбијете наређење?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па тако изгледа, да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: А да ли сте овог човека познавали, овог
непознатог?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па тај човек, за њега кажем.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Овај непознат?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: А да ли сте се плашили Дарка Перића у том
обиму?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не, нисам се плашио Дарка.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Остало је нејасно за Стојковића, командира вода
Вашег да га нисте видели, у ствари рекли сте ”не сећам се”, а касније сте
рекли ”не сећам се да сам га видео”, не сећате се да сте га видели у колони
или уопште у Ловасу?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: У колони.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли га видели у школи?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, хвала. И само још ово, око добровољаца
суочени сте са Јованом Димитријевићем око тога, пошто нам се овде
разликују бројке колико је добровољаца, да ли сте Ви знали којим
формацијама припадају наоружани људи који иду са вама у колони, а нису
из вашег ТО Ваљево у том тренутку?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисмо знали.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли знате колико уопште група, осим вас, има у
тој колони?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам. Било је не знам колико група, али
било је од 30 до 35 њих.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Али не знате коме они припадају?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ја не знам коме припадају они.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Шта сте мислили Ви у том моменту ко су они
сви?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Нисам чуо, паравојска, шта сте рекли?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не разумем, реците.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Ништа. Мислим да је довољно. Ови добровољци
које спомињете у школи, знате ли ко су ти добровољци?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам по имену.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Не знате?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Исто не знате коме припадају и да ли су они били
у тој колони?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам, ми смо само знали тај што води
каже ”Душан Силни”, ја нисам сад узимао личну карту да видим ко је ко.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми је ли сазнадосте ли Ви како се тај зове
висок, ћелави?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Они су нама рекли ”Душан Силни”.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, како се зове?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Не знам, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, чекајте, станите овде. Да ли сте сазнали ко
Вам је командовао тамо том акцијом?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Командовао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па кажем ”Душан Силни”.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, како се зове тај висок, ћелави?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Нисам сазнао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто нисте питали?
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Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па кога да питам?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што нисте питали Дарка Перића, врло сте блиски,
играте фудбал, он Вам је тог човека одредио, зашто нисте после ове акције
бар?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па нисам га питао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имате објашњење зашто не питате, десио се
трагичан догађај, командовао човек за кога Ви не знате, висок, крупан,
ћелави и зашто не питате Дарка ”ало, како се зове онај”?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па ја и Дарко смо тад били у свађи, ја
нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што не питате Вашег командира вода? Што не
питате командира чете?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Ми смо сви збуњени били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После догађаја, акцијом је командовао неки висок,
ћелави за кога Ви не знате, десило се изгинули људи, рањени и Ви никог
не питате како се зове онај, да ми знамо сутра кад нас питају ко је то нама
командовао?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Па нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли имате за то објашњење?
Сведок ВЕРОЉУБ МИЛЕТИЋ: Немам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате објашњење? Добро.
Довршено сведочење.

ВР

Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Извините, ја бих на ово имао додатно питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не можете цео дан. Имали сте додатна питања.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Сад је проистекло из Ваших питања?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је проистекло, да чујемо шта?
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли он има овлашћење да истражује шта се
десило, да ли војник може да истражује. Па немојте молим Вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите доле.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Има ваљда безбедности који то раде. Кад би сваки
војник ишао около и распитивао се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су Ваши коментари и Ваша перцепција.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да га питамо, неће бити коментар.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше питање додатно је рекао да је врло близак с
Дарком Перићем, да су они тамо одбије му наређења.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: И да ли он има овлашћење да истражује у војсци
шта се десило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање.
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Довршено сведочење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да идете господине Милетићу.
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Суд доноси
РЕШЕЊЕ

Суд доноси

38

Глвни претрес СЕ ПРЕКИДА у 11:33 часова и биће настављен у
11:55 часова.

РЕШЕЊЕ

З0

Главни претрес СЕ НАСТАВЉА у 12:05 часова.

СВЕДОК БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Исајловски. Јесу ли Ваши
лични подаци од оца Сретена, по занимању паркетар, адреса Ваљево,
Карађорђева број 102?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођени сте Митрови Крсти, Гостивар, 1958.
годиште?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:

