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Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 13. јуна 2011. године

УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:
заменик тужиоца за ратне злочине Небојша Марковић,
пуномоћник оштећених Марина Кљајић,
сви оптужени, и
браниоци адвокати: Бранкица Мајкић бранилац оптужених
Деветака и Девчића, Градимир Налић бранилац оптуженог
Радојчића, Војислав Вукотић бранилац опт.Крњајића,
Бранко
Лукић
бранилац
оптужених
Миодрага
Димитријевића и Влајковића, Јасмина Живић бранилац
оптуженог Перића, Бранко Димић бранилац опт.Јосиповића,
Гордана Живановић бранилац опт.Јована Димитријевића,
Слободан Живковић бранилац оптужених Стојановића и
Бачића, Бранислава Фурјановић бранилац оптужених
Косијера и Стевановића, Радослав Шошкић бранилац
опт.Николајидиса.
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Приступили су и сведоци Томислав Саватић, Зоран Јовановић и
Станко Параментић.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се главни претрес ОДРЖИ.

ВР

Претрес је јаван.

Главни претрес СЕ НАСТАВЉА у 14 часова и 34 минута.
НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА

СВЕДОК ТОМИСЛАВ САВАТИЋ

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Саватићу.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Добар дан.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваши подаци, од оца Богдана, по занимању радник,
адреса Ваљево, Улица Војина Софранића бб, место рођења Скадар, 1963.
годиште?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли у неком сродству са нашим оптуженима
Љубан Деветак, Милан Девчић, Милан Радојчић, Жељко Крњајић,
Миодраг Димитријевић, Дарко Перић, Радован Влајковић, Радисав
Јосиповић, Јован Димитријевић, Саша Стојановић, Драган Бачић, Зоран
Косијер, Петроније Стевановић, Александар Николајидис?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Никако.

Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ са личним подацима као на
записнику из истраге Ки.В 7/2007 од 03.08.2007. године.
Са оптуженима несродан.

ВР

З0

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Саватићу, бићете саслушани као сведок,
као сведок сте дужни истину да говорите, давање лажног исказа је
кривично дело. Нисте дужни да одговарате на поједина питања уколико би
себе или неког свог блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној
материјалној штети или кривичном гоњењу. Пре него што кренете да
сведочите положићете заклетву прочитавши тај текст испред Вас.
Изволите.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: 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.
Опменут, упозорен, а након полагања заклетве изјављује:

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Вишим судом у Београду води се кривични
поступак против ових четрнаест лица због кривичног дела ратни злочин
против цивилног становништва. Предмет оптужбе је страдање
шездесетдевет цивила хрватске националности у месту Ловас у октобру и
новембру месецу 1991. године. Ближи предмет оптужбе је напад на Ловас,
страдање цивила приликом напада, затим убиства, телесна повређивања,
противзаконита затварања цивила у овом периоду у селу и догађај на тзв.
минском пољу и страдање цивила приликом тог догађаја. Ви сте давали
исказ пред истражним судијом овог суда 03.08.2007. године, из овог Вашег
исказа произилази да сте били очевидац овог једног догађаја и испричаћете
суду, с обзиром да Вас је одбрана оптуженог Влајковића предложила за
сведока, шта је у вези овога Вама све познато. Изволите.
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Дошли смо из Ваљева у Чаковце, из
Чаковаца смо дошли у Ловас. Смештени смо у школу, ту смо ноћи у
школи. Увече је било мало неко тако око неке акције, да се изводи акција,
шта ја знам. Ноћили смо, кренули смо према задрузи, било је постројавање.
Дарко Перић он нас је постројио и кренули смо задрузи. Дошли смо
задрузи горе, сад пред задругом, стигли смо и ту смо стали, цивили су
излазили из задруге и одатле смо у колони кренули према кажу минска
поља, шта ја знам, детелина, туда смо кренули. Ми смо ишли на, цивили су
ишли у средини, не знам који су Јовићеви, чији су ишли напред, ми смо
били позади у колони. Кад смо кренули једно педесет метара човек убијен,
убили су га, мислим ко га је убио не знам, пао, видимо мртав човек, пуцањ
сам чуо само, нисам сад видео ко је из те колоне. Дошли смо доле до тих
где су минска поља и ми смо били позадина, чуо сам пуцањ. Ту сам залего,
сад више ништа нисам ни видео добро шта је било, ко је пуцао, ко је
навођење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? Шта би на крају?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ништа, одатле смо се после вратили у
школу, било је. Поставите ми неко питање мислим, ја ћу одговорити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите колега Лукићу. Да ли има ту столица да
седнете да Вас боље чујемо. Спустите само микрофон да Вам буде ближе
устима.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добар дан господине Саватићу, ја сам Бранко
Лукић, браним Радована Влајковића.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Добар дан.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Хоћете само мало ближе још микрофону.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Хоћу.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Хвала. Споменули сте увече се планира нека
акција, у школи сте смештени, шта се дешавало то вече, јесте ли били
смештени у неку учионицу, јесте ли имали неки задатак, шта се дешава?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па дешавало се, испало је неко кошкање
између Радована и Дарка у вези неке акције.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Како знате Ви то?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па чуо сам од, мислим, војника ту који
су били са нама, јесте.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли Ви присуствовали том састанку?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли постројавани некада увече, ујутро, чега се
сећате?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ујутро јесте, да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ујутро пред школом.
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Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Кад долазите, рекли сте да сте ишли од школе до
задруге, кад долазите до задруге рекли сте «изводе цивиле».
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте видели ко изводи цивиле?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Непознати људи, ја не знам ко је, не знам
људе, чији су то.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте видели униформисане људе ту пред
задругом?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Имало је ваздан униформи, више врста
униформи.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Хоћете ли да нам кажете неке које сте видели?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па слична некој прсканој тако је била
униформа шарена, чисто оно као прскана, како да Вам кажем.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Је ли било СМБ униформи?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Није.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Нисте видели?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам видео.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: А је ли било маскирних као ваших?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Било је, било је, али није као наше, наше
су биле најновије, мислим тад смо задужили, са качкетима и то.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли Ви улазили у задругу?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, нисам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Где сте били?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Био сам испред.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Испред задруге?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Испред задруге.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Знате ли ко вас прихвату ту кад долазите у Ловас?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не знамо, не знамо уопште ко.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли знате које су још јединице из Ловаса биле
присутне у Ловасу?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не знам, не знам, знам наша само да је
била и било је више јединица.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: У школи јесте ли некога видели?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, било су мешани, долазили ово, оно.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Код тих људи испред задруге осим униформе да ли
сте приметили наоружање и какво наоружање сте приметили?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Е сад да Вам опишем.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ако се сећате, ако се не сећате?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не сећам се.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Шта сте имали ви на главама ваша
јединица?
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Качкете, тако смо добили са качкетима.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Какве су ознаке биле на качкетима да ли се сећате,
је ли петокрака или застава?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Петокрака само била, не, само петокрака
без.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Је ли неко од ваших имао шлемове?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, имали смо шлемове али нисмо
носили.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Нисте тај дан?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисмо носили тај дан.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли Ви то јутро пред школом виђате Радована
Влајковића?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Видео сам га, да, пред школом.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, а да ли га виђате пред задругом?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Видим, мислим, заједно са нама отишао
али није мислим он, пошто ја.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: А у колони, јесте ли га видели у колони?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ишао је поред колоне, поред нас.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте чули Радована Влајковића све то време
да издаје неко наређење?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, сигурно не.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ви крећете испред задруге, да ли сте видели ту
пред задругом ко командује? Како Ви доживљавате ту ситуацију?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па непознати човек командовао али
мислим ја не знам ко је и шта је.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Кад кажете непознат је ли из ваше јединице
непознат или није из ваше јединице?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не из наше, није из наше.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: И кад долазите тамо пред детелину шта се дешава?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Тад ми смо били позади мислим оно већ
напред ја нисам могао да видим пуцањ, чуо сам и ми смо залегли, више
ништа нисам видео тамо шта се десило, шта је.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Кад кажете пуцањ, пушчани пуцањ или је мина
експлодирала или шта је било?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Мина, мина.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли видели моменат?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, нисам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Нисте?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам могао да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Колико сте ви били отприлике удаљени од места
где је та мина експлодирала?
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Били смо око сто метара сигурно.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте, били сте сто метара удаљени.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Сад не знам колико сте времена провели ту, јесте
ли Ви видели кад су изношени људи из детелине?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам, нисам сигурно.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ту пред задругом да ли сте ви постројени или како
ви крећете према тој детелини?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Крећемо у колони, два по два, раме уз
раме, тако смо ишли.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, али како, је ли вам неко каже или ви
одлучујете, кажите нам мало шта се дешава?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па ми смо сами тако стали, нисмо били
оно разбацани, по двојица као у школу кад идеш.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. И како се крећете у тој колони, где су
цивили, где сте ви?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Цивили су били у средини, ми смо били
на зачељу.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ти људи наоружани који вама не припадају где се
они налазе, како се крећу, шта раде?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па налазе се, напред се налазили мислим
ишли оно ван строја.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Ишли су ван строја, напред-назад?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, да, поред цивила, испред кретали се.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Колико је њих било, по Вама, људи наоружаних
који вама не припадају?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па било је можда око тридесетак.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте чули ко наређује пред том детелином да
се застане, да се скрене, јесте ли видели ко командује, да ли имате неких
сазнања у том правцу?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам ништа видео ту ко је командовао,
далеко смо били, видим овај што је командовао крупан човек био,
проћелав.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Пред задругом, поново да се вратимо, да ли
сте видели неке војнике да силазе или искачу са камиона?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам сигурно.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Нисте то видели?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Где сте Ви били у тренутку када, да ли Ви видите
да цивили улазе у ту детелину?
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, нисам, ја сам био на зачељу скроз и
већ оно кад је пукло то је гужва била и у ред.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли видели уопште ко је ушао у детелину?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Нисте?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, то се не сећам.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Када су људи рањени на том минском пољу, да ли
знате да ли их је неко посећивао?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Знам, ишао сам ја, Влајковић и Плавшић
у болницу и обишли, једно километар од школе, тако је било.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Кад је то било?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Увече је било можда око седам-осам
сати.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Тај исти дан или сутрадан?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Исти дан, исти дан.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Када сте кретали да ли вас је неко обавестио да
постоји минско поље или нисте знали?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, ми нисмо знали.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли Ви уопште данас знате ко је тај човек ко вам
је командовао?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, где ћу знати то.
Адв.БРАНКО ЛУКИЋ: Хвала Вам, то је све што сам имао за Вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Влајковић нема питања? Има.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добар дан Саватићу, оптужени Влајковић.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Добар дан.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Интересује ме да ми опишеш као војник
какво је било стање у нашој јединици, мислим ред, дисциплина, однос
војника према старешини, контрола узимања алкохола, једноставно каква
је то дисциплина изгледала? Јесмо ли ми били нека војска у расулу или је
био то неки ред?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, то је ред био, без алкохола, без, било
дружење.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Да ли си ти у то време пио?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ја?
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Да.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не. Ја не.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Да ли ти пијеш овако уопште сад, да ли
волиш да попијеш?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ретко кад попијем пиво, то је.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Некад попијеш пиво.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: То ретко.
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Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро, а јесу ли ови твоји колеге ту около
тебе, ти си био у којем воду?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Трећем.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Ко ти је био командир вода?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Плавшић.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Плавшић?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро, јесу ли ови из Трећег вода били да
кажем антилкохоличари, а ови из Првог и Другог алкохоличари?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, не могу да кажем, мислим што се
тиче алкохола.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Јеси ли ти чуо или видео било кога од
наших војника да је учинио неко зло? Да не набрајам сад, повреде, над
било којим цивилом, над објектом, улажење у куће, уништавање имовине,
крађа, да ли је то било уопште дозвољено код нас?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, никад нико није.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Да ли си ти смео да напустиш јединицу а да
не питаш свог командира оделења?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Где то да напустим, таман посла.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте да сте из Ваљева дошли у Чаковце,
колико пре овог времена него што ћете отићи у Ловас?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Пре можда једно пет-шест дана, тако.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пет-шест дана?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не могу сад датум да се сетим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми ко је вама наредио и на који начин да
идете у Ловас?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Е сад то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Вашем воду, ко вам је пренео наређење ако није
директно, је ли вас овај Плавшић обавестио или неко, или командир чете
Влајковић или командир одреда Перић?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ја мислим да је Перић отишао пре нас на
дан-два у Ловас, он са нама није отишао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није са вама отишао?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Није.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А откуд знате да је отишао пре вас?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па није био ту, отишао је негде,
вероватно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи то претпостављате?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми кад сте кренули којим превозним
средством сте ишли?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па имали смо камиони они били
цивилни.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то била цела чета, јесу ли три вода била,
колико је било?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Три вода ја мислим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је људи било, да ли се сећате?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ја мислим три вода, не могу да се сетим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али колико људи овако?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не могу да се сетим колико.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Број?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 50, 100, 150?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па можда било око 50 људи, не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У целој чети? Колико је у вашем воду било људи?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: У воду?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Било нас 22, тако некако, 23.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли у овим другим водовима било мање или је
било приближно исто?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па ту је било приближно, шта ја сад.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте да је увече да је разговарано о некаквој
акцији кад сте стигли, ко је разговарао о томе?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Дарко и Радован.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли Ви били присутни?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, него сам чуо, мислим ту.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте ли чули каква треба да буде акција?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, само акција, а о чему нисам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта сте још чули?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па чуо сам, мислим како је Влајковић
одбијао наређење.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А је ли знате зашто, ако сте чули зашто би одбио?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не могу да се сетим, не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад смо на питање оптуженог Влајковића чули да
сте Ви били једна узорна јединица у свему по војним правилима, па ме
интересује значи то не би било уобичајено да се одбија наређење па не
могу да верујем да нисте се распитивали зашто да се одбије? Да ли можете
то да објасните?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не могу да објасним.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете ујутру сте се постројили испред школе, ко
је то наредио вама да дођете да се постројите?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Дарко.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Он је дошао код вас и наредио?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Вама лично?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не мени лично, мислим ту војсци.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није Плавшић вама то наредио него баш Дарко
долазио, где сте ви спавали?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: У школи.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А у којој просторији, где? Колико је било људи са
вама?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па било је више просторија, није једно
оделење.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па мене интересује где је он то вама рекао да ви
дођете да се постројите, Перић?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па испред школе.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, где вам је казао да треба да дођете испред
школе? Ја сам Вас то питао где сте добили наређење да дођете?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Вероватно је рекао командирима водова.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Молим?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па могуће да је рекао командирима
водова.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја питам ко је вама рекао да треба да идете испред
школе?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па командири водова.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи није вам Перић наредио да дођете пред
школу него командир вода, а после тамо је био, је ли тамо био Перић
испред?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је постројавао?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Перић.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где су били Влајковић, Јосиповић, Плавшић,
ови командири водова?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Били су и они ту али нису мислим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где је стајао Перић?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Е сад ја не могу да се сетим где је стајао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па је ли стајао међу вама или испред вас, знате
шта је постројавање?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па ту испред нас.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где су ови други командири стајали?
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па били су сви заједно ту.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Са Перићем?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли био још неко поред њих ту?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не могу да се сетим сад, 20 година ја се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И онда вам се Перић обратио, ако сам разумео,
шта вам је казао Перић шта треба да се ради?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Постројио нас, мени лично?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, сад цела чета је постројена шта каже шта
треба чета да ради?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па ништа, кренули према задрузи.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је рекао он да треба да се ради?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ништа нам није рекао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није помињао ни акцију?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Није.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само да се иде пред задругу?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И нико ништа ту није објашњавао?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нико.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Кад сте дошли пред задругу видели сте ове