Са личним подацима као на записнику из истраге од 03.08.2007.
године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли у неком сродству са оптуженима у овом
предмету?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Са оптуженима несродан.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли у завади са некима од њих?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
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Није у завади.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бићете саслушани као сведок. Као сведок сте
дужни истину да говорите. Давање лажног исказа је кривично дело, нисте
дужни да одговарате на поједина питања уколико би себе или неког свог
блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети
или кривичном гоњењу. Пре него што кренете да дајете Ваш исказ
положићете заклетву прочитавши тај текст испред Вас. Изволите.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Само наочаре да ставим. Је л' може?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, може.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: 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: Пред Вишим судом у Београду води се кривични
поступак против 14 оптужених, због кривичног дела ратни злочин против
цивилног становништва. Предмет оптужбе је страдање 69 цивила хрватске
националности у месту Ловс у октобру и новембру месецу 1991. године.
Ближи предмет оптужбе напад на Ловас, страдање цивила у нападу, затим
у овом периоду убиства, телсно повређивања и противзаконита затварања
цивилног становништва и страдање цивила приликом догађаја на
такозваном минском пољу, па ћете испричати суду, с обзиром да из Вашег
исказа из истраге од 03.08.2007. године произилази да сте Ви били тамо у
време овог страдања цивила кад се десио овај трагичан догађај на минском
пољу. Испричаћете све што је Вама у вези тога познато, кад сте дошли у
Ловас, коме сте припадали, ко Вам је био командир, све што знате у вези
овог догађаја? Изволите.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па не знам баш тачан датум кад смо
дошли у Ловас, али не знам, можете Ви да постављате питања, а ја да Вам
одговарам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте Ви шта се то десило, какав је то
догађај, ко Вам је био командир?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Командир ми је био Стојковић,
одељења. Ми кад смо дошли у Ловас стационирани смо били у школи,
после тога нешто се и не сећам шта је било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли има ту нека столица да Ви седнете?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не морам да седнем.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чуће Вас боље ови остали оптужени, микрофон ће
бити ближи устима.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ја бих више волео да ми постављате
питања да бих Вам одговарао оно што знам, а овако не бих могао ништа да
Вам кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ништа о овом догађају на такозваном
минском пољу?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па ту и тамо, слабо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам шта се то десило, Ви дошли, како,
шта се ту дешава, откуд тамо Ви, како и све то?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Дошли смо тамо стационирани у тој
школи били, чекали смо неке наредбе, не знам, поставите ми питање па ћу
Вам ја рећи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је то рекао да треба да Вам се постављају
питања. Испричајте догађај, је ли знате да дате исказ у континуитету?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Догађаја се баш не сећам најбоље,
јер то је давно било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте Вашу причу шта се то десило, откуд Ви
тамо, ко је то наредио, шта се тамо дешавало, је ли неко страдао?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не знам ко је наредио да ми дођемо
у Ловас, ја мислим да је из команде неко наредио, али лично да кажем ко је
наредио не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и дошли сте у Ловас, шта се дешава тамо?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Кад смо дошли, ми смо у тој школи
били, преноћили, ујутро смо били постројени, отишли смо испред неке
задруге и одатле смо у неку детелину нас водили горе на чишћење
винограда неких и после смо чули неке пуцњеве, после се не сећам ничега
шта је било, јер смо сви после тога залегли да спасимо главу. Шта је било,
како, одакле те пуцњеве не знам, детонације нисмо ни знали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: После су нас постројили и вратили
назад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вас то постројавао?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па командири одељења. Вратили
смо се у школу. Шта је после било горе не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је издао наређење за ту акцију, дошли сте у
Ловас?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Једино за акцију у Ловас да дођемо
не знам ко је издао наређење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не у Ловас да дођете, тамо кад сте већ у Ловасу
кажете сутрадан се иде код?
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Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ту нас постројио господин Дарко
Перић испред школе и одвео испред те задруге. После смо ми у колони
ишли доле према тим виноградима горе и после тога кад се чула
детонација и то пуцњаве ми смо залегли тамо у канале ко је био, брзо смо
се и вратили назад, а шта се после дешавало не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вас води до те задруге рекосте?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па до те задруге смо кренули,
пошто нас је Дарко Перић постројио, ја мислим да је и Дарко Перић водио
и командири наши.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ваши командири, је ли?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па вероватно ишли у строју са
нама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био командир чете тад?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Истражном судији сте рекли на страни 4 овог
записника ко Вас је одвео тамо, Влајковић и Перић, тако сте рекли?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па Перић нас је постројио, али
Влајковић је ишао са нама у строју.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли има још нешто што се сећате?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не сећам се ничега више тога шта је
било горе на тој детелини, како, ми смо се вратили брзо одозго.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите колега Лукићу.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добар дан господине Исајловски, ја сам Бранко
Лукић, браним Влајковића у овом суђењу. Да ли се Ви сећате од доласка
до одласка из Ловаса колико је прошло времена?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Од доласка у Ловас до одласка?
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: До одласка Ваше јединице?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ја мислим 3 до 4 дана, тако нешто.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Шта сте, каква сте задужења имали када сте
дошли у Ловас? Да ли сте имали Ви нека задужења?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па ми нисмо никаква задужења
имали?
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Само Ви нисте, или нико није, или?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па не знам за остале, али ми као.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Ви лично нисте имали никаква задужења?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Ујутро када крећете, кажете постројени сте и
крећете, шта Вам је речено куда идете?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па речено нам је да идему у неке
винограде на чишћење терена?
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Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Је ли Вам неко спомињао да је терен ако идете
миниран?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Кажете долазите пред задругу, дошли сте пред
задругу, шта видите пред задругом?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Пред задругом сам капију неку
огромну и ништа, ту смо стајали.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Где сте стајали Ви?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Испред задруге, поред неких зидина
тамо.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли видите људе, цивиле кад стижете или
касније да ли сте видели цивиле?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Касније, после из задруге су неки
цивили излазили.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Они излазе и шта се дешава?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па онда сви у колони крећемо
према тим виноградима горе.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Је ли те цивиле неко постројавао или они су већ
постројени у задрузи?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Неки постројавали али нису били од
значаја војне организације, неке паравојне организације али не знам који су
то били.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Кажете из паравојне, је ли су били једнобразно
обучени ти који их изводе или су били у разним униформама или било?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Знате, било је разних униформи.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли ту видите пред задругом када се налазите
неке војнике да искачу из камиона?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То нисам видео.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Како се Ви крећете у колони са тим, иду цивили,
иду ти паравојници, идете ви, какав је распоред? Ко је с вана, ко је унутра,
ко је напред, ко је позади?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па ја сам био негде од средине
према зачељу доле, а напред се чула нека команда, а нисмо ишли у колони
сви.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли ту видите командире водова, да ли видите
Плавшића, Стојковића, Влајковића, Јосиповића?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па Влајковић је негде био на
средини колоне и са нама је ишао и Стојковић је био тамо.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јосиповић?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: А Јосиповића нисам видео.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Нисте видели?
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Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам. Влајковић је негде био на
средини у колони, са нама је ишао и Стојковић је био ту, a Joсиповића
нисам видео.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Колона се креће. Како се креће, кажете, видели
сте Стојковића и Влајковића, како се они крећу, где се налазе, јесу ли
поред колоне?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: У строју са нама.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Са вама?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сви наоружани људи иду у строју или има
неких који се налазе поред колоне?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Било је неких из паравојних
организација који су ишли поред строја.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Ко је на челу колоне?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: На челу, нисам баш видео, јер чуо
се глас, али не познам глас, да је неко од наших командира био и
командовао.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да је неко од ваших?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не, не, није од наших командира,
глас ми није био познат који је.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: И долазите, у току тога кретања, да ли сте чули,
Јосиповића нисте ни видели, да ли сте чули Влајковића да издаје неке
наредбе вама?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Долазите до тог поља детелине.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Шта се дешава?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па нисмо ни два минута тамо били,
чули смо неку детонацију, јер ми смо аутоматски залегли, нисмо ни знали
шта се дешава у том моменту.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесу неки људи ушли у ту детелину?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Неки јесу, али ја не знам, ја сам био
мало на зачељу доле, па нисам видео који су били, а.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте видели цивиле да су ушли?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Цивили су били неки.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Иза цивила, јесте видели неког?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Иза цивила, не сећам се нешто да
сам видео.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли можете да одредите број тих наоружаних
људи који нису припадали противдиверзантској чети ТО Ваљево?
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Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па сада тачан број не бих могао да
кажем, али испод двадесет није било.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Кажете, ушли су цивили у детелину. Јесте чули
неку експлозију?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да, детонација је била јака, сада,
ми смо се мало и уплашили ту, од чега је то, како је то дошло, нисмо се ни
надали да ту има нешто. међутим, ми смо залегли, после у канале, ко како
је стигао, да спасемо главу. Не знамо одакле је та детонација дошла.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте чули пуцњаву?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Пуцњаву нисам чуо.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: После детонације?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: После детонације.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: У кретању да ли је дошло до пуцњаве?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: У кретању, чини ми се да је дошло
до пуцњаве.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте схватили шта се десило у кретању када
се чула пуцњава?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисмо, у повратку смо видели да је
човек неки убијен и то, а сада не знам.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли нам рекли, у чијем воду сте били?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Командир одељења ми је био овај
господин Стојковић.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Вода, вода?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: А командир вода је Влајковић
ваљда био.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, Влајковић чете.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Чете, да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: А Стојковић вода?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Вода, да, тако је.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Када Ви први пут схватате да ћете негде да идете
са цивилима? Да ли вам је то неко рекао увече, ујутру, или пред задругом
или видите?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не, то нисмо ни знали, само смо,
тада смо видели када смо дошли испред задруге, тада смо видели да идемо
са цивилима, а нисмо били обавештени уопште да ћемо ићи.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли Ви некада раније долазили у Ловас?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли познавали, нисте познавали терен, људе?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не, не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли знате, које јединице из Ваљева су се
налазиле у Ловасу у то време?
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Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не бих знао.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: У школи у којој сте били смештени, да ли знате,
да ли је неко поред вас још био у школи?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ни тога се не сећам.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли видели неке тенкове?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Тенкове, не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Не? Спомињете добровољце, да ли знате колико
тих добровољачких јединица је било у то време у Ловасу?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не бих могао да Вам кажем колико
је то, не сећам се.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Ти људи који се крећу са вама, наоружани, а не
припадају Вашој противдиверзантској чети, да ли знате, којим
формацијама они припадају?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па и то се не сећам, али имали су
неко звање као «Душан Силни», не знам ни ја.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Дакле, за Вас ко год је у колони, а није из Ваљева,
из Ваше јединице, Ви сматрате да је из «Душана Силног»?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не бих баш, можда је и било неких
других, али не знам, ја сам само то чуо.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Код тих припадника наоружаних који нису из
Ваше јединице, какво оружје сте видели, да ли се сећате?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Било је разних оружја, али не бих
могао да опишем сада баш како.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: А униформе?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Униформе су биле неке прскане
онако, разне.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли је било СМБ?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Било је и СМБ, било је разних
униформи.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли су неки били у маскирним униформама, које
нисј прскане, да ли се сећате?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Тога се не сећам.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Шта сте ви имали на главама?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ми?
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Имали смо капе, имали смо
шлемове.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесу Ваши неки у колони имали шлемове, тада
када се крећете?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нешто се не сећам.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Имали сте задужене шлемове?
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Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Али, у колони, да ли сте били једнообразно, ови
сви обучени?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ми смо једнообразно били у
колони, чини ми се, са капама.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: А ови други, да ли сте приметили, који не
припадају вама, шта они имају на главама? Да ли се сећате?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па, не могу да се сетим тога.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Кажете, видели сте, јесте ли видели Радована
Влајковића пред школом када вас ујутру постројавају? Да ли се сећате?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нешто се не сећам.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте га видели пред задругом?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Пред задругом, да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: И видели сте га у колони, рекли сте нам.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да, да, у колони је са нама био.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли Вам је Радован Влајковић наређивао нешто
пред задругом или у колони?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Није ништа наређивао, ни у колони
ни у задрузи, ни испред задруге.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вама иначе наређења издаје Радован
Влајковић? Ко вам издаје наређење?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па не знам ко је издавао наређења,
али.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вама иначе је, од одласка на ратиште у
Хрватску издавао наређења, Влајковић или ко?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па не могу да се сетим, то су били
господин Перић и Влајковић, ја сада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је непосредни командир?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Стојковић ми је био као командир.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Ево суд то занима, да ли сте се Ви питали, како то
сада, мени не командује нико из моје јединице, него неко из јединице којој
ја не припадам? Јесте питали себе, јесте питали неког поред себе?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па човек није имао времена тада ни
да пита себе ни за шта, у то доба.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте питали Влајковића ко је овај човек?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам, нисам питао.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте коментарисали између себе када се крећете,
шта се дешава?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Никакав коментар није био, не
знамо ми ни где идемо, ни шта радимо, ни на шта ћемо доћи.
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Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: И како Ви, да ли Ви видите тог човека у колони
док се крећете, који командује?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па, једном сам видео, проћелав
онако човек, крупан, висок и више га нисам видео.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте чули?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Команду његову?
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Било чију у колони команду?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да, тог, јесам чуо команду.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Када долазите пред ту детелину, ко ту командује,
да ли видите или чујете?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Чујем да тај глас исто командује.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Шта је наредио?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па наредио некима да уђу у
детелину тамо и после не знам шта је било, после те детонације.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Колико је он био удаљен од Вас, отприлике?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па, не знам баш тачно, не бих знао
тачно дужину да Вам кажем.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Пред задругом колико видите наоружаних људи
који не припадају Вашој јединици?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па тачан број не бих могао да
кажем, али.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Отприлике?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Отприлике, петнаестак, двадесет,
тако.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Ти људи који не припадају Вашој јединици, како
се они крећу у току кретања те колоне?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па они су се кретали и са стране, и
напред и назад су ишли.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли ћуте, да ли вичу, како реагују, шта се
дешава?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па, не бих знао тачно то да Вам
кажем, да ли.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Пре уласка, да ли сте Ви ушли уопште у
детелину?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Рекли сте да су неки цивили ушли. Где сте Ви,
јесте остали Ви?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ми смо остали на путу горе.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Остали на путу?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: И када сте чули експлозију, шта радите?
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Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Залегли смо у канал тамо и чекали
да видимо одакле то пуца, шта.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли држали пушке на готовс?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па јесмо, јер такав је, рат је, не
знате одакле се пуца.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Лежите доле и држите пушку?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да, да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте пуцали?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли чули да неко пуца поред Вас?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па нисам чуо да неко пуца, само
смо чули детонацију.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте видели моменат експлозије мине?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли чули од других шта се десило?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Није било коментара шта се
дешавало.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: У детелини су рањени неки људи. Да ли сте
видели, да ли је рањен неко од наоружаних људи, да ли сте видели да ли је
рањен неко од цивила?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам видео да ли је ико рањен
тамо.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Нисте видели?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Након овог догађаја, да ли Вам је познато, да ли
су долазили органи безбедности у Ловас?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То ми није познато.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли је неко Вама прегледао пушке, да би се
утврдило ко је пуцао?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Зашто сте Ви пристали да кренете у тој колони?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ:
Како зашто смо пристали?
Појединачно да одбијемо, не можемо.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Значи, постројени сте, кренули сте?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Кренули сви и тако.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: И не знам да ли сам Вас питао, мислим да јесам,
јесте ли Ви знали да је минирано то подручје где Ви идете?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не, ми нисмо знали.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Хвала Вам, немам више питања за Вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Влајковић има ли питања? Изволите.
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Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добар дан, Бранко, ја сам оптужени
Влајковић. Да ли, пошто си ти обичан војник, да те питам, да ли си ти за
време нашег боравка у Ловасу, конкретно, видео, био присутан, у било
којој ситуацији, значи, на било којем месту и на било који начин, да не
набрајам сада, да неко од наших војника малтретира било којег цивила
или, ајде, заробљеног војника или, не знам ни ја?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То није било.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро, сада да те питам, како сам се ја
понашао као Ваш командир, како ти сада као обичан војник, мене видиш
пре Ловаса , у Ловасу, после Ловаса, били смо у Малом Зворнику? Да ли је
било могуће са мном комуницирати, јесам ја био склон алкохолу, дроги
или неком, да не кажем, средствима који нису долични једном официру?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То нисте никако били, ни алкохолу,
ни дроги.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Какав сам ја то као човек?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Као нормалан човек.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Као неки зликовац који не зна шта ради?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Као да сте са својом децом, тако сте
се понашали са војницима.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Значи као човек са својом децом?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Јесте.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац, изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Заменик тужиоца Небојша Марковић.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Добар дан.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако сам Вас добро разумео, постројили сте се
испред школе то јутро и добили сте наређење да идете у задругу и да
одатле идете на чишћење винограда?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми, да ли је Перић кренуо са вама? Када
сте дошли пред задругу, шта се дешава? Да ли Перић остаје ту?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Перића ја после нисам видео у
колони, овај. Где је остао, шта је, то нисам видео.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, када су ови цивили изашли, ко је сада
Вама наредио да ви сада заједно са тим цивилима, да кренете?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Наредба је била из паравојне
организације. Сада, тог човека, био крупан онако и кренули смо у колони.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли вам је неко пре тога саопштио да ће да вам
командује неко други, а не Ваше старешине?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како сте ви на основу такве једне наредбе
поступали?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је Ваш командир одељења Стојковић, да ли
је он био ту?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да, у колони је био са нама.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислим, испред задруге, да ли је био?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Био је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте да је био у колони. Да ли вам је било
шта он као, Вашем одељењу у вези са тим, говорио о томе, да сада треба да
се слуша наређење?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Није ништа рекао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, потпуно самостално сте прихватили.
Хоћете ми објаснити, како то сада, овај, Ви сте војник, како може да Вам
командује неко ко није из Ваше јединице, а да вам такво наређење није
било ко од Ваших старешина пренео?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То не бих могао да Вам кажем, јер
не знам. Можда је неко други добио наређење од неког другог, а ја то не
знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Казали сте да сте тог који вам је командовао из те
паравојне формације, да сте га једанпут само видели. Када сте га то
видели?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То испред задруге и тамо горе када
смо били у тој детелини.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То би било два пута онда, не једанпут.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То је један.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Казали сте да је Влајковић ишао, да сте Ви били,
отприлике на средини колоне, а да је он ишао, отприлике, негде поред Вас,
ако сам Вас добро разумео.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не, Влајковић је ишао на средини,
а ја сам мало ниже од њега.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Још мало ниже?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Јесте.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А када сте дошли до минског поља, јесте видели
тада где се Влајковић налази, ако је био испред Вас?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Влајковић је био на путу са нама
горе исто, а нисмо знали да је минско поље тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знали сте, разумела сам да сте знали да је минско
поље?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Виногради да су минирани неки, а
за ту детелину нисмо знали да је минско поље.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте дошли до те детелине, јесте ли тада знали
да је минско поље?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У истрази сте другачије причали – «нисмо их ми
водили, ми смо као обезбеђење ишли около, а водила је паравојна
организација. Е после када смо дошли горе, ми смо остали на асфалту,
неки су ушли у детелину тамо, где смо онда схватили да је то неко минско
поље».
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па када смо чули детонацију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, управо ово, није још била детонација, када
сте у истрази рекли, Ви остајете на асфалту и да сте тада схватили да је то
минско поље.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Можда је то нека грешка, али
нисмо схватили док није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није грешка, аудио запис онога што сте причали.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Али ми смо чули, ја лично сам чуо
детонацију, ја нисам знао да је то минско поље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде је другачије констатовано, управо оно што
сте Ви причали. Изволите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако сте сада казали да сте чули да је требало у
виноградима да буде минско поље, када сте то чули, ко Вам је то
саопштио?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То је ујутру саопштено овај, када
су нас постројавали, да идемо на чишћење неких винограда, тамо где су
минирани.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко вам је то саопштио?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Господин Дарко Перић.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми, ко вас је постројио? Рекли сте да сте
постројени и вратили се у село. Ко вас је постројио?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Где испред задруге или?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, када се десила ова експлозија, па после
тога, када се враћате?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Наш командир нас је постројио,
Стојковић и вратили смо се назад одмах, није то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кога је Стојковић постројио, све или Ваше
одељење?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Наше одељење.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ове друге?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па и други су кренули за нама. Ко
је њих постројавао, ја не знам.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу и они дошли овако уредно, да тако кажем,
постројени?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да, да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, да ли је долазио Перић после тога?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам га видео.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми, кажете, наређивао је вама тај неки из
паравојних. Откуд Ви знате да је он паравојска?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ:
Није обучен био као наше
униформе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Није имао униформу као и ми што
смо имали, вероватно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то не значи да је паравојска. Различите
униформе, је ли тако?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На основу чега Ви закључујете да је он из
паравојних, ако има другачију униформу?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Тако су људи причали тамо, ја не
знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква наређења је он издавао вама, тај из
паравојних?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Лично он нама никаква наређења
он није издавао, него напред у колони се кретао и давао нека наређења, а
ни смо се кретали у колони.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лично вама није нишга издавао, никаква наређења.
Реците ми, то јутро када војска, значи у школи спава, ко покреће војску да
сиђе доле, да иде, ко каже да се спустите доле, да се постројите?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То сам ја чуо од својих колега да
треба да се спустимо доле, али нисам видео ко је наредио да се спустимо
доле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта вам је речено, шта од оружја да понесете, коју
опрему, шта?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Није ништа речено, оно лично
наоружање што смо имали, то смо и понели.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте понели. Реците ми, све време тог Вашег, од
задруге па тамо даље, да ли Вам је иједну команду издао тај из паравојске,
Вама лично?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нама лично не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме је он то издавао?
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Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Издавао је напред наређења а коме
и шта, ми смо ишли у колони.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ми смо у колони ишли, а коме је
издавао наређења напред, нисам баш ни чуо добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто он Вама лично није издавао наређења тај из
паравојске и војницима, није Вам издавао наређења, кажете, Влајковић,
није издавао наређење Стојковић, куда ви идете без икаквог наређења?
Нико не издаје наређење, а Ви идете?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не знам, можда има овлашћење тај
који је из паравојне организације, можда је имао нека наређења од власти.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, сада сте ми рекли да он не издаје.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Али, ми смо слушали његова
наређења и тако смо ишли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, малопре ми кажете да не издаје наређење.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не издаје лично мени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вама и тим војницима Вашим.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ:
Војницима вероватно издаје
наређења.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Када се он чује напред.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Он иде испред колоне и наређује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете, Вама не издаје наређења, не издаје он, не
издају Ваши командири и Ви сада идете. Како, објасните ми то?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не бих ја могао, како да Вам
објасним.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Без икаквог наређења некуда сте кренули, успут
иду неки заробљени људи. Да ли имате објашњење за ту ситуацију?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, да ли је било када и на ком месту Дарко
Перић помињао, ако заробљеници почну да беже, да ће бити пуцано у
њих?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То нисам чуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тамо када кажете, код детелине Ви остајете на
путу, ко је Вама рекао ту да стојите, на асфалту том, да не уђете у ту
детелину?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Није нико рекао, када смо чули
детонацију, ми смо гледали да се спасемо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није још дошло до детонације, Ви остадосте на
асфалту, нисте ушли у детелину, ја сам Вас тако разумела.
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Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вама каже, који положај да заузмете?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То нисам чуо ко је рекао да
останемо на асфалту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто сте остали на асфалту?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли успут приметили да је неки човек убијен
од тих заробљеника или да је дошло до неког пуцања?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објасните ми ту ситуацију, јесте то видели, чули,
шта се то десило?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па у повратку сам видео да човек
лежи поред пута, нисам видео како се десило и шта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком повратку, када се враћате?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Када се враћамо према задрузи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поред пута лежи?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Поред пута, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли у току тог кретања од задруге према тој
детелини чули пуцањ?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Чули смо пуцањ, нисам видео ко је
пуцао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, да ли је на тој детелини дошло до неког
разминирања?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Е то не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је неко вадио мине?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То се не сећам и не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је наишло неко војно лице са неким чином?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не знам, јер смо се ми брзо вратили
назад у школу и то, да ли је долазио или није, то не бих могао да Вам
кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, тим заробљеним цивилима, ко је њима
то наредио да уђу у детелину, тако да се понашају, шта да раде?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па тим заробљеним цивилима је
наређивао тај испред тамо човек.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који тај испред?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Тај из паравојне формације, а за
остало не знам, шта је наређивао и како.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је изгледао тај из паравојне формације?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Онако крупан, проћелав је изгледао,
ко ће да се сети после двадесег година како је изгледао.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је ту људи страдало, да ли сте Ви видели
неке убијене?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То нисам, то нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете, нисте видели ни рањене, ни убијене ни
ништа?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте ту присутни.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Јесам присутан, али мало даље сам
био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како то објашњавате да нисте видели?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Јер смо даље били, нисам ни
загледао тамо ко је рањен, када је детонација била, нема човек времена ни
да гледа шта се дешава, да спасеш живу главу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви то после кренули да бежите, па нисте
видели или шта?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не, нисмо бежали, остали смо,
постројили се у колону и вратили се назад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је са Влајковићем, .где је он?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Влајковић се са нама вратио доле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ушао у детелину ту?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Није, нисам га видео да је ушао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он тврди да је ушао.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ја га нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био рањен Влајковић?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шга после Вама кажу Ваш командир вода,
командир чете, командант одреда, шта се то десило, о чему се ту ради?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ја нисам упознат са тим, нисам чуо
шта је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте се заинтересовали, Ви сте били присутни
ту, десило се нешто, јесте чули после да су неки људи рањени?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: После су причали да су неки
рањени, а сада ко је, шта, колико, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте питали Ваше командире?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам питао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Није ме интересовало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли се распитали, ко је тај паравојни?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам ни то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам се ни то распитивао.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никога нисте питали?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Уопште ме није интересовало да
питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добар дан, господине Исајловски, Бранкица
Мајкић, адвокат, имам неколико питања за Вас. Најпре бих Вас питала,
везано за Ваш смештај у школи, како сте данас рекли, али сте код
истражног судије, страна 2 записника рекли, «на стражу нисмо, били смо у
дому, школа, шта је, не знам ни ја, ту су нас, увече смо стигли, до ујутру
седели, спавали, били су неки» и ту сте прекинули реченицу или није ушло
у транскрипт. Да ли можете да се сетите, осим вас, ко је био смештен у тој
школи, јер овде кажете да су били неки, али нисте до краја?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не могу то да Вам кажем, јер не
знам ко су били и да ли су били смештени. Ми смо на спрату горе, а шта се
доле дешавало, не знам.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесте приметили људе неке?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисмо, ми како смо отишли горе,
нисмо ни силазили доле до ујутру.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Кажите ми, ово јутро када долазите до
задруге, Ви кажете да су ове цивиле, да их је извела нека паравојна
организација.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Јесте.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли можете да ми кажете, како сте знали да
је то паравојна организација?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Знате, били су у разним
униформама неким тамо и нису изгледали да је то редовна војска.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ:
Да ли знате, која је то паравојна
организација?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не знам, ја сам рекао, тврдили су
као «Душан Силни»; нека паравојна организација и друго не знам, да ли је
била друга или шта, не знам.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А када кажете, то, паравојна организација,
колико је ту људи који изводе ове цивиле?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Тачан број не знам, али било их је
преко петнаест, сигурно.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И свих петнаест видите? Где видите тих
петнаест?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па испред задруге, када смо се
кретали у колони.
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Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А испред задруге, а колико видите њих који,
овај, изводе цивиле из задруге?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не могу тачан број да се сетим, не
знам.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли можете отприлике да нам кажете?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Отприлике не бих могао.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А како знате да су ти који изводе цивиле ови
који, ових петнаест укупно које видите испред задруге, да су они из исте
организације?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То су причали тамо, то сам преко
прича чуо, овај.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли можете, молим Вас, да ми опишете,
како су били обучени и како су се они то разликовали и јесу ли се и међу
собом разликовали или су се само?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па међу собом су се разликовали,
али са нама су били баш много различито обучени.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Од вас баш различити.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Јесте.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли је постојала нека организација или
јединица коју сте приметили да је имала различите униформе од ваших,
али да су били међу собом једнообразно обучени?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па нисам.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Нисте то, добро. И сада ми реците, онда
настављате просто одговор да је командовао неки из «Душана Силног».
Када сте сазнали да Вама командује неко из «Душана Силног» и ко Вам је
то рекао?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То су у колони причала војска.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: У тренутку када Ви крећете, Ви не знате да
Вама командује неко из «Душана Силног»?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро и да ли можете, молим Вас, ближе да
ми опишете, рекли да се он разликовао по униформи од Вас, па
претпостављам значи да је имао униформу. Каква је то униформа била?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Била је, како да Вам кажем, као да
су прскана одела.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А осим тога, да ли је и горњи и доњи део био
такав?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Вероватно, али не може човек све
да се сети.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли је то био комбинезон неки или?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Чини ми се као да је комбинезон.
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Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А шта је имао од опреме?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Какве опреме, наоружање и то? То
нисам видео.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Нисте приметили?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли је имао на глави нешто?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ја мислим да није.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Мислите да није. А само ми реците даље, да
ли Вам је познато да су неки припадници Ваше јединице те ноћи били у
задрузи?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Није.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: То не знате?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не знам.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Онда ми кажите, одакле Вам ово сазнање,
страна 4 записника код истражног судије, кажете, «ти људи, цивили, не
знам, то су ови заробили ваљда из паравојне организације, као Хрвати
били». Ко Вама то прича да су неки из паравојне?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То су разне приче биле тамо, по
тим причама ја сам и дао одговор.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесте те приче чули касније или?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Касније, касније.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: У односу на тај дан, добро. И овде ми је
остало нејасно из Вашег одговора, страна 5 код истражног судије, кажете,
«нисмо их ми водили, ми смо као обезбеђење ишли около, а водила је
паравојна организација. Е после када смо дошли горе, ми смо остали на
асфалту, неки су ушли у детелину тамо. Већ сам онда схватио да је то неко
минско поље, чишћење терена». Па ми објасните, тај, како сте Ви описали,
да идете као обезбеђење, да ли можете нешто ближе да ми објасните, кога
обезбеђујете, чије сте Ви обезбеђење у тој колони?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не бих могао да Вам кажем ту
ништа, какво обезбеђење. ми смо ишли у колони тамо на чишћење тог
терена, тог винограда, а сада као обезбеђење, то ми је можда изашло онако
да кажем, случајно.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Па кажете даље, «ми смо ишли све около као
обезбеђење, а они су ишли испред».
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисмо околи, ми смо у колони
ишли, кретали се.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ево, ја ћу Вам прочитати целу, «ми смо ишли
све около као обезбеђење, а они су ишли испред, та паравојна организација
и иза њих, а они су били у средини».
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Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Вероватно сам направио неки
лапсус ту, али нисмо обезбеђење сигурно.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Само бих Вас питала још везано за овог
човека кога описујете да је предводио ту акцију тог дана, рекли сте да сте
га два пута видели. Колико је он удаљен од Вас када сте испред задруге?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па неких двадесетак метара.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесте ли могли добро да га приметите, да га
запамтите?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Сада онако, био је проћелав, то
знам, био је висок, крупан човек, а.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А колико је далеко од Вас када сте на овом
месту детелине где сте стали?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Он је много даље био од мене онда.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли је био окренут према Вама или сте га
гледали са леђа?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Малтене га нисам ни видео горе,
можда мало само.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесте ли Ви јасно могли да чујете његове
команде?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И да препознате његов глас?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Јесте.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли можете да нам кажете тачно шта сте
чули, шта он командује и коме командује?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Тога се не могу сетити шта је
причао и коме је командовао, не могу то да се сетим и не знам.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли је био он сам, значи издвојен на
почетку те колоне или је био још неко са њим?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па да ли је био још неко, нисам
приметио, али знам да је он на почетку колоне био.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро и само бих Вас питала, с обзиром да,
када долазите до тог поља детелине, ко Вама наређује да станете и да
остаете ту на асфалту
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам чуо ту наредбу, али, овај,
када су стали сви, стао сам и ја.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли су сви стали на асфалту?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли су добровољци стали?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Добровољце нисам видео, не знам.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Шта сте приметили, ко је кренуо ка детелини?
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Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ка детелини су кренули цивили и
неколико, тај који је наређивао.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Тај ко је наређивао је кренуо са цивилима?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Јесте.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Само сте то видели?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И колико, овај, су они одмакли далеко пре
него сте Ви чули детонацију?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па подалеко је било од нас, не знам
сада тачно колико је било, али били су даље од нас.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Можете отприлике, не морате тачно у метар?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Пет, шест стотина метара можда.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Колико?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Петсто, шесто метара.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро и само ми реците још једну ствар,