цивиле да их изводе, рако сам разумео.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И формира се колона, ко је вама наредио да уђете
у ту колону? И Вама лично и осталим људима из Ваше чете?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Сад не могу да се сетим ко је, мислим не
могу да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко вам је наредио да кренете према минском
пољу са колоном?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па вероватно друга ту команда је била,
други су људи.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко вам је пре тога онда рекао да ће бити друга
команда?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Сад ја не могу, стварно не знам, ја сам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Ви знате да сте били узорни у свему, а сад
испада да Ви не знате ни ко командује, зашто идете онда уопште ако не
знате да неко командује?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да је неко питао не би ни знао зашто
идем, тако је питање било, ето.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја Вас питам, могли сте у акцију да идете.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Такво је питање било да ме питао не бих
знао где идем.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Могли сте да погинете, а не знате ни где идете ни
шта радите.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Могао сам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи без обзира, добро. Ко је одредио да се
крећете у таквој формацији како сте описали унутра су ти заробљеници,
около су војска, напред су ови које Ви не знате који су, ко је то тако
показао да се на тај начин иде?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па ти који, не знам, мислим не знам ко је
то и шта је, чији су то немам појма.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па бар ми неког реците ко је ту нешто
командовао, шта је тај који је командовао ако је тај неко командовао, што
га Ви не познајете, шта је он рекао, како вам је то објаснио шта треба да се
ради? Је ли вам тај казао о каквој акцији се ради, шта треба да радите, где
да идете?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, ја се не сећам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи Ви не знате ни где идете, ни што идете, ни
зашто идете у некој формацији, ако сам разумео, само знате да идете.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Кажите ми, кажете да је та колона била
дуга 100 метара и да сте ви били на зачељу.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И да сте дошли тамо до тог поља и да сте чули
пуцањ, али пре тога ми опишите јесте ли се ви кретали према том месту
где ће се то одиграти путем?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, путем.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли видели да ли је неко скренуо са пута?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисмо, само видели кад је убијен човек.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте ли видели чело колоне да је скренуло
негде с пута?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам, нисам сигурно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете зачули сте пуцањ па сте залегли.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте још нешто чули осим пуцња?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је било пуцњева?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ја сам један чуо и залегао, било је више
пуцњева.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јесте ли их чули онда ако је било више?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па чули смо како не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад кажете да нисте.
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Мислим први кад је први пукао ја сам
залегао и шта је било више, само главу да сачувам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви не знате шта треба да одговорите па онда прво
кажете да нисте чули од једног, а сад кажете да је било више. Је ли била
нека експлозија?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не сећам се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли сазнали ту на лицу места шта се десило,
је ли вам неко рекао, јесте ли видели, кад сте устали шта сте видели?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Шта, окренуо се и вратио се, шта има.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не верујем баш да сте се вратили, је ли знате
шта је ту било на том месту?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па чуо сам да су минска поља, ово, оно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли гледали је ли неко разминиравао то?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, нисам могао да видим сигурно јер
сам био на зачељу, ко је то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Кажите ми кад сте дошли ту испред
задруге да ли је ту и даље био Перић са вама?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте кренули?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли он пошао са вама?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И докле је ишао са вама?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Е сад не могу да Вам, не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То још нисмо ни од кога чули да је он кренуо од
задруге на даље. Кажите ми тамо на лице места да ли је накнадно долазио?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, нисам видео, не могу да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете да сте увече ишли у болницу, како Ви
кажете.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Километар од Дома здравља, јесте ли Ви сигурни
да је то болница? Овде неки говоре да је то Дом здравља био.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па Дом здравља мислим, Дом здравља.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта сте тамо видели кад сте стигли?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па видели рањених има, рањеника.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А зашто сте Ви ишли са Влајковићем и
Плавшићем?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па ишли да обиђемо, ето да видимо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како, да их питате, јесте ли питали како сте и шта
су? Због чега сте их обилазили?
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па нормално да смо питали, нисмо ишли
да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли им донели понуде или шта, не разумем?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисмо, како ћемо донети, шта да
донесемо, нисмо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли био тамо неки доктор у тој амбуланти, јесте
ли га видели?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па мора да је био доктор, нормално да је
био.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се правио неки списак рањених у вашем
присуству да је доктор сачињавао, нисте видели?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, нисам видео.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И кад су Влајковић и Плавшић видели те рањене
да ли су нешто, да ли је неко од њих донео било какву одлуку?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, не знам мислим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли оформљена нека стража ту да буде поред
амбуланте?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, нисмо, вратили смо се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није, јесте ли Ви учествовали у таквој стражи?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисте?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми код тих рањених је ли долазио Перић?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не знам то, не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тад кад сте Ви били, са Вама?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Судија, могу само једну примедбу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Нa питање. тужилац малопре иако је
сведок рекао да нема појма о минском пољу, да га нико није обавестио, он
стално поставља питање «ко вам је наредио да кренете према минском
пољу», мислим да такво једно питање и у зависности сад од одговора може
потпуно другачије да делује у контексту једне реченице или склопа
реченица па бих молио да таква питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према ливади, ајте тако. Мислим јасно је из
његовог исказа.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Добро, али знате шта ми овде колико смо
сведока, милион сведока саслушали и може другачије да делује тако неки
одговор.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Ми стално понављамо то минско поље, а
није дефинисано.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Саватићу, Ви сте истражном судији
03.08.2007. године на његово питање «Ко вас је повео до задруге» рекли:
«Ове старешине Влајковић, Плавша».
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да и Дарко, можда и Дарко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас сте на питање адвоката Лукића рекли да је у
том кретању од школе до задруге Влајковић ишао поред колоне, је ли
тако?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли у том кретању или уопште испред
школе било када Вама Влајковић или Плавша кажу да је Влајковић одбио
наређење, да он неће командовати војском?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је Дарко Перић на оном кад сте били
постројени, кад се обратио војсци, кажете није помињао уопште акцију, да
ли је Дарко Перић саопштио да је командир чете одбио наређење и да ће
сад неко други командовати војском?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тај кога Ви овде у истрази спомињете као
Јовићевог крупан, ћелав, плави итд., да ли је он војсци издао неку наредбу
било какву и било где или испред задруге или у кретању или на детелини?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам чуо, не могу да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми онда по чијим наређењима Ви поступате
почев целокупно то ваше кретање тамо, није Вам издавао наредбе тај
добровољац, тај Јовићев, није Вам нико рекао да је одбијено наређење од
стране Влајковића, није Вам то рекао ни Плавшић, нико, шта Ви онда
радите, по чијим наређењима поступате?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ја нисам чуо да је наређивао, не могу да
кажем да је наређивао тај, чујем од војске наређење тога и тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ја Вас питам по чијим наређењима Ви
поступате као војник?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: По наређењима старешине, ко ми је био
старешина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког старешине?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па Влајковића, Дарко, по њиховим
наређењима.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте у истрази да сте, «Радован је обио то
наређење», па кажете «то се међу војском причало».
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, то је увече било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви чули од неког конкретно?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, само од војника наших што су били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате име војника који Вам је то рекао?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Где ћу се сетити сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли после тога питали, било Вашег командира
вода или командира чете везано за то што сте чули?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам, нисам питао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми у вези овог Вашег кретања на зачељу
колоне кажете «цивили у средини», је ли био неко са стране цивила са леве
и десне стране цивила?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то био?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па били су командири, били су ови
Јовићеви, чији су, не знам ко је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командири, чији командири?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па наши командири ишли су поред,
тамо, вамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са стране цивила, је ли?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ви као ваша чета где сте ви били?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Позади, у позадини.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви позади?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Сви позади.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви на зачељу?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Сви.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта су поред тих цивила који су у средини иду
Јовићеви и ваши командири?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, иду поред.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који командири иду?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па сад који, Влајковић, па Плавшић,
мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли је неко рањен од ваших из ваше
чете?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте на питање адвоката Лукића «Да ли Ви знате
ко је тај човек који Вама командује» рекли «Не знам», а сад чујемо на моје
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питање да вама тај човек није ни командовао вама војницима, је ли тако,
хоћете да појасните то?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, он је командовао али ја нисам чуо,
човек могу да га опишем какав је али ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, чекајте, мало сад да то разјаснимо, коме је
он командовао, ја Вас питам мало пре да ли је командовао војсци, Ви
кажете «Није».
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Командовао свима нама који смо ту били
у тој јединици.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим свима вама? Ја Вас питам коју вам је
команду издао тај човек?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Тај човек је преузео команду да
командује целој, ко је био све ту и наша јединица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како, на који начин преузео команду?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не могу ја сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је Вама издао као наређење, Вама или Вашем
воду или Вашој чети, шта?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Мени као мени није издао никакво
наређење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вашем воду је ли издао неко наређење?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Воду вероватно, а мени као мени није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вероватно воду?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, мени као мени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питасте ли Ви, пошто сад опет нешто мењате у
односу на оно што сам Вас мало пре питала, питасте ли Ви Мирослава
Плавшића командира Вашег вода што нам ти не командујеш, што нам овај
командује, ко је овај сад што нам командује?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам питао сигурно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питасте ли командира чете Влајковића?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам сигурно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ни то?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам ни то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате објашњење зашто?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Немам никакво објашњење, нисам питао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми онда, мени се намеће једно питање,не
знате која је акција, не знате ко вам командује, не знате ништа и кренули
сте тако?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па кренули, шта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па објасните, да ли можете то да објасните?
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не могу да објасним то никако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље изволите.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Ја мислим да ћете се
сложити кад кажемо да реч «командовати» сама реч ништа не значи без
ближег одређења, значи кад кажете само командовати намеће се следеће
питање у чему се то састоји. Ви кажете Вама нико није, а највероватније
другима, јесте ли то чули па знате или, схватам ако кажете највероватније
њима да ни њима нисте чули да се командује, односно ако сте чули шта сте
чули? Како закључујете да неко командује? Можете или да видите или да
чујете, ја сматрам да нема треће, да ли можете то да ми објасните?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не могу да објасним то, како.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Па морате да нам
објасните, ако кажете претходно да знате да је тај командовао, како знате
да је неко командовао ако нити чујете, односно нама не кажете шта чујете,
нити нам кажете шта видите, сама реч командовање захтева још неко
ближе одређење.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Јасно је мени.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Значи или је рекао или не,
реците нам шта је рекао? Ако нисте чули шта је рекао реците нам шта сте
видели, ако нисте ништа видели како је онда командовао? Ајте то треће,
ако нема ни једно, ни друго.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам чуо шта је рекао.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Како онда знате да је
командовао?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па колона је кренула, ми смо кренули и
ми, он је био напред.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Добро колона је кренула,
откуд знате да баш он заповеда тој колони кад не видите шта он ради и не
чујете шта каже?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не могу да кажем кад сам био на зачељу,
нисам уопште чуо.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Па како знате да колона
креће под његовом командом, то Вас питам, врло једноставно? Физички ми
објасните, ми нисмо тамо, како знате да он командује, не видите шта
командује, не чујете шта каже, како знате?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не знам, ја сам видео војска и наши да су
кренули и ја сам кренуо са њима.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: То ми је јасно али како
видите да он командује кад он нити прича, нити.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Вероватно је неко чуо напред који је био.
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Е па чекајте, имамо
сазнања непосредна и посредна, ко Вам је то рекао да је он вероватно
командовао, ко је тај да зовемо њега ко је чуо шта он каже?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не знам, не знам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Како можете онда да
кажете да је командовао ако не знате ни шта је рекао, ни како се понашао?
У колико сте акција Ви учествовали у току овог рата последњег?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Акција?
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Да.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам ниједну, само ту што сам био.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Не мислим у Ловасу,
генерално јесте ли у још некој акцији пре и после?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нигде.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Никад. Јесте ли још некад
учествовали у акцији под командом непознатог човека?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нигде, нисам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Је ли Вам то блиско памети
било да неко иде у такву акцију?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Није сигурно.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Добро. И кад сте чули
последице акције у којој сте били под, како Ви кажете највероватније
командом непознатог човека, јесте ли се онда распитали ко вас је повео у
такву акцију са тим смртним последицама? Јесте ли чули, можда нисте
смели лично, јесте ли чули шта се прича ко вас је то повео у такву једну
акцију?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам ни то.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: А је ли Вас то занимало?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Није ме занимало.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Није Вас занимало.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да ме занимало ја не бих отишао ту.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Не, не чујем, извините.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да ме је занимало ја не бих у тој
ситуацији био.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Не, не, причамо после кад
се све десило, јесте ли се распитали ко вас је повео у такву акцију са
убијеним људима, цивилима?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Никад, никад нисам се распитивао.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Никад? Зашто? Јесте ли се
плашили од неког или има неки други разлог?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па, нема шта да се плашим, мислим.
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Па како нисте питали,
могли сте можда и Ви да погинете, људи испред Вас су погинули?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Можда, можда је боље било да сам
погинуо, него овако.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУКОВИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. Изволите.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Бранилац Перић Дарка. Ја ћу господине
Саватићу пар кратких питања да Вам поставим. Рекли сте да је командир
Вашег вода био Плавшић и да сте спавали у школи.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Кажите ми да ли су сви војници из Вашег вода
били заједно са Вама у истој учионици или су били и из других водова
помешани са Вама?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Помешани били.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Помешани?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Да ли је неко од старешина био у школи у тој
учионици где сте Ви спавали да ли је неко ту спавао од старешина?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Са мном у учионици није.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: То вече пред ова дешавања да ли сте видели
Дарка у школи, Перић Дарка?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Где сте га видели?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па видели у ходнику.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: У ходнику?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Кад је то било?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Које време? Можда је било око деветдесет сати увече.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Шта је он ту радио?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па он и Влајковић су нешто се кошкали.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ви сте то видели?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам видео ја, али чуо сам ту од.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Од кога сте чули?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Од војника наших.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Јесте ли Ви лично ја Вас питам не оно што сте