јесте ли приметили нешто на тим цивилима који су ишли са Вама у
колони?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам ништа.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Специфично?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Хвала Вам, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Адвокат Јасмина Живић, бранилац Перић
Дарка. Господине Исајловски, рекли сте у истрази, а и данас, да то вече
када сте стигли, да сте спавали, да нисте ишли на стражу. Да ли можете да
ми одговорите, да ли је било неких других активности, типа постројавања,
зборови?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Рекли сте да је командир вода био Стојковић
Живан.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: И да је он ишао са Вама у претрес. Да ли је у
Вашем воду био десетар Верољуб или Веран?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да, био је.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Био је? Да ли је он ишао са Вама у претрес?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Он је са нама у колони ишао.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Да ли сте ви као вод у тој колони сви ишли
заједно?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
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Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Ви сте рекли малопре да се не сећате да сте
видели Радисава Јосиповића у самој колони. Да ли се сећате, да ли сте га
видели испред школе то јутро када је било постројавање?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ни тога се не сећам.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Испред задруге?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не, не могу да се сетим да ли сам га
видео, али.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Ајде овако, да ли се сећате онда да је неко други
поменуо, да ли сте чули од некога да је он, да ли је он случајно нешто
командовао то јутро, било коме, било шта?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не, нисам ништа чуо.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Реците ми, то јутро испред задруге код те
економије, да ли се сећате да је био неки камион из кога је изашла нека
војска?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је рекао већ.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ. Извињавам се, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље од бранилаца, нема? Од оптужених?
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан, оптужени Љубан Деветак. Госпођо
председнице, да ли могу, овај, да замолим сведока да покуша да уцрта где
се он налазио, на тој ливади где се налазио и где је евентуално приметио да
је била експлозија?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако може да се снађе на тој Вашој карти.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Није ово моја карта, госпођо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово што сте јуче дали.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ово је геодетски извадак, катастарски.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте сведоку, па ако може, ако не може.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Слабо се разумем у ово цртање, али
не бих могао ово да Вам нацртам.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Није ово цртање. Да ли се сећате тих силоса,
јесте силосе видели са те позиције где сте стајали?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Јесмо.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ево ту су Вам силоси.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нема везе где су, али ја не могу да
Вам нацртам где сам ја био.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Само мало, то су силоси.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесте их гледали одавде или одавде од села?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Од села.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Отприлике, да ли можете да обележите где сте
били?
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Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Како то отприлике да Вам
обележим, ја не знам, може да буде и овде и овде, ја то не могу сада да Вам
утврдим где је.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Рекли сте да сте били на почетку, ако се ја добро
сећам, ливаде.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: На почетку ливаде те.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да, да.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То је негде ту.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: А јесте приметили онда експлозију отприлике
где је?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам приметио, али чуо сам.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесте могли да оцените после од Вас гледајући
према силосима, колика је удаљеност била експлозије?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То не бих могао да се сетим, нити
моту да знам колика је удаљеност.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Не знате. Госпођо председнице, ја имам један
предлог.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да чујемо.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Замолио бих суд ове исказе сведока који се само
сећају, да њихове старешине нису ништа наређивале, да њихове колеге
војници, нити они нису пуцали, да су, овај, паравојне организације тамо
биле присутне, биле главне или такозвани добровољци и тако даље и не
знају своје позиције, да се њихова сведочења ставе ван списа или да се
подвргну ти сведоци адекватном вештачењу сећања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље од оптужених, изволите.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Ако сам разумео, војници су имали шлемове
задужене као војне опреме. Да ли си тако рекао или сам те ја слабо
разумео? Значи, да ли су наши војници имали шлемове?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Јесу? Мало банално питање, чему служе шлемови?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да се заштити глава.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли је пред полазак на претрес терена било страха
код војника да ли су се бунили да иду, да ли су били уплашени од могућих
било каквих опасности које би могле да их задесе приликом те акције?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Било је.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Сматраш ли онда да је требало понети шлемове у ту
акцију?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па сматрам, што?
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: А нисте понели?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то можете да тврдите за све, целу чету или
само за себе?
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Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Само за себе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли је Ваш вод спавао у једној учиони заједно?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па било нас је у једној учиони.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Ваш вод?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Шта сте радили то вече пре него што сте заспали, с
обзиром да је дуга ноћ, а рано је пао мрак, полицијски час? Значи,
говоримо о вечери пре акције, да ли сте нешто радили, убијали време,
играли шах?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ништа, седели, пили.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Нико није играо карте?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То се не сећам да ли је неко играо
карте, не знам.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли је Веран био са вама?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Код нас није играо нико овде где
смо ми спавали, карте, то знам.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли је Веран био са вама ту?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нешто се не сећам да ли је био у
спаваони са нама ту, не могу да се сетим, можда је и био, али не могу да се
сетим.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Ко је био твој командир одељења?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Стојковић.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Не вода, него одељења? Вод је подељен на три
одељења и свако одељење има командира.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не могу да се сетим сада, знам да
ми је Стојковић био командир вода, а одељења, не знам да ли је Веран био
или не знам ко је, чини ми се да је Веран.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то Вам је непосредно претпостављени тај
командир одељења, Вама?
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Мислим да је рекао да мисли да је Веран. Јеси рекао
да мислиш да је Веран?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Али не могу да се сетим да ли је.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Како се зову остала два командира одељења?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Појма немам, заборавио сам.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Обзиром да се сећаш Верана, већа је вероватноћа да
је он био командир одељења него ти којих се не сећаш или је то
претпоставка моја?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не бих знао да ти кажем.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Добро.
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Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Дуго је то време прошло и не може
човек свега да се сети.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Да, на питање адвоката госпође Живић, у колони је
други вод ишао заједно после минског поља, Стојковић вас је постројио и
вратио вас све заједно. То пуцање када је тај убијен, односно тај приликом
кретања колоне када сте чули то пуцање, те пуцње, какав је то звук био?
Да ли је могуће да то неко није чуо или сте ви сви чули те пуцње?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не знам да ли су сви чули, али
неки.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли је то био гласан звук, ипак је то равница, Ви
сте на зачељу колоне, не знате баш где се то дешава, али звук се ту ипак
доста јасно чује. Да ли су то могли сви да чују или само они који имају
одличан слух?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па не бих знао да ти кажем.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: А када сте прошли и у повратку поред тог убијеног
мештанина, јесте сви видели или су неки гледали лево, неки десно?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не знам ко је где гледао, ја сам
видео тог човека, лежи поред пута. За себе могу да кажем, а за остале не.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: А када вас је Стојковић постројио, јесте ви њега
видели да вас је он постројио да се вратите?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Стојковић?
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Јесте.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Он је био испред нас и са нама у
колони се вратио.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Значи, ако је Веран био у строју, он је морао да
види свог командира вода да је са вама. Значи, ако је стјаао испред Вас,
Веран је био са вама. Је ли он видео тог командира или је он био у некој
рупи?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не знам да је био.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли је могао да га види, ако стоји испред вас? Не
питам да ли је Веран видео, него да ли треба да га види, да ли је он стајао
испред вас да свих вас тридесет можете да га видите?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Командира?
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Јесте.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па, стајао је.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље од оптужених, изволите.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ја бих Вас само питао, да ли сте мене
негде срели или видели тамо у Ловасу?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Вас нисам.
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Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, то је једно. Да ли сте можда у
Ваљеву, један сведок је рекао, чули да је неко Вама рекао да паравојне,
односно добровољачке јединице више не постоје, да је то све од тада ЈНА?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам то чуо.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Хвала лепо, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље од оптужених? Изволите.
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Браниславе, реци ми молим те само, овај,
да ли се сећаш, који сам ја чин имао у то време, 1991. године?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не сећам се.
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: А реци ми, да ли се сећаш, који су чин
имали Стојковић и Плавшић?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Стојковић је био водник или
десетар, чини ми се, а Плавшић десетар.
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: По неком мом сећању, Стојковић је био
водник а Плавшић млађи водник. Ја сам у то време поручник. Реци ми
само још једну ствар, да ли си можда приметио да се ја по било чему, осим
по чину, разликујем од било ког од командира водова, значи по неком свом
понашању или било чему? Да ли сам ја њима наређивао некада или тако
нешто?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Немам више питања, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Питао бих сведока, пошто данас говори да је овом
акцијом командовао добровољац, је ли тако?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: И издавао вам је наређења, је ли тако?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте се окретати, губи се тон, не чујемо.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Не чујем ја њега. Како је одговорио, нисам га
разумео?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је гласило Ваше питање?
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Моје питање гласи, да ли је тај добровољац Вама
издавао наређења?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је на моје питање, рекао је да није добио, ни
он ни неки војници од тог добровољца наређење.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Следеће питање, ко им је рекао да остану на
асфалту?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је било питање.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Било је?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не слушате суђење.
Опт. ЗОРАН КОСИЈЕР: Нисам га, слабо га чујем.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, од оптужених, да ли има још неко неко
питање? Нема, пуномоћници, изволите.
НАТАША КАНДИЋ: Ја бих Вас само питала, када сте Ви дошли у Ловас,
шта сте радили?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Седели и пили и спавали.
НАТАША КАНДИЋ: Код истражног судије сте још рекли да сте уживали.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па то је то, када се једе и пије, то је
уживанција.
НАТАША КАНДИЋ: Реците ми, шта се догађало у Ловасу? Да ли је био
неки посебан догађај за уживање?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не, није било, али човек да се
опусти мало.
НАТАША КАНДИЋ: Молим?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да се човек опусти на те муке.
НАТАША КАНДИЋ: У Ловасу да се опусти?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
НАТАША КАНДИЋ: Ко вам је спремао ту храну у којој сте уживали?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Имали смо са собом, понели
НАТАША КАНДИЋ: Молим?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Понели смо са собом.
НАТАША КАНДИЋ: Понели сте храну?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да, имали смо конзерве, суви
оброк.
НАТАША КАНДИЋ: Мало искрено, непримерено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта значи непримерено, он прича да војска носи
конзерве са собом.
НАТАША КАНДИЋ: Не, непримерено је ово уживање, осим уколико
није.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: У Чаковцу није било ни струје ни воде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да добацујете.
НАТАША КАНДИЋ: Имам још једно питање, овај, када код истражног
судије кажете, описујете како се догодило то да је дошло до, овај, да се
бацио на мину и кажете, «кренули су ови из паравојне организације према
њему и он се бацио ваљда, чини ми се да се бацио на ту мину и повукао то
да експлодира та мина»: Овако како сте рекли, значи он се бацио на ту
мину када су кренули према њему или?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То нисам видео да ли су они
кренули према њему, али сам после чуо да се он бацио после на ту мину и
тако сам дао изјаву.
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НАТАША КАНДИЋ: Ево шта кажете: «Кренули су ови из паравојне
организације према њему и он се бацио, ваљда, чини ми се да се бацио на
ту мину и повукао да то експлодира».
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не знам да ли је повукао, али тако
сам чуо у строју да се он бацио.
НАТАША КАНДИЋ: Не да ли је повукао, ја Вас питам да разјасните, да
кажете, да .ли је то то што сте рекли као што овде пише, а то је да су они
кренули према њему када је он претходно, каже, «Хрват у минском пољу
викнуо је «мина» и на то Ви кажете да ови из паравојске крећу према њему
и он се тада баца, само то да разјаснимо, тај редослед догађаја, корака тих.
Он виче, види мину, каже «мина».
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ја то нисам вероватно дао, да виче
он да је видео мину.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је аудио запис, то сте причали истражном
судији.
НАТАША КАНДИЋ: Каже, «када је Хрват у минском пољу викнуо
«мина», овај, да ли сте видели, да ли је према њему неко кренуо»? Ви
кажете, «кренули су ови из паравојне организације према њему и он се
бацио». Овако како кажете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, како гласи питање?
НАТАША КАНДИЋ: Само да потврди, да ли је то што је рекао, да ли
остаје при томе да је након тога што је неко рекао «мина», овај што је
рекао «мина», да су ови из паравојске кренули према њему, па се он после
тог догађаја да они крећу према њему, он се баца на мину?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је тако рекао истражном судији, сада може,
шта да кажемо, да ли је то тако рекао?
НАТАША КАНДИЋ: Не, само да ли потврђује да је тако био тај догађај,
да ли остаје при томе?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам видео да ли се бацио на
мину, а чуо сам после у колони да се бацио, али ја то нисам видео.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, значи нисте видели?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питања нема више. Реците ми, те заробљенике,
цивиле како их већ зовете, да ли видесте Ви да су то неки повређени људи?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да некима капље крв, да иду тамо, тешко се крећу,
да су неки избодени ножем?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам видео?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сте Ви удаљени од било ког од тих
заробљеника?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Где сам ја био у колони, ја нисам
ниједног заробљеника видео близу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико нисте близу?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Неких стотинак метара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петнаестак метара?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Стотинак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стотинак метара? Не мислим тамо на детелини,
него у том кретању, па испред задруге, па идете гамо тим путем?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Они су кренули испред тамо, а ја
нисам видео да ли је неко повређен или крвав.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете да сте поређани као обезбеђење.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Јесте, али нисам видео да ли крвари
неко, то нисам приметио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам приметио да ли је неко
крварио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се неко тешко кретао, да ли је повређен?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам ни то приметио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ништа видели?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, да ли Ви питате неког Вашег
командира, шта ће ови цивили са нама, где ћемо, шта ћемо?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам то питао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Није моје да питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то уобичајено било у војну акцију да се
поведу цивили па сада не питате или како, да ли имате објашњење за то?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Није моје да питам, моје је да
слушам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није Ваше да питате?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А после овог д0гађаја?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Јер ја сам обичан војник тамо био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А после овог догађаја, да ли сте питали?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па, питали смо између себе и
између војника смо разговарали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине, Ваше је исто да одбијете неко
наређење када то наређење није у складу и када се са цивилима ради
нешто. Да ли знате то?
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Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Знамо, али шта ако прете војним
судом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То када кажете. Није моје да питам, него моје је да
слушам. Да ли да Вам је неко рекао да убијете човека, не бисте ништа
питали?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не би, него бисте пуцали?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не бих ни пуцао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато Вас враћам на ову ситуацију, зашто не питате,
да ли је дозвољено цивиле водити у акцију неку, било какву?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То нисам знао, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: То не знам, јер нисам питао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате да ли је?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам ни смео да питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ни смели да питате?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Ја сам обичан војник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тај командир Живан Стојковић био толико
опасан да га не питате?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Није опасан, него ја сам обичан
војник. Да сам имао неки чин, можда бих и питао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто нисте питали командира чете, Влајковића,
шта је ово, где ћемо са овим цивилима, куда идемо?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ:
Није било ни времена за
размишљање о томе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како није било времена, колико је удаљена
задруга, од задруге до те детелине, колико је ту било?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па не знам тачно колико је било,
можда има два километра.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Та два километра хода и немате времена да питате
ништа?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Шта да питам када смо ми у строју
и нема ту питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У строју сте били, постројени?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вас је то тако постројио?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Па ми како смо се постројили
испред дома, тако смо и отишли горе у строју, господин Перић нас је
постројио испред дома, испред школе те, не знам да ли је дом или школа.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, да ли је Дарко Перић дошао на ту
детелину?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Горе га нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га видели?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули, да ли је ту био присутан?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: И шта сте после сазнали
када се то десило, погинули људи, шта сте чули, шта сте сазнали?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да су погинули на детелини?
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Јесте сазнали где сте ишли
и зашто су људи погинули, цивили, шта се десило?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Нисам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Зашто?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Није ме ни интересовало шга је то,
шта се десило.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Некада нешто чујете и да
Вас не интересује, можда ме не интересује, па чујем просто. Да ли је то
уобичајено било да погину толики цивили у Вашем ратовању? Колико сте
ратовали дуго, Ви?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Где у Ловасу?
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Не, уопште, колико сте
ратовали?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не знам, не сећам се тачно.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Годину, две, месец,
колико?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не знам, не знам тачно, месец дана,
два.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Колико пута Вам се десила
оваква ситуација, да будете у акцији у коју су поведени цивили који су
страдали?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Само једном.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Само једном?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Како објашњавате да сада
после тога ни вољно ни невољно ништа не чујете? Да ли Вас није занимало
да чујете шта се то догодило у акцији у којој сте и Ви учествовали?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Не.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Није Вас занимало?
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Није.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете да идете господине Исајловски. Следећи
сведок Зоран Милић.
Сведок БРАНИСЛАВ ИСАЈЛОВСКИ: Хвала.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Милићу. Јесу ли Ваши лични
подаци од оца Миомира, шта сте по занимању, овде нема?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Радник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Радник, са пребивалиштем Ваљево, Збратимљени
градови 11/2, је ли тако?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Није, Бранковина је сада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Друга адреса значи?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је адреса?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Бранковина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бранковина, нема ништа више сем тога?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Рођени у Ваљеву, '61.годиште, је ли?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли у неком сродству са овде оптуженим
лицима?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У завади некој?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Са личним подацима као на записнику из истраге од 03.08.2007.године.

Бићете саслушани као сведок, као сведок сте дужни да истину говорите,
нисте дужни да одговарате на поједина питања уколико би себе или неког
свог блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној
штети или кривичном гоњењу. Пре него што кренете да дајете исказ
положићете заклетву прочитавши тај текст испред Вас.
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: 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: Пред овим судом се води поступак против 14
оптужених лица због кривичног дела ратни злочин против цивилног
становништва, предмет оптужбе је страдање 69 цивила Хрватске
националности у месту Ловас у октобру и новембру месецу '91.године,
напад на Ловас, страдање цивила у нападу, убиства, телесна повређивања,
противзаконита затварања цивила у овом периоду у селу и догађај на
такозваном минском пољу и страдање цивила при овом догађају. Из
Вашег исказа из истраге који сте дали 03.08.2007.године види се да сте
били, сведок сте неких од ових догађања, па ћете испричати суду све што
Ви знате у вези тога. Изволите.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Кад смо дошли у тај Ловас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да седнете да Вас боље чујемо?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Нећу, није проблем. Кад смо дошли у тај Ловас
то што се тамо десило десило се, дао сам ту изјаву и држим се те изјаве,
сад не знам који Вас детаљи баш интересују.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ипак боље седите оптужени Вас не чују окренути
сте им леђима па се и звук не може да. Па испричајте нам шта је то било,
кад сте дошли, коме сте Ви, којој јединици припадали, ко Вам је био
командир, јесте ли били у овој акцији тамо, јесте ли ишли Ви, ко је ко
наредио, шта се дешава од Вашег доласка у Ловас па надаље.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па био сам везиста при територијалној јединици
из Ваљева, противдиверзантској, био сам и то вече, то критично вече у тој
Земљорадничкој задрузи, стицајем околности што сам морао да, јер тамо је
била та акумулаторска станица где се пуне батерије од тих уређаја и
сутрадан смо отишли на ту, како да је назовемо акцију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је био командир Ваш?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ја сам био везиста команданту чете Влајковић
Радовану.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вас је послао тамо да пуните ту батерију?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па ту је била та акумулаторска станица и увече
сам, и био ми је задатак да заседе мало око села оно, поделим те
акумулаторе да имају да се јављају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Заседе где су, користе те акумулаторе за оне
токи-вокије, за оне, за те уређаје, то је то. Ту сам дошо, оставио, увече сам
исто дошао узео те батерије док се напуне, заменим батерије само, то је то
што се тиче тог, Земљорадничке задруге ту сам се задржавао врло мало,
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само донесем и однесем, без неког задржавања ја, ја као ја. Сутрадан је
била та акција, учествовао сам у томе и то је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите колега Лукићу.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добар дан господине Милићу, ја сам Бранко
Лукић, браним Влајковића у овом поступку. Где сте били смештени када
сте дошли у Ловас?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: У школи.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: И како из школе идете у ту Земљорадничку
задругу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То је врло близу било, можда 50 метара од
школе.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ко Вам објашњава где је Задруга, да ли се сећате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, увече одлазите, остављате батерију?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Колико се задржавате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То је пар минута само да се предају батерије,
узмем пуне и изађем, заменим батерије.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Хвала. Код кога то радите, да ли знате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Тамо је то неко радио у тој акумулаторској
станици.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Није из Ваше чете?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, не.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Кад сте те батерије узели, дали сте празне узели
пуне, колико ја разумем, је ли тако?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Узимате батерије и шта, разносите их по заседама?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Кад сте разнели батерије да ли се враћате у школу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Отприлике до када сте Ви завршили ту вашу
обавезу разношења батерија?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То у принципу буде пре мрака, значи пре мрака,
сад временски тачно не знам, јер је то пре мрака се уради, док ја могу да
одем до заседе.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, долазите у школу и који сте вод Ви били, да
ли се сећате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Нисам био вод, био сам при команди.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: У команди чете, везе, добро. И где сте у школи
били смештени, са ким?
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: На спрату у команди, са економ, санитетлија.
Мало нас је ту, ту нас је мало било.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Шта се дешава то вече у школи да ли знате, јесте
ли видели нешто, јесте ли са другим људима контактирали?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па нешто је се причало сад већ и ја више не знам,
знам да је нешто се дешавало, не знам ништа оно директно, нешто се
осећала нека тензија, свађе неке су, причано нешто, ово, оно, шта ја знам.
Нека одбијања наредбе, мислим неки детаљи, сад не могу ни ја тачно да се
сетим, али нешто је се дешавало, то смо увече док смо оно легли у кревет,
пошто сам ја до 12 сати дежурао због тих станица, до 12 сам ја био
дежурни, нешто је, не знам, нешто је се дешавало оно у згради самој.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ујутро будите се, шта се дешава, идете по те
батерије поново или не идете?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ујутру.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Или сте кренули, јесте ли кренули некуда из школе
ујутру, шта се дешава ујутру?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ујутру сам отишо да ове батерије које сам
покупио поново однесем тамо да се пуне, да би увече поново их подигао.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Јесте ли Ви ишли са колоном од школе до
задруге, јесте ли ишли Ви ујутру са четом?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да, да, то је било, прво сам одрадио онај свој део
посла, па после у колони до задруге.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли ишли у колони или сте дошли касније?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: У колони.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: У колони. Јесте ли били пред школом ујутро кад
вас престројавају?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Шта се дешава пред школом? Ко Вам каже да
изађете пред школу да ли се сећате, какву опрему да узмете, јесте ли
носили нешто са собом?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Нормално пушке су биле, нормално
постројавање је вршио командант пука и онда нас је одвео до школе,
пардон до Задруге.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: И пред Задругу долазите, шта се тамо дешава?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Тамо нам, изводе те људе које треба да водимо,
да одемо до неког минског поља, немам појма до ливаде неке, да дођемо до
винограда у ствари јер наводно то вече се пуцало из неког винограда и ми
сад треба да одемо до тог винограда, али мора да се прође кроз неки
кукуруз, немам појма.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Кога виђате пред том задругом, кога затичете, ко
касније долази, да ли неког изводе? Кажите нам нешто о томе.
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То не знам сад.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесу ли изашли неки цивили из Задруге?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да, изведени су цивили из Задруге.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли ви већ стигли кад су они изведени, или су
они изведени па ви стижете, да ли се сећате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ми смо стигли а они су изведени.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: И где сте Ви били у том моменту кад су они
извођени?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ту негде испред Задруге.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Испред. Да ли се сећате колико је тих цивила било?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Можда 20, 30 не знам, тако нешто.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Колико је вас из противдиверзантске чете Ваљево
био? Оквирно.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па оквирно можда нас је било, не знам можда и
двадесетак, а сад не знам колико је отишло на ту акцију, ко је остао, ко је
отишао, то не знам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Мање нас је отишло сигурно.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ко изводи и да ли излазе сами или изводи неко те
цивиле из задруге, да ли се сећате тога?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам, не бих мого да се сетим тога.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте ту пред задругом видели неке наоружане
људе који не припадају вашој чети?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Тог је било пуно, пуно је било тих наоружаних
непознатих људи, разне униформе су ионако биле у селу и тако.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли знате коме припадају ти наоружани људи
који не припадају вашој јединици?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па не знам међу нама су те кружиле приче то су
неки као добровољци, ко су, шта су то нико није знао.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Питао сам и ову двојицу пре Вас, да питам и Вас, у
ствари колега је питао. Јесте ли видели ту испред задруге неки камион из
кога искачу војници, док сте били или нисте?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не могу да се сетим.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ту пред Задругом како се ви постројавате уз те
цивиле, ко вам каже, да ли вам неко нешто наређује, да ли чујете наредбу
или не чујете?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па наредба је се чула, постројавамо их, у ствари
наредба је била, сад нисмо ми то постројавали већ то је, не знам неки
други, не знам који човек је то командовао том акцијом, тако да ја лично
пошто сам био везиста нисам имао ту обавезу никакву да, ја сам био на
крају колоне, али били су у средини између ове војске.
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Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Цивили?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Цивили.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли видели човека који издаје наредбу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Тада?
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Тада, да? Видите га пред Задругом?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да, први пут.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: И колона креће, када колона креће где се он
налази?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: На почетку или негде на средини колоне, ту је
негде, он командује акцијом, на почетку је био оно кад смо били
постројени он је рекао то, а после тога је био ваљда на почетку колоне
пошто сам ја на крају био, мада је било шетања горе доле неке војске, не
знам ко је шта радио.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Је ли ваша војска шетала горе доле?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Није.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Те који шетају горе доле да ли познајете?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Како бисте описали тога човека који командује
пред задругом и у колони, да ли се сећате како изгледа, да ли има нешто
карактеристично на глави, на себи, од оружја?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Колико се сећам то је нека униформа, не знам,
прскана нешто, не знам, нека голуб боја, тако нешто, плав човек, кракто
потшишан, толико.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Висок, низак?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Висок.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Од оружја да ли се сећате шта је имао?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, само што се сећате. Споменули сте на
почетку крећемо у минско поље, па сте рекли онда виногради, да ли сте Ви
знали када крећете да ли је терен на којем ћете да завршите миниран, да ли
вам је неко рекао ту и ту има минско поље?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Је ли вам неко показао на карти да постоји минско
поље?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, није, нити смо ми знали да ту има минско
поље, нити па карту, не знам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Кад сте сазнали да ће у акцију да иду цивили са
вама?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То јутро.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Када то јутро, пред Задругом?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Пред Задругом.
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Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли Ви знате које јединице су се налазиле у
Ловасу у то време?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па не знам, били смо ми, били су неки
добровољци.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: А да ли знате из Ваљева која јединица се налази
осим Ваше?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: У школи, да ли знате да ли је неко још у школи
смештен са вама?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па ми смо били на спрату а доле била опет нека
војска, неки добровољци.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Одакле су ти добровољци, да ли знате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете мало брже колега молим Вас, па
немојте.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ја најмање времена потрошим на испитивању
својих сведока, молим Вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нема, али сад ми овде чекамо сви по пола сата
да Ви.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Чекам зато што скраћујем, прескачем по десет
питања зато што нема потребе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Припремите се за, знате то су Ваши сведоци,
спремите питања, него овде сад сви чекамо да Ви.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Људи који су ишли, који су били пред Задругом и
који су се кретали у колони, какву врсту оружја су имали код себе, да ли
знате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па било је свакојаког оружја, ја колико се
разумем пиштољи, пушке неке, не знам, слабо се ја у оружје разумем, ја
сам неки други род.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Шта сте ви имали на главама, ваша
јединица од опреме?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Од опреме смо имали качкете са заставом.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ови други који нису вама припадали а наоружани
су били, да ли су они имали нешто на главама или су били?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Било је ту свега, и петокрака и кокарди и.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Питаћу и Вас, да ли сте видели Радована
Влајковића пред школом то јутро када сте постројени?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте га видели пред Задругом?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте га видели у колони која се креће?
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Све то време да ли је Радован Влајковић Вама или
било коме издавао наређења?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То јутро Радован Влајковић није издавао
наређења, понашао исто као и ми сви.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Како се он кретао у тој колони, да ли је ишао у
строју или је ишао поред колоне?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: У строју.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте раније пре тога дана од Радована
Влајковића добијали наређење?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Пошто припадате команди чете, је ли тако?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ви знате како изгледа када он изда наређење, знате
како, препознали бисте?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Шта Вам је речено ко ће, да ли Вам је рекао
неко у ствари, да ли Вас је неко обавестио да ли је дошло до промене у
командној структури, да ли ће неко други да командује том акцијом тај
дан, да ли Вам је саопштено или није?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па да Вам кажем колико се ја сећам да је вече
пре тога почело неко шушкање да је Радован одбио неку наредбу, не знам
шта је било у питању али се тако нешто причало тако да сам мало ујутру
био изненађен када сам видео да Радован није испред него је у колони, а
нико нам није причао ко ће командовати акцијом, шта ће се десити и то.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. У колони у којој се крећете где се налазите
и да ли поред Вас иде неко од припадника Ваше чете, да ли су цивили, где
сте Ви, ко се поред Вас налази и где се Ви налазите?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па ја сам био ту негде на крају саме колоне,
испред нас су били цивили и тамо нека војска, не знам ни ја која је та
војска и наши ови, из наше јединице, то је на самом зачељу колоне.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Када се долази до те детелине, да ли сте ту
видели или чули да неко командује и ко командује, шта командује, шта
можете да нам кажете о томе?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па командовао је тај човек у тој сивој униформи
и он није, није ишао на ливаду, он је командовао са пута и ја сам био на
путу, није ишао у ливаду већ сам био на путу, он је командовао тим
кретањима тамо, том акцијом.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли чули шта он говори, како он то командује,
јесте ли могли да чујете са зачеља?
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па да Вам кажем што се тиче те саме ливаде, то
сам већ могао да чујем јер сам остао на путу нисам отишо на ливаду, ту је
још остало људи, нису сви отишли у ливаду, тако да се то чуло шта је он
командовао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта је рекао?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па командовао је да се иде уз ливаду, овамо и
онда је после откривено то минско поље и то је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме је то командовао?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па тој војсци што је ишла напред, што је имала
те цивиле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Та војска што је ишла напред што је имала по
цивила оно да, цивили су били у средини када смо ишли путем, е онда је ту
дошло до прераспоред, оно да су они ишли напред а војска иза њих.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта рече тај командант?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Сад шта је баш командовао тачно оно, он је
командовао да се не прилази близу тим цивилима, то сам запамтио, да се
држи одстојање, е то је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какво одстојање, колико?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па оно, шта ја знам, пет, шест метара, не знам ни
ја тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па наводно да би они открили минско поље да не
би дошло до повређивања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко да се, да не би дошло до повређивања?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па тих људи и те војске, да већ ако буду открили
то минско поље да се зна шта је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то значи да су ти цивили коришћени да
откривају минско поље?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам шта је био циљ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам шта је био циљ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ево при крају сам. Да ли Ви видите моменат када
тај цивил бива рањен од експлозије мине? Јесте ли гледали у том правцу,
шта се дешава након тога, шта Ви радите након експлозије?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па тај цивил кад је, он је викнуо ево мина, сад да
ли је он знао за те мине ту да ће бити или није, то не знам, он је викнуо ево
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мина и онда се бацио на мину, то сам имао прилику да гледам јер сам био
на путу, ја сам залего нормално у том моменту.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Како сте држали пушку?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: На рамену.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли пуцали том приликом?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли чули да неко крај Вас пуца?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ви уопште нисте улазили у детелину?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли видели неког од Ваших да је ушао у
детелину?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па да је неко баш оно ушао у детелину можда
метар, два не знам, не могу да будем сигуран.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ако се сећате, ако не ништа.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па не сећам се баш.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли видели сад у детелину улазе, ко први
улази, ко улази иза, ко се налази у детелини, да ли сте запамтили, да ли се
сећате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па у детелину улазе цивили и војска нека, не
знам, добровољци, већ.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Колики је размак између сад цивила, да ли видите,
да ли се сећате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Пет, шест метара сигурно.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте видели људе који су рањени у детелину,
јесте ли видели рањене људе?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли видели да их износе?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Колико је по Вама отприлике било рањено цивила,
да ли се сећате, колико сте Ви видели рањених цивила?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па видео сам од војника двојица су били рањени,
чини ми се двојица и ових цивила је било много више.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Много више. Не можете да одредите тачно?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па можда десетак, не знам, али два војника су
била сигурно рањена.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли се сећате у каквим су униформама били ти
рањени војници, пошто претпостављам да су цивили били у цивилној
одећи?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да цивили.