чули?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, ја нисам, нисам сигурно ја видео.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: То вече непосредно видели Перић Дарка у
школи?
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам ја сигурно, видео сам га али
мислим ја.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Па јесте или нисте?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Видео сам га, да.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: То вече Ви непосредно?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: То вече га видео.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ја Вас питам где сте га видели?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: У ходнику, на улазу. Њега и Радована
сам видео лично.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Мало пре сте ми одговорили да сте то чули.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, не, ја нисам видео расправу а видео
их.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Видели сте их да стоје?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: То раније нисте спомињали. Кажите ми у току
ноћи јесте ли видели Дарка?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Не?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, ја сам спавао.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Јесу ли са Вама те вечери били следећи војници:
Милић Зоран, Верољуб Милетић, Исаиловски Бранислав?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, да.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Јесу ли били с Вама у истој просторији, у истој
учионици јесу ли спавали?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нису сви.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ко је био са Вама од њих тројице?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Са мном? Са мном је био Милетић.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Исаиловски?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Није он био са мном, Македонац.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: А Милић?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Милић није ни он био са мном, био је
неки што нису ту на списку.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Кажите ми јесте ли имали увече некаква
задужења када сте дошли у Ловас?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, ја нисам.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: А шта сте радили?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Отишао на одмарање, одмарао.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Одмарали?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, стајао ту, отишао одмарати, спавати.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Мало пре сте одговорили да Ви поступате по
наређењима старешина Дарка и Влајковића.
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Онда сте рекли да у одређеном тренутку више
нисте видели Дарка, је ли то значи у том моменту када Дарка нема Ви
поступате по Влајковићевим наређењима?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нормално, да.
Адв.ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Бранилац Радисава Јосиповића. Ја бих Вас најпре
питао нешто у вези, пар кратких питања, колико се сећате, колико не. Пар
кратких питања у вези саме те мобилизације кад је кренула у Ваљеву,
реците ми шта сте Ви по ВЕС-у?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Пешадинац.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Пешадинац?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: А јесте ли пролазили неку посебну обуку за
противдиверзантске?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, био сам на граници, граничар био,
да.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Реците ми, људи који су били са Вама мобилисани
да ли су сви они били противдиверзанти или је било различитих?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Е не могу то да Вам објасним, не могу да
кажем, не знам.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Реците ми кад сте мобилисани у Ваљеву, какво је
расположење било међу војском, шта се причало? Је ли се причало уопште
нешто, у том смислу да ли се очекивало да ћете ићи у Хрватску, какво је
расположење било кад сте сазнали да ћете ићи у Хрватску?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па није било сигурно расположење.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Реците нам.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Није било сигурно нормално
расположење, како ће бити, тера те, не знаш где идеш.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Реците.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па не знам, добио си наређење не знаш
где идеш из Ваљева, где ће те отерати, где ће, не знам.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Добро.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нико није рекао идемо ту и ту.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Кад сте већ стигли у Ловас, идемо сада на ово
јутро испред школе, ту сте видели Радисава Јосиповића, рекли сте испред
школе, испред задруге, у колони био је са Вама.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Да ли сте чули да је тада било испред школе,
испред задруге или у колони која иде према детелини, да ли сте чули да
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Радисав Јосиповић издаје било какво наређење било војсци, било
цивилима?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, нисам чуо ништа.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Што сте тиче ових који су ишли, ови наоружани,
негде у истрази помињете мало зовете Јовићеви или мало зовете
паравојници на питање истражног судије, да ли се сећате да је неко од њих
био рањен у детелини када је дошло до експлозије?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, јер ја детелину нисам ни видео
малтене.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Реците у тој колони која се креће од задруге ка
детелини до експлозије и након експлозије, јесте ли Ви осећали страх за
сопствени живот?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Како не.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Објасните.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Претрнуо сам био.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Када?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Како сам кренуо, како смо кренули од
задруге.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што идете кад вам нико ништа не наређује?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Претрнуо сам био, да ме је питао неко
како се зовем не бих знао да кажем како се зовем. Ја сам био млад дечко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Саватићу, ја Вас питам што идете ако
Вам нико ништа не наређује?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Шта ћемо, а војни суд.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Да ли могу да поставим питање? Ево сад да се
надовежем на ово питање, да ли сте смели да се окренете и да се вратите?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Зашто?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Куд ћемо после, шта ћу после, где ћу.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Још једно питање у вези с обим ћу Вам поставити.
Крај друге стране и почетак треће стране записника код истражног судије,
у контексту ко ће бити вођа у колони, па истражни судија пита: «Ко је
Вама рекао да ће они бити вође».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мисли се на Јовићеве.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: На Јовићеве мислите, ту има. Пита истражни
судија: «Ко је Вама рекао да ће они бити вође», Ви одговарате: «Па нико
нам није рекао, ми смо ишли као овце».
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Па хајде објасните нам сад мало ово, шта сте хтели
да кажете са овим?
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па, нормално нисмо уопште знали где
идемо, идемо онако као, да ме неко срео и питао где ћеш не бих знао да му
објасним. Претрнули били, оно.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Било је већ питање, само још једном да утврдимо,
можда нисам отпратио добро. Реците ми у колони која се креће од задруге
ка детелини да ли се сећате и да ли сте видели где је ишао Јосиповић Раде?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, не могу да се сетим, мислим не могу
да се сетим тога.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: То сте поменули али нисам сигуран да сам разумео
тачан контекст, да ли сте га видели да се он креће напред-назад поред
колоне?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам ни то видео, нисам.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: И још једно питање, када сте кренули од задруге
ка детелини јесте ли Ви тада у том тренутку имали свест или сазнање да се
негде тамо испред Вас куда сте кренули налази минско поље?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам имао.
Адв.БРАНКО ДИМИЋ: Немам више питања. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. Од бранилаца нема. Може.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Да ли сте видели у Ловасу тенкове негде?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, ја нисам сигурно.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Уопште?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Уопште.
Адв.ГРАДИМИР НАЛИЋ: Хвала најлепше.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље од бранилаца. Ево колегиница Живановић је
пре Вас.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добар дан, адвокат Гордана Живановић.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Добар дан.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Бранилац окривљеног Димитријевић
Јована. Рекосте да сте кад се десило то пуцање на тој детелини, експлозија
та, да сте залегли како кажете.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Кажите ми молим вас јесте ли Ви били
наоружани?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па носио сам пушку нормално.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Коју пушку сте имали?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Полуаутоматску.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Како сте је носили?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Носио сам је, кад сам залегао ја сам на
њу легао и тако, на рамену.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесте ли је скидали са рамена?
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Скинуо сам кад сам легао доле, морао
сам скинути.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Кад сте лезали онда сте скинули?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, да.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: А током хода колоне где сте је носили?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: На рамену ми је била, на рамену.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесте ли пуцали?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Никада, никад нисам пуцао, колико ми је
година никад нисам опалио метка.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Је ли неко око Вас пуцао?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, нико, око мене баш нико није.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесте ли чули?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Добро чули јесмо али мислим видео ко је
пуцао то нисам.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. Кажите ми, рекосте око, нисте
могли да се изјасните, па тридесетак људи у сваком овом воду вашем је
било отприлике.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесте ли познавали све те људе?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, нисам.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Нисте познавали?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: А кад сте дошли у школу, где сте
смештени?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па по учионицама.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: По учионицама?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Је ли школа имала спрат?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Имала је спрат, имала клупе.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Где сте Ви били?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: У приземљу, доле.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: У приземљу?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: У приземљу, да.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Је ли било неког у школи на спрату?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Било је и у школи.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Кога?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па било је војске, где је ко ишао он је
тако и спавао.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли кад ми кажете «било је војске»
мислите само на Ваше?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: На наше, на наше.
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Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: На Вашу јединицу?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, нашу јединицу.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли је било неке војске из неке друге
јединице?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да су смештени ту?
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: У школи?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нису, нико више није био смештен, само
наши.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Само ви?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро. Кажите ми молим Вас, рекли сте у
истрази на питање истражног судије «Шта сте видели у задрузи»; кажете
«Ништа».
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: У задругу нисам ни улазио.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: «Видели смо кад су изашли ови Хрвати».
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, цивили мислим.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Како Ви знате да су то били Хрвати, како
знате да су изашли?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Препостављам тако.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: То су значи Ваше претпоставке?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесте ли знали тог момента?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: У том моменту?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ја не знам, судија, опростите, можда сте
Ви поставили питање, можда ми је промакло. Да ли сте Ви питали неког од
Ваших старешина ко су ти цивили, где иду, зашто иду?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам питао, не могу да кажем да нисам.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Је ли Вас то није интересовало?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Уопште ме није интересовало.
Адв.ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Хвала.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Где иду, ко тера.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, даље. Изволите колегинице Фурјановић.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Рекли сте да је било у колони и оних
који су имали прскане униформе, да ли можете да се сетите колико је било
таквих?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не могу да се сетим, нисам бројао,
нисам, виђао, били су пред нама и то, виђао сам их кад су из задруге
излазили.
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Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли знате какво је лице, за које сте
рекли да је командовало, било обучено?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: У коју униформу обучен био? Па у
прскану ту.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Па то сам хтела и да чујем, како је
био обучен? Нисам хтела да сугеришем, па да поставим питање.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, прскано.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Након догађаја у детелини да ли сте
га видели у школи?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, ја нисам.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: У тренутку експлозије, рекли сте да
сте се налазили на зачељу, а где се зачеље налазило да ли у детелини или
на путу?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: На путу.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли је ту било неког канала?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, ја сам залегао баш на путу, не сећам
се, мислим да је.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Кажете Јовићевци, како сте знали да
су Јовићевци?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па чуо сам мислим тако, нисам.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Од кога сте чули?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па од кога, ни сам не знам од кога, онај
каже тако, онај тако, вероватно су Јовићеви.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Да ли можете да нам опишете како су
били обучени Јовићевци?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не могу све сад да знам, било је ту више
њих, који су Јовићеви, који су ови, који су они, то је било униформи не
знаш ни ко је шта.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: А како сте баш знали да су ови
Јовићевци?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Како сад да Вам објасним ја, па кажу да
су, мислим то сам чуо од војника, од овога, онога, Јовићеви су каже ту.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: По чему су се разликовали од
осталих војника?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не могу да Вам објасним.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: У реду. Од којих војника сте чули, да
ли од оних који су дошли са Вама?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Са нама што су били, војске, било је ту.
Адв.БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље, од оптужених има ли?
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан.
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Добар дан.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Мало пре сам чуо кад сте спомињали Милић
Зорана, претпостављам да га добро познајете?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, познајем.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Реците ми јесте ли знали шта је он по функцији у
чети?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Тај дан да ли је и он био негде близу Вас?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не сећам се.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Колико дуго сте Ви били у тој чети?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па нисам дуго, ја сам дошао ту у
прекоманду јер сам се водио пре у Осечини, па из Осечине сам дошао ту у
јединицу код њих пре можда, после сам био једно годину-две дана.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Није ми било ипак поред више питања најјасније
да ли сте Ви чули експлозију или пуцањ, или пуцањ или експлозију шта
сте чули?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Експлозију.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Експлозију?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Мало прије сте на питање тужиоца рекли да сте
чули пуцањ.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па пуцањ, експлозија, пуцањ.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Значи Ви разликујете пуцањ из ручног ватреног
оружја и експлозију бомбе или гранате, је ли тако?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам бацао ниједно.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Питам да ли разликујете звучно, нисам питао да
ли сте бацали, меци се и не бацају.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Добро, могуће.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли разликујете или не?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ја разликујем.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли сте запазили колика је била удаљеност од
Вашег места, које кажете били сте на зачељу, до места одакле сте чули ту
експлозију?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па једно можда 50 до 100 метара.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: 50 до 100 метара, могу ли показати сведоку
катастарски извод?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да питамо прво да ли је сведок видео то место где
је дошло до експлозије?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам, нисам, па ја нисам ишао на
детелину, нема ту шта.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Па и на 50 метара се види госпођо судија.
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ја сам се бацио, нисам.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Значи да сведок не говори истину.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда џабе господине Деветак да показујете.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Реците ми да ли сте сећате кад сте отишли из
Ловаса?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесте ли остали још који дан?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Остали смо ја мислим дан још два, тако,
не могу баш да се сетим датум.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесте ли ишли пешке из Ловаса или неким
превозним средством?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ишли смо средствима превозним.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Молим?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ишли смо са превозом.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли се сећате маршруте?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, не могу да се сетим, 20 година.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Имам примедбу само, госпођо председнице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Опт.ЉУБАН ДЕВЕТАК: Очито сведок се сећа само онога што хоће да се
сећа, а добро је рекао да је био млад, он је човек имао 27 година, такав
догађај да се деси да му не остане урезан у сећању, то је невероватно,
значи да лаже сведок. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Идемо даље од оптужених? Дарко Перић,
изволите.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Хтео сам да га питам да ли ме познаје?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Познајем, како не.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Судија рече моје име, али хајде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па Ви сте хтели.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Да га питам да ли ме познаје.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Нема везе, није ништа страшно. Чиме сте из Чаковца
дошли у Ловас?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Камионима.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: У ком си ти камиону био, да ли се сећаш?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ја мислим да је «ФАП» био.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А ко је седео у кабинама? Ти си био позади.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Позади сам, да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А ко је седео у кабинама тих камиона?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, то не знам, не знам ко је седео.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли сам ја седео?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не знам, не могу да.

30/105

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 13. јуна 2011. године

ВР

З0

38

0

Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Па како онда знаш да сам два дана раније отишао у
Ловас?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па ниси био у Чаковцима тад кад смо ми
кренули, нисам те ја видео.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јеси ли ме пре тога виђао у Чаковцима?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Јесам те видео.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Пре него што сте кренули за Ловас?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Пре дан нисам видео сигурно.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Добро.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам те видео.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: С вама сам и дошао. Реците ми то вече, ти рече да је
овај Веран с тобом спавао у спаваони, знаш на кога мислим, на оног
Митровић Верољуба.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Је ли он то вече спавао или читао неку књигу, шта је
радио то вече?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, они се коцкали.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Молим?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Играли су коцке мало.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Па јеси ли гледао ти како коцкају?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам гледао, шта ћу ја да гледам.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А ко се коцкао?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Знам он да је, и ко још са њим не знам.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Је ли било нон-стоп упаљено светло, је ли се могло
спавати?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не сећам се.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јесам ли ја долазио то вече код вас у спаваону?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам ја са Вераном спавао.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ниси?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам ја, нисам.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Добро. Овај високи, плави, ћелави што рече ти да је
издавао тамо неке наредбе, кад ти њега први пут уочаваш?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Тад пред задругом.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Пред задругом?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ниси га видео пред школом?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам га видео.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Па Веран га видео пред школом.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ја нисам, не могу да кажем, сад можда.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јеси ли видео мене пред школом?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Јесам.
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Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Хајде покушај да се присетиш, јер Веран рече да је
стајао поред мене, можда је стајао.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не могу да кажем, нисам видео, не могу.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Добро, а ко је стајао поред мене пред школом?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не знам ни то.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Мало ми је то нејасно.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Стајао је са Радованом у школи, били сте
ти и Радован.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Не, говорим кад је јединица постројена, ви сте сви
постројени, ja стојим испред вас, стоји ли неко поред мене?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ми били.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Молим?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па били наша јединица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не чујем Вас ништа, гласније.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Наша јединица.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Неко ко постројава јединицу окреће се лицем према
тој јединици, значи ви сте пред школом постројени, знаш шта је
постројавање?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Знам, како не бих.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: На којој дужности сам ја био у јединици?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Био си главни тамо, био си.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: На којој дужности?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Капетан прве класе, шта се био.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Али чиме сам ја командовао, Првим или Другим
водом?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Командовао нама свима.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: У чети?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Коме је командовао Влајковић?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Он је воду, чети, а ви сте, уствари он је
командир.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Добро, мало да појаснимо. Ви сте се сви постројили.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ја стојим испред вас, је ли тако?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Има ли неко поред мене да стоји и да гледа у вас кад
сте ви постројени?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не могу да се сетим.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Шта ја рекох тад? Постројио сам вас, гледам у вас,
ваљда је ред да нешто кажем.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Идемо према задрузи.