94/128

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 10. јуна 2011. године

ВР

З0

38

0

Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: И та двојица рањених војника да ли се сећате у
каквим униформама?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па неке сиве прскане, шта знам сад, тамо је било
пуно тих униформи, али неке сиве можда прскане, не знам, мало необичне
за нас.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте видели или чули да ли је било пуцњаве
након те експлозије?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Након експлозије?
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте знали ко пуца и на кога пуцају?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: У том кошмару не знам ко је то пуцао, то је било
кратко ко је пуцао.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Хвала Вам. То је све што сам имао за Вас. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. Влајковић да ли има питања?
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добар дан. Милић, оптужени Влајковић. У
изјави код истражног судије описали сте догађаје, пошто сте се кретали
позади колоне у вези погибије тог човека и у вези те неке давања цигаре и
ударања од стеране неких припадника друге војске да кажем. За то цело
време од када само кренули од економије па тамо до ајде, до ливаде и
какав је твој закључак? Да ли је то била једно уређено, дисциплиновано
кретање или је то било једно може се рећи, хаотично, недисциплиновано
кретање. Мислим понашање тих друге војске да кажем.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па понашање те друге војске је било у некој као
, хаотичној некој паници, трчање горе-доле, викање, тако да је то
проузроковало и то убиство што се десило на путу, бацање бомбе.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Шта они још раде? Пуцају?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па што се тиче пуцања, сем тог убиства нисам
чуо више да је било пуцања и та бомба што је бачена.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: А улазе ли у нека дворишта ту? Куће?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па ушао је човек у двориште, бацио бомбу на ту
кућу и онда убио човека. Наставља се даље.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: После догађаја на минском пољу, значи
враћамо се у школу, шта си ти радио други дан у Ловасу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Други дан у Ловасу поред оних реалних обавеза.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Где си ишао?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Био сам грђен од команданта чете што сам ишао
у једну хрватску кућу на купање.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро. А реци ми која је то кућа? Како се
зове домаћин? Како одосте тамо?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Љиљана и Томислав Шелебај.
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Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Е, сад ми објасни како ви то сад одосте код
њих а тај Томислав Шелебај јуче био на минском пољу са вама.
Да ли су они вас прихватили као неке људе који су нешто учинили вама, па
знак захвалности или ето из страха, да се не деси други дан нешто. Не
знају они колико ћемо ми остати ту. Шта сте, објасни то како та Љиљана,
шта је то? Како је то било? И зашто сам ја тебе грдио?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Томислава Шелебаја сам упознао кад се све то
завршило тамо, имао сам задатак да те који нису повређени вратим у село.
Тај тамо што је командовао, он је рекао да их држим на нишану, ово-оно,
ако покушају да беже, да пуцам и тако даље. Међутим, ја сам лепо кренуо
са људима и рекао сам «немојте ништа покушавати, видите и сами колико
војске има, свуда је војска» и тако сам их вратио у село. Успут ме је човек
питао, нисмо се знали «где спаваш?» ја сам рекао у школи, он је рекао «ту
ради моја жена» коју сам већ био упознао и тако у знак те захвалности он
ме је позвао, питао ме за услове какве имамо, имамо све само немамо
топлу воду, он је рекао загрејаћу ти ја воду и ја и један мој друг смо
отишли сутрадан код њега на ручак и на купање.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: А још, ко је још са тобом био? Јеси ли био
сам или?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Мислите на посету кући или?
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Од војника. На посету кући мислим.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ишли смо један по један.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: А један по један?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Један по један.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Ко је тај други био?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Гане.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Гане? Добро. Он је из одреда. Он је из наше
чете али, Гане.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био и тај Гане тамо на тој детелини?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам. Не, ја сам њега позвао јер смо били
пријатељи од пре.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро. А шта сам ја теби рекао?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ја се извињавам, сећам се. Гане ме је сачекао кад
сам их ја довео до дома здравља где су они требали да буду неки радни
вод, да копају ровове. Е ту је Гане чекао и Гану сам их предао. Гану сам их
предао и по тој смо се ја и он.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Шта сам ја теби рекао због овог твог да
кажемо понашања таквог, самоиницијативног, а нејављања. Јесам ли ја
тебе укорио? Јесам ли ти рекао свака ти част ишао си тамо да нешто
сређујеш, да умирујеш те цивиле и да ти имаш неку улогу не знам коју.
Јесам ли те грдио или сам те хвалио?
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То ја знам. Био сам изгрђен и тако да сам се мало
и глупо осетио, типа одакле ти то смелост да идеш у кућу и тако даље и
тако даље, без јављања. И да у том моменту нисам размишљао о томе шта
може да буде. И тај Томислав Шелебај ми је оставио адресу да ако у
случају кад све то прође, некад будем пролазио туда, да слободно могу да
свратим, да још увек имам кући написано његовом руком.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да Вас питам. Када сте Ви дошли из Ваљева на
територију Хрватске? Колико дана пре овога?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: На територију Хрватске? Па можда једно десетак
дана.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где сте прво отишли?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Прво смо дошли у Товарник.ж
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. А затим?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Сремски Чаковци, па после смо прешли у Ловас.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чаковец?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми јесте ли имали у Чаковцима командно
место неко? Јесте ли Ви одлазили у команду са својим командантом чете
Влајковићем?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па ми смо били заједно све време. Где је команда
била, где је Влајковић био, ја сам био ту.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко је још био у команди? Кога сте Ви видели? Је
ли у тој команди био и осим Влајковића и Јосиповића. Да ли је тамо био
Перић?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па да Вам кажем, то је била команда чете.
Команда чете, ћата, економ, санитетлија и ја.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. То није значи било за цео.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где је био Перић?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Перић је био, не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли одлазили тамо са Влајковићем кад се иде
код Перића?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ја не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не? Добро. Јесте ли виђали у Чаковцима
евентуално потпуковника Димитријевића?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не сећам се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли га знали?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли чули за њега?
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То да, не знам човека, чуо сам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли знате овај, да ли је нека јединица из ТО
Ваљево пре Вашег доласка у Лвоас, да ли је одлазила у Ловас? Да ли сте о
томе нешто знали? Ко је Вама наредио да се иде у Ловас? И шта је била
садржина тог наређења? Због чега треба да се иде?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па не знам тачно која је. Знам да је Влајковић
рекао «покрет» ни не знајући где се иде, ја нисам тада знао где се иде.
Идемо да чувамо село, то је била нека прича успут коментар. Иначе, ништа
више о томе нисам знао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А је ли ишао и Перић са Вама?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Тад кад смо заједно дошли мислите или?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не могу да се сетим, не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете ишли сте увече односно чак можда ако
сам схватио пре него што падне мрак би требало да је било, то да сте ишли
у задругу да пуните акумулаторе. Јесте ли видели некога у тој задрузи?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То вече први пут сам ушао у ту задругу. Видео
сам ту је било цивила.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта су радили ти цивили?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па они су седели на клупама.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко је био? Јел био неко од некакве војске са
њима?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Била је нека војска.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли било из Ваше јединице?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Само је био на капији из наше јединице, на улазу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ови који су били унутра? Из које су они били да
кажемо војске?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па не знам, неке тамо, добровољци, паравојне, не
знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта се ту дешавало док сте Ви то пунили? Јесте
ли видели?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, ја сам се ту врло кратко задржавао, ја сам
улазио, ушао унутра, оставио то и изашао, заменио батерије и изашао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли чули и видели да неко неког туче, да
неко.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па било је малтретирања неког и тако да сам ја
оно, што пре изашао одатле да то не гледам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли видели о чему се ради? Конкретно, да је
неко неког ударио или да му је нешто друго урадио?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па видео сам да је један што после се дешава, тог
човека који је сутрадан убијен кад смо прошли поред његове куће, да је
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њега један убо ножем. Али не знам ко је тај човек који је то урадио и мени
је била ту нека мука и овај што је из наше јединице, што је био ту он ми је
рекао «изађи, није ово за тебе» и то је то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тај један што је био на капији?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: На капији да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли знате ко је тај?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.Пребег Борис.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако сам разумео, ишли сте и ујутру у задругу
поново по истом послу. Јесте ли видели те цивиле поново?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ту су били.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли видели каква је ситуација? Је ли тада
неко малтретирао или?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па у том моменту није. То је кратко временски
да би.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када је то било у које доба? Отприлике, ујутру
кад сте то ишли? Кажете да сте били на постројавању па када је било
постројавање?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па значи негде, не знам сада тачно, можда негде
до 9 сати да сам ја то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А то постројавање кад је било?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ја мислим одмах после тога да је постројавање
нешто било.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И ко се на постројавању обратио? Ко је рекао шта
је задатак?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па постројио нас је пуковник. Дарко нас је
постројио ујутру.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Говорите стално пуковник. Ви нисте имали пук.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, не, па не знам ја, запамтио сам чин, колико се
ја сећам да је то било Дарко и то је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте Дарко је пуковник? Нисам разумела.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам. Или капетан, не знам, верујте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте знали ни који је чин?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па колико је то било важно у рату. Дарко је нас
постројио.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта је, шта је рекао, шта је сад задатак? Шта
треба да се ради?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Нисам баш сигуран да је он даље држао говор
значи, тај један, немојте, нисам сигуран, немојте да не прескочим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко је био ту са њим ако нисте сигурни?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Е био је ту један који је командовао том акцијом
с њим.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли је рекао Дарко да тај сад командује?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не сећам се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је ту био Влајковић? На том постројавању?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Влајковић је био али је Влајковић био у строју.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А Јосиповић?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Јосиповић и он је био у строју.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Када је овај кажете, не знате да је овај
преузео команду, ја сада не разумем да ли је тад преузео команду или
касније? Да ли је то рекао Дарко или није рекао?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Тад је преузео команду.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли он или Дарко ко је објаснио шта треба да се
ради?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Он је објаснио шта треба да се ради.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта је то било?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па да се дође до винограда.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Да ли је помињао он да постоје мине
евентуално или не у том винограду?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да се дође до винограда, кроз кукуруз да се
прође, о томе се причало за ливаду се ништа није причало.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је уопште помињао неке мине?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Мине су помињане, али не ливада не, није се
знало где су.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако идете у виноград, вероватно да се мисли ако
помиње мине, да су у винограду. Нисам ни рекао да би било то на пољу.
Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је сведок у свом исказу. Ако сте пажљиво
слушали.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесам, него хоћу да дођем до овога да је било да
је, сведок као да се плаши да ја хоћу да му подметнем питање. Овај, кад сте
Ви сада када је тај саопштио шта ће да се ради, да ли је било ко нешто
реаговао? Или сте кренули онда?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Кренули смо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, ако Вас разумем није нико реаговао на то?
Сви сте послушали. Добро, тамо кад сте дошли до задруге сад у тој колони,
јесу ли одмах изашли ти заробљеници или сте чекали неко време?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па то је било комешање, мислим сад не могу да
се сетим тачно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је био Перић тада ту? Да ли се сећате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не могу да се сетим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када су изашли ти заробљеници ко је наредио да
се крене са тим заробљеницима?
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Тај неки тамо у сивој униформи.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тај исти што вам је издао наређење?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да, да, он је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Кажите ми после овога кад се десило, да
ли сте Ви имали код себе радио везу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вам је неко било шта рекао да неког
позовете у вези са тим догађајем?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Тада сам добио наређење од оног што је
командовао акцијом, да зовем камионе, у село да ми пошаљу камионе.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И кога сте звали? Село Ловас?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да, да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли сте звали Перића? Да ли сте имали неку
обавезу или неко наређење или уопште да ли сте с њим разговарали?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не могу да се сетим ко ми се јавио, и само сам
тражио камионе, сад ко ми се јавио тамо, не могу да се сетим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је дошао Перић после ту на то место док
још нисте отишли?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не чујемо то махање главом.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Није, није.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кажете овај, јесу ли стигли камиони?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је довезао те камионе?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Војска нека.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ваша или нека друга?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, не, нисмо ми имали те.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисте имали камионе. Добро и кажите ми шта се
онда дешавало?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па онда је била команда ко није повређен од тих
цивила да помогне онима који су повређени да их превезу да их ставе у
камионе.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. А са мртвима шта је било?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Они су остали на ливади.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Остали. Нису утоварени тад кад сте Ви били?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И у ком моменту сте Ви сад отишли даље са тим
Шелебајом како кажете?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То кад је се завршило, кад су ти повређени
смештени у те камионе, тај човек је мени наредио да ја одведем оне који
уопште нису повређени, који су способни за рад.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И тад сте Ви отишли?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Тад сам ја отишао, ови су остали сви овамо. Ја
сам отишао у село, одвео их у дом здравља.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми колико сте још остали у Ловасу и по
чијем наређењу сте отишли из Ловаса?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Још смо остали можда два-три дана, не знам
тачно. Не знам ни чије, знам да је неко расуло било, да нешто, одједном
смо ми добили наређење, од кога више не могу да се сетим «покрет, идемо
кући».
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где сте отишли?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Кући.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где кући? У Ваљево?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли је Дарко Перић ујутру или вече
пре тога или било када издао наредбу да се пуца у те цивиле, заробљенике?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Није. Нисам чуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се ово чуло? Рекосте не сећате се да ли је
Дарко помињао ту да ће неко други да командује. Да ли је Радован
Влајковић Вама рекао да ће сад неко други командовати акцијом?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Није ми Радован Влајковић рекао то, већ чисто
увече док смо оно у соби били, видим да је он одбио неко наређење, не
знајући још шта ће да се дешава. Али сам у причи чуо да је одбио
наређење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте. Добро. То у истрази нисте помињали то да
сте чули да је одбио наређење.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То је се нешто причало између, не лично од
Влајковића, не, ја то нисам чуо од Влајковића већ оно војска.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шушкало се.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Шушкало се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Влајковић Вам није рекао да ће неко други
командовати тамо? Није Вам рекао Перић? Не сећате се?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како долази до тога? Објасните ми то преузимање
команде? Није Вам рекао командант одреда, није Вам рекао командир чете
Ваш? Какво је то сад преузимање команде? Можете то да ми појасните?
Потпуно ми није јасно нико од Ваших надређених Вам то не каже, дошло
је до преузимања команде.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па Дарко је командовао збор оно, нешто што је
нормално, поред њега је било још људи и после тај преузима команду.
Нико ништа не коментарише.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико ништа не каже и сада.
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Нико ништа не каже, нико ништа не пита, нико
ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како? Објасните. Да ли можете то да објасните
суду? Не каже Вам нико од Ваших надређених да ће неко да преузме
команду и сада долази до преузимања команде.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па не знам верујте, ја сам био на зачељу ја нисам
толико оно, ја обичан војник шта имам да питам што овај командује или
што онај не командује, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли тај што за кога тврдите да је преузео
команду сада нам је остало нејасно на који начин, шта је он Вама
конкретно и војницима другим командовао?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да кренемо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле да кренете?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Од оно задруге кад смо кренули.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме? На који начин вам то командује? Свакоме
појединачно каже или дође до командира чете или до командира вода? На
који начин он командује?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, није било потребе јер није ту било много
људи, он је стане са стране да изда наређење, рецимо оно крене већ како је
то било, ништа посебно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Никоме лично ништа није наређивао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никоме лично ништа није наређивао? Од војника?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па на зачељу колоне нисам видео, било је још
неких војника у неким сличним униформама који су ишли горе-доле, шта
су имали, какав договор не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас питам шта Вам тај што је преузео команду
шта конкретно Вама командује?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Мени он лично ништа није командовао док се све
то није десило и кад је рекао да зовем село да пошаљу камионе за
повређене. То је једини контакт са тим човеком био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А реците ми да ли Ви питате Влајковића
нешто у тој ситуацији? То је Ваш командир чете. Да ли га питате везано за
целу ситуацију неку тамо? Неки непознат нешто ту.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: За неко питање није био моменат.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Није био момента. Није то био моменат за неко
питање и он је био с нама ту у колони тако да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли питате Радоване шта је ово? Што ти не
командујеш него тамо неко?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Није то баш тако могло тамо, мислим оно.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како сте знали да слушате наређења неког а
нико Вам није рекао да ће тај да Вам командује? Нити питате свог
командира?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Како су сви ишли тако сам и ја ишао, нисам
питао ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То шупкање у вечерњим часовима, шта је то било?
Да ли сте чули шта се то десило? Какво је то шушкање? У истрази нисте
помињали никакво одбијено наређење. Данас сте то поменули. То је ново.
А реците ми шта се то, ко се то бунио? Нешто се бунила војска то вече?
Или ујутру или било када? Војници.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па не знам колико су се војници бунили, али
знам оно у команди да се то чуло да је Радован одбио неко наређење. Само
је се то знало иначе ништа више ја лично нисам знао јер сам до 12 сати био
дежурни на радио вези а.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А када сте то чули, с обзиром да истражном судији
то нисте саопштили а данас на претресу причате? Да ли сте то чули између
истраге и претреса или када?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте то чули?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Тамо се то шушкало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шушкало се?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да Радован одбија наређење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Нисте рекли истражном судији, то није
небитан детаљ да је неко одбио наређење. Тада сте чули је ли? Тамо?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли питали Радована Влајковића Вашег
командира јеси ли одбио наређење?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па нисам ја имао прилике да га питам то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чије команде сада слушамо? Нисте га то питали?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате објашњење зашто? Ви идете, крећете,
акција, шушка се одбио тамо командир Ваш и Ви сада не питате ни њега
нити било кога. Немојте одмахивати главом.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, у реду не, нисам ништа питао јер таква је
ситуација била, ратно стање и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Управо зато што је ратно стање да би се знало ко
командује.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па можда бих сада из ове ситуације вероватно
питао, али у тој ситуацији нисам питао и не знам стварно.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви значи нисте ни знали ко командује? Ишли сте,
пошли и не знате ко командује?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Том акцијом да, нисам з нао ко је човек који
командује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље од бранилаца?
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добар дан господине Милићу. Бранкица
Мајкић адвокат. Имам неколико питања за Вас, да кренем сада нисам тако
и планирала али с обзиром да сте сада говорилли која сте Ви конкретна
наређења добили од овог човека за кога сматрате да је руководио акцијом,
кажете да је он Вама лично наредио само ову обавезу у односу на потребне
камионе да се збрину рањени да ли је тако?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Кажите ми коме сте, од кога сте Ви тражили
те камионе? Односно кога сте позвали?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Тачно не могу да се сетим, ко ми се јавио. Ја сам
позвао село, оно центар у селу у Ловасу.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Шта сте имали од средстава везе?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ону «руповку».
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И са тим сте имали комуникацију?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Само са селом.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Извините, ако можете конкретно.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Мислим тамо већ ко је у команди тој био.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли можете прецизније да ми кажете?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не могу, не знам сада тачно ко ми се ту јавио
када сам ја звао и само сам рекао да су ми потребни камиони за повређене.
Ко је тамо био, не знам.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, ако не можете именом је ли то из Ваше
јединице неко? Јесте ли некоме из Ваше јединице јавили?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ја мислим да није.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Него?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да није нико из наше јединице. Не могу да се
сетим. Да не бих нагађао сад могућности, не бих, не бих.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. А кажите ми ово наређење да вратите
ове цивиле који нису рањени? Ко Вам је то наређивао?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Исти тај.
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Значи он је Вама рекао.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Он је имао то само с њим та комуникација и
ништа више
Адв БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А осим Вама је ли он још некоме тако нека
слична да кажем наређења или обавезе налагао?
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па не знам да ли је налагао, знам онај што је
радио деактивирао те мине, сад да ли, како је он ту дошао, да ли је
његовом наређењу или већ како не знам мислим те детаље шта је ко радио.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А кажите ми колико сте ви остали ту поред
тог поља где се десила трагедија, до колико сати сте ви ту били? Разумела
сам да сте видели и спашавање ових рањених, били сте ту кад су дошли
камиони?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Које је то доба дана, и све време сте ту нисте
напуштали ту локацију?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па можда негде око подне.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесте ли приметили можда да је док је све то