32/105

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 13. јуна 2011. године

ВР

З0

38

0

Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Молим?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Према задрузи.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Да идемо?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Је ли тако, то сам рекао?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ја мислим тако.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Јесам ли рекао «Ајмо у задругу, за мном» или?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, нисте рекли «Идемо у задругу» него.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Нисам рекао?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Према задрузи.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Не разумем, јесам ли рекао идемо ли у задругу или
нисам?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ви сте рекли «Идемо према задрузи»,
нисте рекли «Идемо у задругу».
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Добро. Шта се ту дешава, ви стајете ту?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Стајемо, нисмо унутра улазили.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Шта сам ја рекао?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Даље Вашу команду нисам чуо ништа.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Добро. Излазе ти, изводе заробљенике.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Излазе ти људи, што ви нисте ушли унутра?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Шта ћемо ми унутра.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Па што сте остали напољу? Ко вам је рекао да
останете напољу?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Није нам нико рекао ни да уђемо унутра.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Па можда сте требали да почистите задругу, откуд
знате што сте ви дошли пред задругу?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па ја не знам.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ваљда је требао неко да вам кажем што ћете пред
задругу, можда је ваш задатак био нешто у задрузи да радите, што ви
кретосте за овим?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не знамо ни сами, то сам и мало пре
рекао.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ко је до Дома здравља отишао с тобом Влајковић,
Јосиповић?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, не, Плавша и Влајковић.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Извини, Плавша?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Влајковић и ја, нико више.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Откуд ти с њима?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Тако.
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Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Што си ти кренуо с њима? Је ли цела чета кренула
или само вас тројица?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Само нас тројица.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А што си ти кренуо? Ко ти је наредио да кренеш?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Није нико наредио.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А што си кренуо?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Кренуо.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Не чујем.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па кренуо сам, не знам што сам кренуо.
Кренуо са њима.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Значи командир чете и командир твог вода крену
негде и ти кажеш «могу ли и ја с вама» и кренеш са њима?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па добро, тако је било.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Тако је било?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Реци ми је ли доктор обавио преглед вас тројице
тамо кад сте дошли?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Није.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ниједног није прегледао?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Није сигурно.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Ти ниси био рањен?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: А је ли био Плавшић рањен?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Није.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Значи није вас прегледао?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Што ће прегледати.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Није смешно, ја озбиљно питам.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Није, није прегледао.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: И како се зове овај Плавшић?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Мирослав.
Опт.ДАРКО ПЕРИЋ: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Од оптужених? Изволите.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Добар дан. Томо, хоћеш ли молим те да ми
кажеш да ли се сећаш како је била организована наша чета, колико је
водова имала?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Три вода.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да ли се сећаш ко су били командири тих
водова?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Сећам се Плавшића и Влајковића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, чекајте, не чујем, гласније причајте.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Плавшић, Влајковић и.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командири водова?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Плавшић, Влајковић и?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, не, није Влајковић био командир
чете. Како се звао овај што је био, Јосиповић, Плавшић и овај.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да помогнем, да ли ти је познато име
Живан Стојковић, је ли он био нешто?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Стојковић, Стојковић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Плавшић, Стојковић и ко је трећи?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: И Јосиповић.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Ја. Да ли се сећаш који сам ја чин имао у то
време?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не сећам се.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да ли се сећаш које су чинове имали
Стојковић и Плавшић?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Плавшић водник.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Водник, а Стојковић Живан?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Њега не могу да се сетим.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Реци ми да ли то не можеш да се сетиш или
можда је ситуација таква да нисмо носили обележје чинова у то време?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не могу да се сетим то.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: У реду. Реци ми молим те да ли си некада
видео мене да сам командовао четом?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Четом?
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Четом?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте Ви, командир?
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Ја сам командир вода.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како командир вода да командује четом?
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Питам га да ли је мене икада видео да сам
ја командовао четом као командир вода?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да ли си некада чуо да је Радован
Влајковић овлашћења за командовање четом пренео на мене, јеси ли некад
видео или чуо можда?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисам ни видео.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: У реду, хвала. Реци ми молим те још везано
за ово кретање те колоне од задруге ка тој ливади, ја нисам успео да
схватим најбоље како смо се ми то кретали или сам можда, ја сам схватио
овако да је напред ишла једна група тих људи који нису припадали нама,
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па да је онда ишла једна група у средини који су били хрварски цивили, је
ли тако?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: А онда смо ми као чета ишли у трећој некој
групи, је ли тако?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Јесте, јесте.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Или се та колона можда кретала у колонама
а да је опет са стране тих колона биле неке колоне, како смо се кретали?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не није, мислим било је оно прва, друга,
трећа и било је и са стране мало ишло њих.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли били тако постројени Први вод, Други вод,
Трећи вод?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, нисмо тако били постројени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него? Од школе кад сте кренули како сте кренули
Први вод, Други, Трећи или како?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Кренули смо, мислим, по водовима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Од задруге после, шта се ту мења па сад,
јесте ли ишли од задруге до детелине Први вод, Други, Трећи или како?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па исто тако како смо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто тако?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, исто.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Ја немам више питања, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Исто тако по воду одмах Први, Други,
Трећи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то Вас питам.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Добар дан. Питао бих сведока.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа не чујем, гласније.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Питање за сведока, рекао је да је од оружја имао
полуаутоматску пушку, да ли сам добро разумео?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажите ми, Ваше оделење формацијски које је
поседовало оружје?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Аутоматске и полуаутоматско.
Аутоматске.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Да ли је био снајпер у оделењу?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Код мене не.
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Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Пушкомитраљез?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Били су ови мали «Пемови».
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: «Пемови»?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: А откуд Вама онда полуаутоматска пушка
јединоме?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па њу сам носио, њу сам стално и
дужио, ето, стално дужио, аутоматску.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Ви сте једини онда у чети који је имао
полуаутоматску пушку, је ли тако?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ја сам имао, да.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Једини?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да. Не знам да ли једини али ја сам имао.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Добро, зато што не припада тако, кажите ми
колико је Јовићеваца Вама познато да је било у колони са вама?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не знам, можда, нисам бројао, мислим
можда тридесетак, тако.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Тридесетак?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, можда више, можда мање, не знам.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Рекли сте да сте били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На основу чега закључујете да је тих тридесетак
неких Јовићевци? Је ли њима пише нешто горе «Јовићевци»?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како знате?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Тако је та групица била, нисам бројао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли имали једнообразну униформу неку па сад
знате да су то Јовићевци?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не, било је више униформи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како знате да су тих тридесетак?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па отприлике сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је вас било?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па било је нас више, око педесетшездесет, тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вас 50-60. Добро.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Рекли сте да сте да је ваша чета била на зачељу
колоне, је ли тако?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Кажите ми Бошко Бођанац је убијен на зачељу
колоне, да ли сте то видели?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причао је да је видео. Поменуо је да је видео
убиство човека али не.
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Како сте реаговали када сте видели то убиство?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не чујем.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Како сте реаговали када сте видели?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Како смо реаговали?
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Да.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нормално, шта ћу.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Због чега нисте, с обзиром да сте једна елитна
противдиверзантска чета тога извршиоца кривичног дела ухапсили?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ја не чујем Вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко да ухапси?
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Војска, они имају право да то. Што се није обратио
своме старешини да примену санкције према томе извршиоцу тог дела?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е па то је питање.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Ми нисмо ни видели ко га је убио.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Мало пре сте рекли да сте видели.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисмо, ево нађи где сам рекао да сам
видео.
Опт.ЗОРАН КОСИЈЕР: Сада је рекао да су видели.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Нисмо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Како смо кренули убили су једног човека, то сам
видео».
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Да, а нисам видео ко га је убио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А нисте видели ко га је убио.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Јесте, тако је речено, нисам видео ко га
је убио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису видели, иначе би га ухапсили, ето.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље, од оптужених? Нема више нико
питања. Допунских нема? Пуномоћник, да.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Добар дан, ја сам Марина Кљајић пуномоћник
оштећеног. Имала бих за Вас питање, вратимо се на моменат када Ви
стојите испред задруге и видите изводе се неки цивили, можете ли да их
опишете како су ти људи изгледали?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: А види се, мучени су били.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Замолила бих Вас мало детаљније. На основу чега
сте?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па види се да су тучени, мислим по
њима се познаје да су мучени, да су тучени.
МАРИНА КЉАЈИЋ: А шта Ви то видите па закључујете да су мучени?
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па виде се флеке, море, види се, плави,
ово, оно.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Шта видите, модрице на њима?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Модрице, да.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Је ли видите неке ране, нешто?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Модрице се виде, мислим, да.
МАРИНА КЉАЈИЋ: На свима или на некима?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Е сад не можеш да видиш на све баш,
како пролазе они.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Какав је Ваш утисак био?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па вероватно су мучени чим су по
флекама, мислим имају флеке.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Значи чини Вам се да их је било много?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Па било је.
МАРИНА КЉАЈИЋ: У реду, хвала. Немам више питања.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Сигурно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац је нешто.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам примедбу на један део исказа, када сам га ја
питао ко је био испред школе кад је постројавање био испред строја, онда
је поменуо и Влајковића и Плавшића и Перића, а кад га је оптужени Перић
питао онда није могао да се сети било кога, а друга примедба је што се
тиче примедбе коју је колега Живковић изрекао, ја бих га подсетио ако
буде прочитао транскрипт на почетку је сам сведок рекао да су ишли ка
минском пољу, тако да никакво тенднциозно питање моје није било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли смо завршили са овим сведоком?
Допунско питање, изволите.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Само кратко господине Саватић. Рекли сте на
питање председника већа «поступали смо по наређењу старешина», а на
питање колегинице Живић, она Вас је питала «када нисте видели Перића
поступате по наређењима Влајковића, је ли тако» и Ви кажете «да».
Међутим ја морам да Вас питам у контексту кретања колоне у контексту
постројавања, боравка пред задругом да ли је Вама Радован Влајковић
било шта наређивао и ако јесте шта? Молим Вас.
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Мени није сигурно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо већ чули.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Али, овде је испало другачије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли Вама иначе командир чете издаје наредбе
или командир вода?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Командир вода треба да издаје.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
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Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: По правилу. Командир чете преноси
командиру вода, командир вода.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, у тим ситуацијама, значи испред школе,
испред задруге, у кретању колоне, пред детелином, да ли сте видели
Радована Влајковића да издаје неко наређење Вашем командиру вода?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Још једну ствар бих Вас питао, говорили сте о
томе, сад Ви тако описујете «напред неки наоружани који нису ви, па у
средини цивили, на зачељу људи из ваше чете», да ли сте Ви видели да се
Ваши људи крећу са стране цивила, а да су цивили у средини или се Ви
тога не сећате?
Сведок ТОМИСЛАВ САВАТИЋ: Не сећам се то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је на моје питање да са стране цивила да су
ишли ови командири Влајковић и осталих водова.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Само командири. Међутим сви сведоци до сад
саслушани кажу да су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је његов одговор на моје питање.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Зато питам како се он сећа?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте сада да изврћете моје питање. Ја сам га
питала тачно ко је био са стране цивила, каже били су ови Јовићеви и
њихови командири, командир чете и командири водова.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Немам више питања, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Довршено сведочење.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете господине Саватићу да идете.
СВЕДОК ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ

Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Добар дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Јовановић Зоран, од оца Ратка, по
занимању пољопривредни техничар.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Машински техничар.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Машински? Пољопривредно-машински техничар,
Ваљево, улица 25. јуна 9/1.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођени у Ваљеву, 1964. годиште?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви два пута саслушавани у истрази,
господине Јовановићу?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да. Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На основу ових транскрипата, имам утисак да
истражни судија Вас саслушава други пут и да уопште не зна да сте Ви
први пут испитани. Пита Вас потпуно испочетка, ту тужилац, ту истражни
судија, они Вас два пута испитују. Да ли Вам је тада речено нешто?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, не, добио сам позив, јавио сам се,
нормално,
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте могли да кажете, ја сам испитан већ, био сам
код Вас?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Није то моје.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па у праву сте, требали су, али могли сте рећи, ја
сам већ саслушан. А Ви сте можда мислили, зову Вас због нечег другог.

З0

Сведок Зоран Јовановић, са личним подацима као на
записницима из истраге Ки.В. 7/07 од 03.08.2007. године и 07.09.2007.
године.

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И по обичају, истражни судија Вас не пита, да ли
сте у сродству са неким од оптужених, то никога и не пита. Да ли сте у
сродству са оптуженима, Љубаном Деветаком, Миланом Девчићем,
Миланом Радојчићем, Жељком Крњајићем, Миодрагом Димитријевићем,
Дарком Перићем, Радованом Влајковићем, Радисавом Јосиповићем,
Јованом Димитријевићем, Сашом Стојановићем, Драганом Бачићем,
Зораном Косијером, Петронијем Стевановићем и Алексанром
Николајидисем?
Са оптуженима несродан, није у завади.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовановићу, бићете саслушани као
сведок. Као сведок сте дужни истину да говорите, давање лажног исказа је
кривично дело. Нисте дужни да одговарате на поједина питања, укилико
би себе или неког свог блиског сродника изложили тешкој срамоти,
знатној материјалној штети или кривичном гоњењу.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Јасно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре него што кренете да сведочите, положићете
заклетву, прочитавши тај текст испред Вас. Изволите.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да ли може?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, изволите.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Заклињем се да ћу о свемј што пред судом
будем питан, говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато,
нећу прећутати.

0

Опоменут, упозорен, а након полагања заклетве, изјављује:

ВР
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Вишим судом у Београду води се кривични
поступак против ових четрнаест лица због кривичног дела ратни злочин
против цивилног становништва. Предмет оптужбе је страдање 69 цивила
хрватске националности у месту Ловас у октобру и новембру месецу 1991.
године. Ближи предмет оптужбе је напад на Ловас, страдање цивила у
нападу. Затим, убиства, телесна повређивања и противзаконита затварања
цивила у овом периоду у селу и страдање цивила при догађају на
такозваном минском пољу, што, уосталом, из ова Ваша два исказа
произилази да имате сазнања у вези тог догађаја, па ћете испричати суду,
шта Вам је у вези тога познато. Изволите, можете да седнете на ту столицу
и спустите тај микрофон да Вас јасније чујемо.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па били смо прво у месту које се зове
Чаковци. После можда неких десетак дана, пребацили смо се у Ловас. У
Ловас смо дошли поподне, три, четири сата, тачно не знам. Сутрадан смо
постројени испред школе и капетан Дарко је рекао да идемо у неке
винограде. Настала је мала, да кажем, пометња међу војницима, идемо у
винограде да као, неки снајперисти пуцају на то село, разумете, идемо у тај
претрес терена, тако да кажем. Настала је мала, међу војницима, хтели су
да знају где идемо, мало оно детаљније, разумете. После неког убеђивања
кренули смо и дошли смо до задруге. Ту смо сачекали можда неко, кратко
време и било је и из јединице неких добровољаца, «Душан Силни»,
јединица, били су. Извели су Хрвате, пришао нам је један високи човек,
носио је реденике и ћелав је био начисто, носио је «шарац» онај стари.
Каже, «када кренемо ми, ми војска идемо за њима».
Дошли смо до те детелине, то је била колона мало дужа, дошли смо
до детелине и ту су, прво су ови што су дошли, ти добровољци, «Душан
Силни», да кажем, добровољци, пропустили су те Хрвате заробљене. Они
су стали иза њих и ми смо се скупили као, ми смо иза «Душана Силног»
били, неколико, па можда нас једно, да кажем, десетак, остали смо на путу
горе. Ето, то имам да кажем.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? Шта би са цивилима, погибе ли неко, рањен ли
је неко, шта се десило?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Било је то, јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То да чујемо, то је поента оптужнице.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Цивили су један уз другог били, као неки
стрељачки строј. Ишли су напред и ногама су, као да косе, по тој детелини.
Неких можда једно тридесетак метара, не знам тачно, пазите, ја причам по
мом, ја причам како је мени тако остало у сећању.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако и да причате, како другачије. Да ли Вам је
неко освежавао сећања, па сада?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, мени је тако, разумете. Један се јавио
Хрват, «ево», каже, «мине». Са пута један дечко каже, «приђи». Када је
пришао, каже, «клекни доле, испричај ми како је намештена, све, како
стоји и то» и он му је причао, «уради то, уради то, уради то». Овај човек је,
каже, «извади мину, донеси на пут»: Он је донео, вратио се у строј,
наставили су даље. После можда неких десетак метара, да кажем, више се
њих јавило, «ево једне мине овде, једна мина овде» и то. Е тада се отргао
један од Хрвата и бацио се на мину. Е онда се зачула пуцњава и било је,
ето.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите, колега Лукићу.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добар дан, господине Јовановићу, ја сам Бранко
Лукић и браним Влајковића у овом поступку. Када долазите пред школу,
пред задругу, извините.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Добро.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте постројени по вододима или сте
измешани, да ли се сећате?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не сећам се тачно.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, хвала. Када се појављује тај ћелави,
високи са «шарцем», у ком моменту у односу на излазак тих цивила из
задруге, да ли се сећате? Да ли он излази са њима из задруге, да ли он
долази пре њих, после њих? Ако се сећате, а ако се не сећате.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Нисам сигуран, не сећам се.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Кажете да сте чули да Вам је он рекао,
«када ми кренемо, ви идете за нама»:
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Он баш Вама или групи тој Вашој целој каже?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Целој групи.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. И где он одлази?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Он је био на челу те колоне.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Он је први ишао, да кажем.
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Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: И колико тих наоружаних људи који нису из
Ваше чете хода у тој колони, наоружаних људи?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па једно петнаестак, десет до петнаест,
тако.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Да ли неко командује док се крећете у
колони, да ли чујете неке команде?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Него шта се дешава?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ми идемо напред, са страна је било можда
њих четири, пет, ван колоне.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Сада Ви кажете, ми идемо напред. У ком делу
колоне су били војници из Ваљева?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: На зачељу, при дну доле.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, пред скретање у детелину долазите тамо
пред ту детелину и пред то скретање, да ли ту неко нешто командује?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Ко командује?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Тај високи, крупни.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Шта каже, јесте чули, шта каже?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па махао је са, махао и он је већином то
командовао, «ви станите овде, пропустите те Хрвате и ови да стану вамо
иза њих»; то је било.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Е сада у детелини доле, јесте видели њега
у детелини? До када Ви видите тог ћелавог, високог, до ког момента?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: После се није видео. Не, није, после се, ја га
нисам видео.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ:
Добро. Е сада код тих, кажете, петнаестак
наоружаних људи који нису из Ваших, Ваше јединице, какво наоружање
видите?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па били су аутомати и полуаутоматске
пушке.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Какве униформе видите, да ли су
једнообразне, да ли су различите?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Различите, различите униформе.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Шта имају на главама, јесу једнообразни, са
капама, шлемовима?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Са капама су били већином.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Већином? Јесу једнообразне капе или различите?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Различите.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли видели Радована Влајковића пред
задругом?
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Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Је ли он командовао вама нешто пред том
задругом?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли је командовао, ко је био командир Вашег
вода?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Влајковић, господин Влајковић.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Вода, вода Вашег? Да Вам освежим памћење,
била су три командира вода, Јосиповић, Стојковић и Плавшић. Ко је био
Ваш командир, да ли се сећате?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Јосиповић.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте видели да Влајковић нешто наређује
Јосиповићу том приликом пред задругом?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: У кретању колоне, рекли сте да нико никоме не
наређује, па нећу Вас ни питати. Е сада тамо када сте стигли пред
детелину, да ли Влајковић тада нешто командује, да ли сте нешто чули? Да
ли је Вама нешто наређивао?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, ни господин Влајковић, ни господин
Јосиповић нису се јавили да су живи.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли некада раније добијали наређења од
Радована Влајковића, пре Ловаса или пре рата, да ли сте били на некој
вежби, да ли знате како он издаје наредбе?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да, то да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Где Вам је рецимо?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Били смо на војним вежбама заједно
неколико пута.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли Вам је речено где сте се упутили и када Вам
је то речено ако јесте, то јутро, вече, пред задругом, да ли Вам ико говори
где ви то идете?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па ујутру нам је речено да идемо у
винограде, спомињани су виногради.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, када схватате да ће са вама да крену и
цивили?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Када сам их видео, из задруге када су
изведени, када су већ кренули.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Хајте и Вас да питам, мада нисам ово
никада успео, да ли сте видели војнике који искачу из камиона то јутро
пред задругом?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ја нисам видео.
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Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Е сада та колона, како се крећу цивили,
како се крећете, како се крећу ти који не припадају, наоружани, вама, како
се ви крећете, где се ко налази?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Мени је остало у сећању да смо, сада, мени
је остало, ја кажем, да смо ишли све по двојица.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли се налазе између вас двојице цивили?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, то ми се избрисало, мени је сада, мени
је тако остало у сећању, не вреди.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Где сте Ви били пре уласка цивила у
детелину, пре уласка, пре него што они, Ви кажете чујете тог високог како
маше, видите како маше, како наређује, виче. Где сте Ви то?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да кажем, при дну колоне.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Нисам последњи, али при дну.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Ви кажете, Ви остајете на путу и када они улазе у
детелину, је ли тако?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Ко је ушао у детелину, како изгледа то, јесте
видели Ви како улазе људи у детелину? Кажете, били сте као у стрељачком
строју, значи видите цивиле.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Ко улази иза цивила?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Било је ових из «Душан Силни» који су, ја
не знам, они су били иза њих.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: А иза, јесу ушли неки из ваљевске чете?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да, јесте, било је можда једно петнаестак.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Колико су ти наоружани који не припадају вама,
били удаљени од цивила?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па неких петнаестак метара.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: А колико су ови Ваљевци који су ушли у
детелину иза тих?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: До десет метара, можда, тако.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте видели када експлодира та прва мина?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Знате шта, тај човек, тај Хрват када се
бацио, ја сам доле одмах.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте гледали, мислим, у том правцу, Ви чујете да
се неко баца или Ви гледате у том правцу?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Прво сам гледао када се он бацио, ја сам
одмах, и чуо сам касније.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, добро. Да ли сте гледали када су износили
те рањене из поља, јесте Ви видели то?
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Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли је, колико је по Вама изнешено рањених
цивила, да ли се сећате сада?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Нисам, не могу, нисам сигуран.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли је.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Било је рањених, али не могу.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте видели да су изнешени неки рањени
унивормисани и наоружани људи из те детелине и колико је њих било ако
је било?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не знам, не могу да се сетим.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Након овог догађаја, да ли је неко ваше
пушке прегледао да би се утврдило ко је пуцао?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: И када крећете испред школе или испред задруге
увече, да ли вас неко упозорава да је терен на који ви идете, миниран?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Када крећемо испред задруге?
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Када сте Ви сазнали да је то где сте Ви кренули,
минирано?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Нисмо ни знали, док нисмо дошли тамо.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Док нисте дошли или?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Када је тај човек први што је видео, каже,
«ево мине».
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Тада сте и Ви сазнали да је минирано?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Хвала Вам, немам више питања, хвала Вам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, оптужени Влајковић да ли има питања
или нема? Има, изволите.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ:
Добар дан, господине Јовановићу,
оптужени Влајковић.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Изволите.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Када смо стигли тамо испред те проклете
детелине, тај крупни ћелави, како ти кажеш, што издаје наређења, како
издаје наређења? Да ти помогнем, да ли издаје значи гласом, прича, виче,
маше рукама, држи нешто у руци и то?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да,
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Да ли се то наређење чује у том простору
свих учесника, значи ту, лупам, на сто метара, чује се?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Чује се, да.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Да ли он то гласно каже или нешто онако
маше рукама?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Гласно прича.