трајало неко војно возило, «пинцгауер» неки стигао до тог поља детелине,
да је био у пролазу и да је застао ту, такву неку ситуацију да ли имате
можда у сећању?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не сећам се.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не. Да ли се сећате да је неко војно лице
прекинуло ту акцију?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Војну акцију?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не војну акцију, да је војно лице значи официр
ЈНА да није био с вама у колони, а да је био ту на терену и да је просто
наредио да се прекине сва та акција и да се помогне цивилима? Не акција,
дешавање значи?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То наређење је дао само овај што је командовао
да се помогне цивилима, да, само сам од њега чуо то наређење.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, а кажите ми Ви сте описали тог човека
који је командовао, да ли можете, извините, али мало још детаљније? Ви
сте рекли плав, кратко потшишан, висок, отприлике колико година је
имао?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па можда до, шта ја знам, 35, 40 година, не могу
сад.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Је ли та униформа његова како сте је описали
сива, прскана, је ли то иста униформа какву су имали они људи за које
знате да су рањени у пољу детелине?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: То је иста?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Па је ли то била нека, да кажем, јединица и
колико сте ви људи у таквој униформи видели?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па колико је мени у сећању можда три-четири,
не знам, три-четири максимално такве униформе.
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Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И можете ли да ми одговорите чија је то
униформа, каква је то униформа, јесте ли је сретали можда раније, касније?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па ми смо ту и завршили, нисам их ни раније.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не мислим њих конкретно, него такву
униформу јесте ли сретали још негде? Чија је то униформа, мислим нека
редовна униформа коју је задуживала војска или?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не. Добро. Кажите ми само још везано за ове
батерије које ви носите, пуните итд., где се налази то место где сте ви тај
акумулатор, ако сам Вас добро разумела, где?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Акумулаторска станица?
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То се налазила у тој економији, пољопривредном
добру.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И кога Ви затичете ту?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па ту је био један човек који је то укључивао
тамо пунио.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли знате ко је тај човек, како вам се
представља он, како Ви њему?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Нисам то знао.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не знате ни то. А где су биле заседе?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ми смо то, пошто смо били тек дошли у село
имали смо заседу код Дома здравља и на улазу у село једну.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, и само бих Вас још нешто питала, Ви
сте говорили када сте стигли биле су разне војске ту, па опет кажете
видите неку војску осим овог Пребега кога познајете итд., је ли Ви можете
јасно нама да кажете које су јединице све биле у Ловасу и шта Ви у ствари
подразумевате под војском, а шта под паравојском и како разликујете једне
од других?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па да Вам кажем не могу да кажем које су све
јединице биле јер не знам, једино можда смо се разликовали по униформи.
Ми смо једини били у маскирним оним војним. Ту је било још две-три
врсте маскирних, разних боја, сиве, браон, овакве, онакве, било је и СМБ
оне војничке, оне старе, тако да не могу да кажем тачно које су то
јединице.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не знате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам које су то јединице биле.
Адв.БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. Хвала Вам.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добар дан, ја сам Градимир Налић, бранилац
Милана Радојчића, ја ћу Вас питати пар ствари. Ви сте пре Ловаса кажете
били где у?
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Сремским Чаковцима.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: У Сремским Чаковцима. Где сте у Сремским
Чаковцима пунили те акумулаторе, је ли то војна акумулаторска станица
била?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: У Сремским Чаковцима то нисмо имали.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Шта нисте имали?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Нисмо имали ту радио везу, није нам била
потребна.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Где сте задужили радио везу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Радио везу сам ја задужио још у Ваљеву.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Како је онда нисте користили?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па нисмо, тамо смо имали токи-воки.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Где сте пунили батерије за токи-воки?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То ми је ношено негде, не знам, јер ту нисмо
имали струју.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А реците ми, Ви рекосте да сте били до 12
дежурни на вези, је ли тако?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Где се то дежурство обављало?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па ту у тој просторији.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: У којој просторији?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: У школи.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: У школи, је ли после тога неко други дежурао
на тој вези?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Ко је био тај други везиста?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Није био везиста.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Него? Шта је био, сећате ли се?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не могу да се сетим ко је био.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А кажите ми колико сте Ви комплета тих имали
и које све уређаје сте имали, које «Рупове»?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: «Руп 12».
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Јесте ли имали и неких других?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, радио станицу.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Само један? На леђа онај што се носи.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: На леђа, да.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А ручне радио станице?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, токи-воки онај.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Је ли тај токи-воки био упарен са «Рупом»?
Како сте комуницирали из заседа са центром везе?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: У Чаковцима сам са токи-вокијем.
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Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А у Ловасу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: У Ловасу су они имали исто «Рупове».
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: «Рупове» су имали, које «тројке», шта су
имали?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не сећам се сад, верујте.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Па Ви сте везиста били.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па то је било пре знате колико година.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Колико сте батерија отприлике, колико је било
тих заседа, шта подразумевате тачно под заседом?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Четири, да, да, ОК, четири, ја мислим да сам
четири батерије имао.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: За један комплет, за један «Руп» колико иде
батерија за један «Рууп дванаестица» колико вата батерија тих? Ако сте
везиста требало би да знате.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ја сам имао тај «Руп» с две батерије оне за тај
«Руп» сам користио.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: То је онај мали «Руп», је ли тако?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па могуће да је мали, велики, сад немојте ме.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: А за велики колико је ишло тих батерија?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да ли четири.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Је ли акумулаторска станица била мобилна или
је била стационарна, да ли се сећате тога?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не сећам се тога, мислим да је мобилна.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Мобилна?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Мобилна.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Значи мора бити војна. Кажите ми молим Вас
рекли сте да је осим вас тамо у команди чете био и санитетлија, је ли био
санитетлија у тој акцији са вама и ко је обављао посао санитетлије у
одреду?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Посао санитетлије у воду је обављао један из
Ваљева Горан.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Је ли он лекар?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ја мислим да је он ветеринар, мислим сад ради
као ветеринар, оно да ли је сад.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Обучени војни болничар, не знате.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То не знам.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Је ли имао некакву опрему са собом?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Имао је.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Молим? Па је ли био он с вама тамо на том
догађају? Тамо је био потребан преко неко ко се разуме у?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не могу да се сетим да је он био.
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Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Не можете да се сетите. Је ли вам тај није
наредио да зовете санитет, него вам наредио да зовете камионе?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Камион, камион.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро. Кажите ми молим вас, јесте ли ви нешто
на тим људима приметили што би обележавало на неки начин те цивиле?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не разумем, на тим цивилима?
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Тако је, на тим цивилима јесу ли имали нешто
што их је обележавало видно?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Колико се сећам не.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Добро, хвала. Немам више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Бранилац Перић Дарка. Господине Милићу, да
ли можете да кажете чиме сте из Чаковца дошли у Ловас?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Камионима.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Чији су то камиони били, да ли су припадали
вашој чети, да ли можете да се изјасните?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам, не сећам се.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Рекли сте да сте одржавали везу са заседама, да
ли сте још са неким одржавали везу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Да ли је Влајковић преко Вас одржавао везу са
својим претпостављенима?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не сећам се, али мислим да није.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Да ли Вам је познато да је на нивоу одреда
противдиверзантског одреда постојало одељење везе?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Није ми познато из тог разлога што сам ја пре
поласка у Чаковец, дан пре тога добио позив и дошао у ту јединицу и увече
на постројавању у касарни у Ваљеву питао сам Дарка Перића јер њега сам
знао из кафане, што је угоститељ у граду, питао сам га Дарко откуд ја у
овој чети, пошто нисам ни знао ко је командир, ко је шта, шта се ту
дешава, јер људе сам знао из града али нисам знао, са вежбе у то време се
ишло на оне војне вежбе и ја сам га питао Дарко откуд ја овде, а он ми је
рекао «Ко ти је крив кад си служио војску у ССНО» и то је био крај. После
ми је објашњено да тај везиста који је из те јединице није се одазвао
позиву и онда су мене ту позвали и ја сам одмах отишао на ратиште.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Добро. Да ли можете да се изјасните који је
домет био станице те везе?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Који је?
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Домет, домет?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам.
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Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Не можете. Питала бих Вас још једно питање,
можете ли само да поновите одговор на ово моје питање.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам, не знам за домет.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Питала бих Вас, данас сте три пута споменули,
прво сте рекли било је неко одбијање наредбе, па сте рекли да је Радован
одбио наредбу, па се причало у соби да је одбијено наређење, на врло
прецизно питање истражног судије то нисте споменули приликом
саслушања, због чега нисте споменули у истрази и због чега данас то
спомињете?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па, знате шта, године су прошле, можда се некад
и запитам да ли је то што сам ја чуо или што је после из разних прича, па
се мало помеша, а иначе можда би и тад споменуо да ме је питао.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Господине Милићу, ја ћу Вам цитирати на
страни 4 записника истражног судије, истражни судија каже: «Да ли је
Вама познато да су се командири водова сагласили са том наредбом да се
иде у тај претрес или је било проблема око тога око извршења те наредбе»,
Ви сте одговорили: «Нема проблема, пошто сам ја био везиста у команди
сам спавао, спавали смо сви заједно, неких проблема знам да је било. Знам
да се нешто причало, сад верујте те детаље тачно не могу да се сетим али
знам да се нешто причало, командир чете с командирима вода су нешто
коментарисали али верујте да нисам баш сигуран». Пре четири године
нисте били сигурни да се нешто дешавало, данас кажете да је Радован
одбио наредбу, како се данас сећате, да ли Вас је неко у међувремену
подсетио?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Није, можда сам мало више враћао се уназад да
се сетим тога.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: И сетили сте се да је тако било?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Није, па да сетио сам се али да Вам кажем да већ
на прошлом саслушању у тој причи нормално да сам размишљао мало
више о томе.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Бранилац Радисава Јосиповића. Реците ми то јутро
кад је било постројавање испред школе да ли се сећате да ли сте видели
тада Радисава Јосиповића?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Да ли је он нешто командовао тада било коме том
приликом?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Да ли сте га видели код економије, код задруге?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
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Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Да ли је том приликом код задруге командовао
нешто некоме?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд Ви знате да он није командовао, је ли Вама
Јосиповић нешто?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Чим је био у колони значи да не командује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте ли били стално са њим ту па Ви знате да
он не командује?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Нисам.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Судија, у принцип, нисам питао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па нисам био с њим али значи ко је испред
колоне он командује, у колони нико не командује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда кажете ја нисам чуо, ја то не знам, а Ви
кажете «Не», «Не».
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, да Вам кажем чим је у колони значи да не
може да командује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Чим није испред колоне не може командовати у
колони.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Немам више питања, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, од бранилаца? Не од оптужених. Само мало
сачекајте господине Деветак. Ја се извињавам, идемо редом. Господин
Димитријевић сео на ову страну, па ја.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан, оптужени Љубан Деветак. Имао бих
пар питања за господина назочног присутног овде сведока. Колико сам ја
разумео Ви кажете били сте на крају колоне, значи ли то да и у моменту
кад сте чули експлозију да сте били на почетку те детелине, ливаде?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли сте могли оценити после од тог места где
се Ви налазили колико далеко се десила та експлозија о којој Ви причате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па можда двадесетак метара, тридесет.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Хвала. Реците ми молим вас како сте Ви успевали
са том опремом коју сте имали да добијете било коју другу радио станицу
која се евентуално налази у селу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Имали смо фреквенцију.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: А ко вам је дао ту фреквенцију?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Само смо на тој фреквенције радили.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Значи сви који се налазе на територији Ловаса
имали су исту фреквенцију?
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам за остале, ја за себе кажем.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: А кога сте звали онда у селу с том фреквенцијом,
то питам?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Команду, већ не знам ни ја.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли је Ловас имао радио станицу, телевизију?
Како сте ви могли добити везу са командом у Ловасу а да нисте знали
њихову фреквенцију?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па подешено је било на ту фреквенцију и само
сте то и могли да окренете.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Реците ми молим вас како сте отишли за Ваљево
из Ловаса, јесте ли се враћали у Чаковце, како сте отишли аутобусима,
камионима?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Аутобусима.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесте ли стајали негде кад сте ишли аутобусима
мало дуже?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Имали смо пар контрола неких.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесте ли имали неки протест у Шиду евентуално,
из ког разлога, чега се добро сећате па због тога Вас питам?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, не могу да се сетим тога.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Тога се не можете сетити?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро. Јесте ли икад чули да је неко у Шиду од
ваших старешина непосредних био притворен од стране војске и да сте
евентуално због тог имали застој у Шиду, да сте протествовали? Јесте ли
можда један од ретких који за то не знају, путовали сте тим правцем.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да, нешто ми је сад, не могу да се сетим тачно,
нисам сигуран.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Значи том пругом ви нисте путовали за Ваљево?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Једном једином, ја не знам.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Којом су путовали остали. Добро, хвала. И
колико камиона је дошло из села по вашем позиву, један, више?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Два камиона.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Молим?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Два камиона.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Два камиона, добро. Велики, мали?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па неки су «Дајчеви», војни неки.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Војни, добро. Кад би ви имали превасходно карту
терена тог где је та детелина да ли би могли уцртати где се налазили?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ја сам био на путу, ја нисам ишао на.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро на путу или на њиви иста је ствар, значи
били сте на путу?
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: На асфалту.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: На асфалту?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро, хвала.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Јер нисам имао никакво задужење да бих ја ишао
у ливаду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам је рекао да будете на путу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па вероватно због уређаја који сам имао тако да
нисам имао ништа да, јер то се све врло брзо десило тако да нисам само ја
био на путу, било је ту још људи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко вама и свима осталима ко каже да останете на
том асфалту, што не уђосте у ту ливаду? Акција, претрес терена, ко вама
сад каже да останете горе и што?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па можда зато што смо били на крају колоне па
нисмо ни успели, не знам ни ја више, да уђемо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли мала ливада нисте могли сви да станете, шта,
па ови на асфалту?
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: А свега их било двадесет, мислим ваших.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па чекало се наређење неко, не знам.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Где је остала чета била?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Нису сви ишли, због чега не знам.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Знате ли чета колико броји војника? Није тешко
питање, знате или не знате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли има око сто војника? Или пуно више или
пуно мање?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам, верујте да то не знам.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ви само знате колико пук има војника, је ли тако?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам ни пук, верујте да.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Имам примедбу госпођо председнице. Видите
човек овај пред нама који тврди да је био на почетку те ливаде није могао
апсолутно ни да чује, ни да види догађаје од некакве експлозије било које,
обзиром да по скици коју је направио за потребе хашког тужилаштва
покојни Петар Палијан експлозија се догодила на неких педесетак метара
од фабрике «Борова», а укупна парцела је дугачка 273 метра. Види се из
оне из извадка што сам Вам ја дао центиметри пута 2 такав је однос, тачно
273 метра је парцела далека. Он ако је био на почетку, узмимо да је 70
метара тамо, а није, са 200 метара нити види, нити чује, изузев ако се ради
о човеку који је наднаравне природне могућности има, наднаравне
могућности јесте. Исто тако човек прича да је био на вези с неком
командом у Ловасу са те фреквенције које говори и не знам чему све,
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очито лаже, много лаже, а то перфидно, осмишљено припремљено, иначе
не би био овако хладнокрван, лагање комплетно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, даље. Изволите.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добар дан, оптужени Девчић. Реците ми да ли сте
кад сте ишли према том пољу детелине негде пре тога видели неки крст уз
цесту?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: На уласку у село, кад смо улазили у Ловас с
десне стране стоји велики крст.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да ли можете да га опишете колико је висок, ако
се сећате? Величина мислим његова да ли је онак повисок?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па био је елегантан, тако да сам га и онај дан кад
смо ушли у Ловас запамтио.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: С које стране сте рекли, са десне?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: На уласку с десне стране поред те ливаде, преко
пута ливаде.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Хвала. Реците ми да ли сте уз сву опрему дужили
и шлемове, војне шлемове?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не могу да се сетим.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Не можете да се сетите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гласније причајте да би се чуло.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не могу да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Значи нисте имали шлемове?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може да се сети, каже.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми да ли сте Ви видели неко убиство пре
инцидента на пољу детелине?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Убиство сам видео из колоне што је убијен
човек, један дебели човек.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Ви сте били на крају колоне колико сам ја схватио
ииз Вашег излагања.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да, да.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да ли сте били на крају колоне и кад сте дошли
близу те детелине, значи где се то догодило, да ли сећате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То убиство се догодило после, гледајући одавде,
тј. пре крста, пре изласка из села кућа има једна на изласку из Ловаса с
леве стране, оно кад смо дошли приметио сам тај крст и ту кућицу јер је
усамљена, онако мала кућица и тад се десило убиство. Један од тих из
колоне је оног човека кога су боли горе што сам видео, био дебео човек и
онако је застао човек и погледао је у кућу, овај га је ударио и рекао «Што
стојиш», то ми је остало у глави, он је рекао «Моја кућа». Он је мало га
померио из колоне, у ствари то је било ту испред било је запрепашћење
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шта се дешава јер то је био јавашлук у оној колони, сви су трчали горедоле, изашао је из колоне, бацио је бомбу у кућу, онда је опалио метак у
њега и то је крај. Наставили смо даље без речи, више није било приче.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Ко је био, ако се сећате, поред Вас тада од тих
Ваших војника ако се сећате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Био је Стојковић, не могу сад тачно да се сетим
свих ни имена.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми да ли се сећате тог лица ко је извршио
тај чин убиства, како је изгледао? Да ли је био висок, низак?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Висок момак, мршав.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Дебео, мршав?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Мршав.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да ли је нешто карактеристично имао, да ли је био
обријан, да ли је имао дугу косу, да ли је имао нешто карактеристично што
је Вама остало у сећању?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Дуга коса, дуга коса, можда то једино само што
ми је остало, не могу да се сетим неких детаља.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми какву је униформу имао на себи, да ли
се сећате? Да ли је имао униформу као Ви што сте имали или је имао неку
другу униформу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Униформа није била као наша, јер ми смо имали
маскирну ону војну, не могу да се сетим тачно.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Значи није био из Ваше јединице?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, не.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да ли сте приликом одласка, значи према том
пољу детелине запазили у колони неког тог Хрвата цивила који је ишао са
вама заједно у вашој пратњи да је био ћелав?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Јесте. Реците ми, пошто из Вашег излагања сам
разумео да сте Ви били на асфалту да нисте били у пољу детелине, реците
ми где је тај стајао тај ћелави кога сте Ви описали?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Он је.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Како је врста стајала, ја се извињавам само, како је
врста стајала, значи фронтално, је ли тако?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Немојте мислим, пошто ја сад оно фронтално
шта.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Према погону «Борово»?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Према погону.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Имате слику где је погон «Борово»?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Горе с десне стране на крају ливаде с десне
стране.
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Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Они су ишли ка.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Према погону «Борово»?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Где је он стајао у односу на ту врсту? Нећу казати
стрељачки строј, овде је неко употребљавао, казаћу врста, пошто је врста.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па он је био горе ближе кукурузу.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Значи према брду?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Према брду.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро. Реците ми да ли сте Ви видели сам чин
неког дејства ватреног оружја у правцу њега?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Лично не.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Нисте видели. Да ли сте Ви нешто чули од неког
другога за то дејство ватреним оружјем у правцу тога ћелавог?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да, сви су оно као коментари после били «нико
овог не погоди», тако неки коментари су били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта су били коментари?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па као нико га није погодио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А гађали га?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Као гађали њега, а нису га погодили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми да ли је тај ћелави се вратио с вама
назад у село неповређен или је био повређен?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Вратио сам га у село неповређеног.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да ли је то лице једино било у колони које је било
ћелаво?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ја мислим да је био једини, у црној кошуљи.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми да ли сте Ви и од кога сте дошли до
сазнања да су неки побијени у кругу задруге цивили? Пошто сам из Вашег
излагања чуо да сте два пута били у кругу задруге, значи 17-ог и 18-ог,
предвече и други дан ујутро, да ли сте Ви били присутни приликом тих
убистава или сте то накнадно чули или?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То сам накнадно чуо, нисам присуствовао јер сам
врло кратко се задржавао ту, само.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Од кога сте чули, да ли се сећате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па оно међу војском шушкање, ништа директно.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Не знате ни од стране кога су та лица убијена?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па шушкало се од неких паравојних војски већ
добровољаца.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците Ви мени да ли су сви командири чета
имали радио уређаје токи-воки или?
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, не.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Не. Реците ми, а с киме сте Ви онда одржавали
везу стално у одреду?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Стално не, до Ловаса нисмо имали уопште
потребе да одржавамо везу.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро, кад сте били у Ловасу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ми смо дошли увече и то се сутрадан десило.
Само те две заседе сам.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Па чему потреба онда да пуните батерије?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па укључено, укључено.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да ли је то логично по Вама?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па не знам верујте. Дванаест кад ради уређај па
да се допуни батерија, то је само било ујутро и увече, више ја нисам имао.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Позната је мени та материја па зато Вас питам али
видим да је то мало код Вас нелогично, није ни битно. Реците ми, пошто
сте рекли да сте неког обавестили у месту, како сте Ви рекли, да ли Ви
нама можете ближе објаснити ко је тај кога сте Ви обавестили
персонално?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не могу да се сетим.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Ви као везиста би то врло добро морали знати и
објаснити нама овде у суду јер ми смо лаици за то, а плус тога Ви знате
шта је веза, према томе не може неко имати везу ако некоме не дате ту везу
да би могао да је користи, је ли тако?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да, да разумем.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Ваши одговори, Ваша та логика како Ви
закључујете.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Али не знам, стварно не знам коме сам ја јавио у
селу да су потребни камиони за повређене да се возе у Шид и ништа више
то је био крај приче.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: А ко је тај?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ко је, не могу да се сетим.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да ли су могли неки мештани цивили да поседују
везу вашу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Не знате ни то?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми да ли сте имали још с неким од
претпостављених у, ајде да кажемо у оквиру бригаде или дивизије с неким
везу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Не?
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми овај долазак камиона да ми кажете
ближе да ли су то били војни камиони, цивилни камиони?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Војни камиони.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Војни камиони, а реците ми, пошто сте Ви војник
и служили сте армију, да ли знате да нам кажете који камиони, мислим
знате на шта мислим?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Они стари неки, можда «Дајчеви» неки, не сећам
се.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: То Вам није остало у сећању?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Цираде су имали, стари камиони, само то могу,
јер знам да оно полукружно.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро, да ли сте Ви помагали приликом одвожења
тих рањеника?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: У Товарник, итд?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да ли сте Ви остали до краја ту присутни
приликом значи одласка камиона са повређенима?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ја сам ту био присутан само док нису повређени
смештени у камион, после тога ми је било наређење да вратим ове
преживеле у село.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро. Да ли сте видели мртве те Хрвате цивиле
на том пољу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да ли се сећате колико је било тих лица, ако се
сећате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Трава је била велика, већа мало, не знам, не знам
тачан број.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми по Вама да ли је то била детелина или
трава, да ли се сећате? Колико је била висока, да ли сећате и тога?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па можда 20-30 сантиметара колико сам ја видео,
мислим да је детелина била.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Реците ми да ли сте видели на путу неке
евентуално мине, бомбе или нешто слично томе?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не. Мислите у повратку или на самом путу?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Тамо приликом тог значи Вашег присуства
разминирања, пошто смо овде слушали доста тих излагања па Вас зато
питам?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Видео сам, било је, већ како се то зове демонтажа
мина које су изношене на пут, то је било.
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Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да ли ми можете објаснити како су изгледале оне,
да ли Вам је познато, да ли имате предоџбу неку како су изгледале?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Верујте да, сад имам али не знам како могу да
објасним.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Госпођо председнице, да ли могу показати
сведоку?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што да му показујете кад не зна то, каже не зна,
шта сад Ви њега да упознајете.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро, у реду је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема потребе, сведок не зна и шта да сад ми њега
упознајемо.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Добро. Ево имам једну примедбу, нелогично је
знате да се шаље војска у неки борбени задатак а да немају шлемове знате,
то је врло карактеристично, значи онај ко их је упутио да не зна ни где их
је упутио, а то је као прво. Као друго, имали су шлемове за Вашу
информацију са крпеним маскирним навучено на шлем са звездом
петокраком.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви то видели господину Девчићу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Знам, знам сигурно и поуздано знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема шта знате сигурно, поуздано, ако сте видели
да ли сте видели, где сте видели?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Па видео сам на многима од њих, само се они не
сећају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте ли видели то јутро, у току дана?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Нисам у току јутра видео сам у току ноћи, у
ствари у току ноћи, приликом доласка њиховог.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нису ноћу ишли у ту акцију, него су ишли.
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Приликом њиховог доласка у Ловас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад су се вратили или кад?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Не кад су се вратили него када су дошли у Ловас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дан пре тога?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Тог дана, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд знате да су и сутрадан имали?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Не, он човек каже да нема, да нису знали, нису
имали шлемове, то сам хтео да питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да нису ни имали задужене је ли?
Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Да, па зато ја то кажем, не кажем ја за акцију
ништа да ли су имали да ли нису, него ми је нелогично да иду у акцију а да
не носе шлемове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
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Опт.МИЛАН ДЕВЧИЋ: Пошто су имали шлемове приликом одласка на
Ловас, зато кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, идемо даље, изволите.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Рекли сте да сте акумулаторе слали,
односно носили у акумулаторску станицу у Ловасу, па Вас ја питам, да ли
тамо човек код кога сте мењали акумулаторе био војно лице или цивил?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не сећам се, не могу да Вам.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, ви сте имали радио уређаје
РУП 12, да ли је то војни радио уређај?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћемо ли мало живље са одговорима, пуно нешто
размишљате као да калкулишете шта ћете да одговорите.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па да ли је војни, користи се у војсци, да ли,
војни, вероватно је војни радио уређај.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: А да ли је за пуњење тог акумулатора
потребна нека посебна апаратура, нешто, тих акумулатора за радио уређаје
РУП 12?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Не знате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не могу да се сетим.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Чудно. Добро, нема сврхе онда да Вас
питам више било шта.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Пре 30 година сам ја дошао из армије, тако да
верујте да.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро. Господине па то постоји у
свакој.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ајде сада да не ћаскамо на тај начин.
Опт.МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Да ли постоји уопште апаратура за
пуњење обичних акумулатора? Добро, ајде, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна човек, идемо даље. Изволите.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли су наше старешине имале ознаке официрске
на себи када смо били у Ловасу? Не сећате се?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не могу да се сетим, мислим да нисам.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Овде смо имали сведочење потпуковника
Радосављевића који је на самом минском пољу разговарао са неким
поручником у СМБ униформи. Да ли си ти видео да неко од добровољаца
има чинове?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, колико се сећам не.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ништа, ја се мало слабо разумем у везу, скоро ко ти
да се не разумем ништа. Што си ти толику кутију носио а само си мого да
комуницираш тамо неког непознатог у Ловасу? Није она баш угодна за
ношење мислим, чему ти је она служила?
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: А што ми је то дато исто не могу да се сетим, ко
ми је рекао.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јеси ли питао Влајковића?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А је ли имао Влајковић било какву везу са мном,
радио везу на било који начин?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ти си у изјави истражном судији рекао да сам ти ја
рекао да ми се јавиш после завршетка акције. Како мислиш, не разумем,
како си требао да ми се јавиш ако нисте имали везу?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да зовем село.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Молим?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да зовем село.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Кога да зовеш?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Већ коме, ко је тад мени то.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ти си изјавио да сам ја теби реко да се мени јавиш а
не да се јавиш селу, шта имаш ти са селом?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па у команди у селу, већ ко је био тамо остао у.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А ко је био у команди?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли је можда потпуковник Димитријевић био у тој
команди?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Како је тај што је тебе мењао на дежурство од 10
сати па надаље, како је изгледао, већ кад не можеш имена да му се сетиш?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Од 12 сати увече.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ако можеш да се сетиш, ако не можеш није битно.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не могу.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А он тебе сваки дан мења?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па шта смо имали, то вече у Ловасу.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Је ли то наш војник?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Наш војник, наш војник.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Не можеш да се сетиш како је изгледао а сећаш се
онога што је стајао са мном испред школе како је изгледао а није био наш
војник и први пут га видиш у животу. Њега си описао а овога не можеш да
опишеш.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Можда то нешто што ми је остало у.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Судија имам примедбу на ово сведочење а и ако
могу и генерално, никакав високи, ћелави са мном није постројавао војску
пред школом, јел како је одбрана почела ја сам у два сата са ћелавим
кибицовао покер, у девет ујутру сам постројавао војску, искрено речено ја
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у понедељак очекујем да дође сведок који ће да каже да сам провео ноћ са
тим ћелавим и да ме је видео. Мислим, а у истрази нико не спомиње ни
мене ни тог ћелавог да нас је игде ико икад видео и од једном сад враћају
се уназад ко што он рече па се присећају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он Вас звао везом са те ливаде тамо?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Мене је, ја сам позван везом био и ја сам то изјавио,
али стварно не могу да кажем да ли ми је он рекао или Влајковић, то не
могу да тврдим с киме сам комуницирао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то је била та веза која је?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: То је та веза, радио веза.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Радио станица и зове Вас, неко зове Вас.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Мислим чак и ви који нисте служили војску знате да
командир чете мора да има везу са својим претпостављеним, мислим, ја му
командант, како нас двојица да контактирамо, како ја као командант
одреда да контактирам са овима у Опатовцу или у Чаковцу, ми смо имали
везу, ми смо имали одељење везе у команди од седам људи, ја сам преко
тих средстава везе могу увек да командирам са сваким командиром чете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ова комуникација је постојала?
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Па нормално да је постојала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, Јосиповић, изволите.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Милићу, данас си на питање адвоката рекао
да си ме видео доле код школе и код задруге. Интересује ме само да ли се
сећаш какву сам ја дужност имао у чети?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Командир једног вода.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Командир једног вода. Да ли се сећаш у
ком чину сам ја био тада?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не сећам се.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: У реду. А знаш ли ко је још био командир
вода у чети?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Плавшић, Стојковић.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Било их је још или није? Плавшић,
Стојковић и ја, је ли тако?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Колико се сећам.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да. А реци ми да ли си том приликом било
доле код школе или код задруге касније, да ли си видео Плавшића и
Стојковића?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Стојковића се сећам да сам видео.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Добро, Плавшића, да ли је Плавшић био
присутан или у школи, током кретања до задруге, од задруге ка тој ливади?
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не сећам се.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: У реду, немам више питања, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Реко си Ганета да познајеш добро?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Познајемо се пре тога.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Јеси ли га видео то вече у задрузи
кад си долазио?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само моменат, око тог Ганета. Шта је био тај Гане
ту у чети, у?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: У чети?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: У чети није био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него, шта је био?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Он није колико се сећам био код нас у чети.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Он је био у, већ шта је после чете, пук.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је онда? Молим?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам која је његова функција, није он код нас
у чети био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: А Пребег Борисав?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Он је био добровољац, комшија мој.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: А шта сте пили то вече у задрузи?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам, он је мени нешто дао, кад сам ја видео
ту крв, само ми је рекао изађи није ово за тебе и нешто ми је дао да
попијем у моменту оно, из флаше неке. Ја сам пребледео, он каже да сам
био пребледео и да он то ми је само дао да, изађи, није ово за тебе.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Значи ви сте пили тамо а?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, не, нисмо пили, већ сам у пролазу оно кад
сам видео.
Опт.АЛЕКСАНДАР НИКОЛАЈИДИС: Па шта је ли он стојао с флашом на
капији?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па не знам, имао је вероватно ту у моменту том
имао је флашу код себе.
Опт.АЛЕКСАНДАР
НИКОЛАЈИДИС:
Имам
примедбу
госпођо
председавајућа, они сви који долазе овде у вези минског поља то је војска,
сви су били на зачељу колоне, нико изгледа није био напред, сви су били
на зачељу колоне а кад се прича о том убијеном назад, онда нису они онда
је добровољац то убио, а добровољац и водио, нико ништа од њих не зна и
сви су били фини и добри, и тог 18-тог и 19-тог нико није улазио тамо,
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нико од војске није ништа радио у ту Земљорадничку задругу. Немам више
питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Пуномоћници имају ли питања? Немају.
Само нешто да разјасним. Рекли сте једног момента нико овог није
погодио, тог ћелавог тамо на крају код кукуруза а гађали су га, и да то неки
коментаришу. Ко то коментарише?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па та војска.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ови ваши је ли?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не наши, не наши, било је разних војска, разних.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Оно, био је тај коментар како њега ништа не
погоди, то сам чуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко то коментарише, то ме занима?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па тамо та војска, већ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која војска?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не наши, наши су били обележени иста
униформа, већ неке друге униформе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А који су ти, који су?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па не знам који су. Не знам који су они.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате који су?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па где Ви слушате тај коментар?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па ту сам, док су они помагали овим
повређеним, ти који нису повређени они су помагали овим повређеним да
оду у камионе и оно војска онако коментарише.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Војска. А који су ти што иду са вама у ту акцију,
који су ти?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је тај ко командује акцијом, коме припада
формацијски?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, то није, не знам, није из наше јединице. То је
нека униформа која се разликовала од наше.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ни то, не знате ни који су ти који с вама
иду заједно, не знате ни ко тамо командује. Ко наређује ову демонтажу
мина, то смо чули, ко то наређује? Чули смо из Вашег исказа да је била.
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Демонтажу мина, сад ко наређује не знам, али
командује један, опет сам после сазнао од њега да је добровољац из
Панчева или већ како, човек је био у СМБ униформи и он је командовао
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оним цивилима који су мало повређени, мање или неповређени да приђе ту
мини, да уради то, да уради ово, већ шта ја знам и да изнесу мину на пут.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је повређен неко приликом демонтаже мина?
Је ли стао неко на неку паштету?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Приликом демонтаже?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или изласка после?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Е, приликом изласка повређених ка камионима,
тад је јесте стао неко на паштету од тих повређених, а приликом
демонтаже није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ево члан већа има питања. Изволите.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Јесте да смо на измаку
снага и времена али кратко. кажете да сте након саслушања код истражног
судије на питање колегенице мало враћали та сећања, филм или шта већ,
па Вам се учинило битним и сетили сте се да је било шушкања око тог
одбијања команде. Да ли Вам се случајно вратио део филма везано за тај
лик, тог у сивој униформи или се сад можда сећате неких накнадних
сазнања кад се све то већ издешавало, сазнасте ли којој он јединици
припада, а све Вас ово питам с обзиром да сте Ви рекли да сте чули у оној
колони његове речи, значи кад кажете неко је командовао то није, морате
да нам објасните, речи значи, чули сте речи, чули сте његов нагласак па
после поново исти тај у сивом Вам командује да ове преживеле, значи
били сте у блиском контакту, и након тога имате ли неко сазнање ко је тај
човек, из ког је краја, да ли прича ко Ваљевци, ко Панчевци, ко Војвођани,
има ли ту нека јединица још за коју чусте, неки «Душан силни», или тако
нешто?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Био је ту као неки «Душан силни» али не знам
коме је тај човек припадао.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Који као неки, ко је као тад
«Душан силни»?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па мислим јединица нека, али коме је тај човек.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Колика је била, велика,
мала, шта, та јединица?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па не знам да вам кажем, у селу је било пуно
војске које какве и не знам шта је ко заузимао од простора да знам колика
је та јединица.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Не, реците ми шта знате,
немојте то шта не знате?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па не, мислим, то кад уђете у село, ми смо тек
дошли у то село и много војске има.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Добро, били сте и после, и
сад све се то десило, Ви сте били значи у непосредном, вербалном
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контакту са тим у сивом, што Вам је рекао, јесте ли питали после, чусте ли
надимак неки, ми овде имамо и сведоке и оптужене неке који кажу да су
припадници «Душана силног» били испоставља се на истом том путу с
вама, ту где су те мине и то, Ви кажете минско поље, он је рекао да се ови
склоне, да се одмакну мало, то ако можете да нам објасните? Да се ови
одмакну. Колико сте Ви удаљени од тог у сивом, Ви сте на зачељу а он?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Ја сам на путу, шта знам, можда.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Чујете речи његове,
колико?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Чујем речи његове.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: На колико метара?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па нека буде, не знам, до 50 метара можда.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: И чујете речи и?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Он је командовао и чуо сам кад је рекао да се
прекине паљба.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Зашто?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па кад је овај активирао тај један цивил који је се
бацио на мине, из страха је почела пуцњава, он је командовао да се
прекине то и да се који су повређени спашавају и ето то је то.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Али рекли сте нешто да се
одмакну у почетку, на почетку исказа, нешто да се они. Шта је он рекао?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Била је команда да се, да цивили и војска не буду
много близу.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Е то ми реците, не била је,
него реците ми речи његове како он то издаје такву команду, којим
речима? Шта ви чујете?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Па водите можда рачуна на растојање.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Како?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Били сте много близу.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Коме, ко, коме каже то?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да војска не прилази цивилима близу.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Која војска, ви или та друга
војска неидентификована?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Можда је то и за нас исто, али још нисмо успели
да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: А, он се обраћа и вама и
тим?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да, јер ми још нисмо дошли до.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Да ови иду даље јел да, да
вас не погоди или шта? Је ли то?
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Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Јер ми још нисмо ушли у ливаду, значи то је
наређење било не прилазите близу једни другима, ми смо можда били нека
трећа линија рецимо.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: И нисте ми одговорили
можда вам ја нисам, нагласак, ко би тај човек, има ли надимак, не сазнасте
ли после ко вас је водио у тако једну страшну акцију?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Па јесте ли још неки пут у
таквој акцији учествовали?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Никад.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: И нисте сазнали ни
надимак, ни којој јединици, ко му је командант?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Ко је тај човек?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не знам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Не. Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема допунских питања. Само још једно питање,
рекли сте да је Вама једину команду издао тај за камион то да зовете?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: И после да вратимо у село, то су те.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да вратите у село?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ко вам је рекао да копате оне ровове?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Не, ја не знам за то, моје је било само да их
одведем до Дома здравља и ту су они остали, ја сам се вратио у школу.
Амбуланта у селу, већ шта је на крају села.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да копају ровове око Дома здравља и шта ја знам,
то су они људи који?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: То су, мени је објашњено, после сам чуо да су
они радни вод, као да раде где треба да се копа ров, где дрва се секу за
кухињу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је тим људима који су враћени са тог догађаја
наредио да копају те ровове?
Сведок ЗОРАН МИЛИЋ: Они су остали ту у Дому здравља, ја сам њих
предао тамо, е сад ту је чак био и тај Гане Митровић, сад да ли је, ко је с
њима командовао, шта се дешавало, поподне је тај човек видео сам га на
улици тај Тома Шелебај, отишао је кући, знам да сам ја био код њега на
купању, већ за даље не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Довршено сведочење.

128/128

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 10. јуна 2011. године

Суд доноси
РЕШЕЊЕ

0

Главни претрес се прекида у 15.12 часова и биће настављен дана
13.јуна 2011.године у 14.30 часова.
Тако смо звали сведоке, поподне у судници четири.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА

ВР

З0

ЗАПИСНИЧАР

38

Довршено.