47/105

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 13. јуна 2011. године

ВР

З0

38

0

Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро. Да ли си ти.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме су упућена та наређења?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: И Хрватима и тој, тим војницима њиховим
и нама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте истражном судији рекли да није он вама
издавао наређења.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Како то мислите?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Управо лепо тако мислим. Он Вас пита, да ли је и
вама командовао, Ви кажете, «није он нама стриктно као војницима
говорио, на пример, уради то, стани ту, ту, него командовао је тамо
њиховима». «Да ли вам се обраћао било којом командом успут», кажете,
«успут није»:
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Извините, само да Вам кажем, није он
стриктно дошао, на пример, сада да кажем, господину Влајковићу,
Влајковићу иди стани тамо и то, он је целој тој групи војника, тако да
кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је командовао?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: На пример, дошао је када смо кренули од
задруге, када, нећу сада од речи до речи, мислим, рећи како је он рекао,
«када прођу, ми и ови Хрвати, ви кренте за нама». Е, резумете сада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто ви слушате његове команде, ко је вама
рекао да слушате команде некога са реденицима тамо?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Знате шта, ја сам се плашио за свој живот,
ја сам цвикао, страх је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам рече да слушате команде, Ви сте војник
тамо, Јосиповић Вам командир вода, Влајковић командир чете, да ли
питате Ви њих, ко је овај, што нам не командујеш Јосиповићу, што нам не
командујеш Влајковићу, да ли питате то њих?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не,
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Дериште сам био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не питате их. А зашто слушате команде неког
непознатог лица? Да ли можете то да објасните?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Зато што сам се плашио за свој живот.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто мењате исказ, јер сте у истрази тврдили да
Вам није командовао тај ништа, стриктно Вама.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ви мене нисте разумели.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумем Вас ја.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Није он рекао мени, лично мени, уради то,
стани ту и то, али је командовао целом том војском, ако ме разумете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лично Вама, команда се односи лично на Вас.
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Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, он лично мени није ништа причао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Друго питање, када нека јединица иде на
задатак, где обично, мислим, како је правило, где се налази командир те
јединице, на челу, у средини колоне, са војском, на зачељу?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Када јединица иде на задатак?
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: На задатак негде иде да маршује и то, где
се налази командир, на челу колоне, са војском, позади?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Са војском иде.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро, добро, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље, тужилац.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Заменик тужиоца Небојша Марковић. Кажите
ми, рекли сте да сте дошли, ако сам добро разумео, у Чаковец десет дана
пре овога.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је чета тада бројала у Чаковцу, да ли се
сећате, у та три вода, колико је било војника?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па можда око педесетак, гако.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми, од кога сте добили Ви наређење да
треба да се иде у Ловас, ко је Вама то саопштио?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Знате шта, сви смо заједно, са камионима
смо се пребацили.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кренули, али ко Вам је рекао да треба да се иде,
како сте знали да се спремите и тај ко Вам је рекао, да ли је рекао шта
треба да се ради у том Ловасу, зашто се иде?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не могу да се сетим тачно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Јесте свих тих око педесет, јесте сви
дошли у Ловас?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу сви они били на постројавању ујутру?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не бих, нису, вероватно нису сви.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где су били остали, да ли је неко имао неки
други задатак?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Вероватно, не знамЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико вас је кренуло према задрузи?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па око можда 20.- 25, до 30 максимално.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи три вода тридесет војника? Добро, кажите
ми, на том постројавању када вам се Перић обратио, где су стајали ови
други командири, командир чете и командири водова?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Са нама заједно у строју.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нису били испред?
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Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, када је он саопштио да се иде у ту акцију,
кажете, дошло је до комешања. Опишите то, какво је то комешање?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па углавном, старији од мене, старији
војници, хтели су да знају, било је, хоћемо да знамо, где идемо, шта
радимо, када се враћамо, је ли то опасно, те ово, те оно, разумете, у вези
тога.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је то Перић чуо шта они причају?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И како је он реаговао на то?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па мора да се иде, да се изврши тај задатак.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли ови други командири нешто казали, да
трба да се иде, да не треба да се иде или нису ништа казали?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, нису, ја нисам чуо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, када сте кренули, односно отишли до
задруге, да ли је Перић био са Вама до задруге?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Само поновите, молим Вас.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када сте отишли до задруге, да ли је Перић за то
време до задруге док сте се кретали, био са вама?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А када сте стали тамо испред задруге, да ли је он
остао ту? Да ли је и тада био ту?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Када смо стали испред задруге?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, да ли је и даље био ту?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Он је ушао у задругу и ја га после више
нисам виђао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми, да ли Вам је неко казао, наредио, да
сада треба да се слуша неко други, ту када сте били испред задруге?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: .Не сећам се тога.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када Вам је тај високи ћелави казао да треба да
идете иза добровољаца, па ових заробљених Хрвата, да ли је он то наредио
или је евентуално то могло да значи да, пошто ви не знате пут, ви треба да
идете за том колоном?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Он је пришао и каже, «када прођемо ми и
ови заробљеници, ви крените одмах за нама».
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте то схватили баш као наредбу?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На основу чега, нико Вам није рекао у тим
речима, ја бар не видим да је то неко наређење? Мени делује више као
обавештење, откуд Ви знате да је то баш наредба, чега се плашите? Ви
кажете да сте се плашили, па, послушате. Чега се плашите?
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Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Плашио сам се за себе.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је овај Ваш командир Јосиповић, да ли је
он нешто рекао?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да треба или да не треба или је ћутао?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, није ништа рекао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми, Влајковић Вас је питао нешто у вези
са, оптужени Влајковић Вас је питао нешто у вези Правила службе. По
Правилима службе, ако је командир чете ту, он командује четом. Када
нема командира, ко онда командује четом?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Командир вода ваљда.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ког?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Молим?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ког вода, да ли било ког од првог, другог и
трећег вода или се зна у војсци који командир вода?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не разумем Вас.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Који командир вода командује четом, ако нема
командира чете?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не знам ја, откуд знам.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Примедба, ово је питање било за вештака.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Он је човек војник, он треба да зна ко њему
командује, ако не зна. То није дужан да зна, али би требало да зна.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Извињавам се, то питање командовања четом од
стране командира вода је питање за анализу самог Правила службе, када, у
којим ситуацијама, на који начин. Овај човек може и не мора то да зна, он
зна ко му је командир вода.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је примедба.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да не зна то правило.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Био је у чети, па да ли зна, ја га не питам као
стручњака. Кажите ми, за то време, овај, док сте се кретали, да ли сте
могли да видите, колико има тих заробљених Хрвата, колико процењујете?
Кажете, ових добровољаца је било петнаестак, десет до петнаест сте рекли,
вас око тридесет, колико је ових заробљених било?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па и њих је можда око тридесетак.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми, да ли се нешто десило на путу до те
детелине, до тог поља?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је неко убијен?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:
Јесте Ви то видели или сте чули или како,
опишите нам?
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Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Чули смо, то је било испред нас, чули смо
да ли два пуцња, колико је било, сада и када смо наишли, човек је лежао у
каналу, убијен.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте ли видели сам тај чин да неко пуца?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, не, не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:
Добро. Казали сте да када сте дошли до те
детелине, када је почело да се улази у ту детелину, онда да је тај човек
командовао да добровољци пропусте заробљенике испред. А јесте ли чули,
када је командовао, шта треба да раде, је ли он командовао и ако је он
комамдовао, шта је он командовао у вези са тим, како треба заробљеници
да се крећу? Кажете, махали су ногама као да косе.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте чули ту команду?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ми смо, ми смо, они су већ били
формирани, да кажем, када смо ми стали, и он је са пута горе командовао,
да крену.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да крену, али пре тога, да ли сте чули, ко је
наредио да се они тако построје и да раде то што треба да раде?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, нисам чуо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:
Нисте чули. Добро, чули сте значи да је
командовао овај, добровољцима да пропусте заробљенике, да је овима
рекао да крену, а кажите ми, да ли сте нешто чули да је командовао овим
војницима Вашим? Кажете да је њих десетак дошло иза добровољаца и
ушло у то поље са детелином.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Нисам Вас разумео.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте да је десетак Ваших војника ушло у
поље са детелином и да је било десет метара иза добровољаца.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да,
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питам Вас, у вези са таквим њиховим
поступањем, да ли сте пре тога чули команду, да ли је тај добровољац, тај
ћелави, да ли је он то њима наредио, да ли сте чули то?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је то рекао?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па стао је, рекао сам, махао је пушком и
командовао је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, кажете, «ви пропустите», то су речи, а
сада шта каже војницима?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да стану иза доле, иза њих.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, кажете да сте видели после тога када је
дошло до тих експлозија, да сте видели како извлаче рањенике. Да ли сте
видели, да ли има мртвих?
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Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико сте могли Ви да видите?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па око десет до дванаест, по некој мојој
процени.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кажите ми, овај, да ли је сада ту вршено
накнадно неко разминиравање, да ли сте то видели?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је то текло?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па овај један из тих, из паравојне те
формације, био је на путу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате, како је изгледао?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па носио је наочаре, чини ми се, млађи
човек, носио је наочаре.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И како се то одигравало даље?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: И, па исто као и први пут када је било,
каже, «приђи, уради то, тако».
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Коме, коме каже?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Тим мештанима.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мештанима?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И онда они то слушају. Да ли је наишао неко за
то време сада када сте Ви заустављали, неко возило војно?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је дошао?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да ли је кампањола или онај пицгауер, што
се каже, и у њему је био изразито црн човек са брковима. Он је био.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Као возач или сувозач?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Сувозач, да ли је био капетан, возио га је
један пунији човек, само у кошуљи је био и каже, «шта радите ту».
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко каже?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Капетан тај.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Капетан?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да и тај човек што је командовао
разминираање, тај млађи, што је командовао како да се разминира, каже,
«наишли смо на минско поље». Е овај је опсовао и каже, «па ми смо то
поставили».
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је он нешто ту рекао шта да се уради?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тај капетан?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не сећам се, није.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, јесте били ту овај када су ти рањеници
отпремљени?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, нисам, ми смо се вратили доле.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовановићу, на страни 2 записника из
истраге од 03.08.2007. године, у аудио запису, у транскрипту је
констатовано да сте изјавили овако: «Дошли смо до неке задруге, шта ја
знам шта је било тамо унутра и онда смо извели те Хрвате који су били ту
и пошли смо са њима заједно». И даље причате, «били су ови из «Душана
Силног» и они су ишли заједно са нама».
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте рекли 03.08.2007. године, да сте изводили те
Хрвате из задруге. После тога, 07.09. Ви мењате исказ, 2007. године и
данас на претресу мењате исказ и тврдите да су неки други изводили те
људе. Да ли можете да објасните?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ми смо дошли до задруге, ту смо стали.
Капетан Дарко је ушао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све смо чули то, али овде сте рекли да сте извели
те Хрвате.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, ја задругу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто сте ово причали?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ја врата, капију од задруге нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто сте рекли ово истражном судији да сте
извели те Хрвате, први пут на првом саслушању, на страни 2, значи аудио
запис оно што Ви изговарате.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Такође сте се различито изјашњавали
везано за убиство овога, неког од цивила Хрвата. Прво сте рекли, на страни
3 овог записника од 03.08.2007. године да нисте приметили то убиство, а
после тога мењате исказ и кажете, чули пуцањ, видели у каналу. Данас
исто помињете то убиство. И то је промена исказа исто.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ја тако рекао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема шта, хоћете да Вам читам даље?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Знате шта, колона је ишла, чули су се
пуцњи. Када смо ми наишли, човек је лежао ту у каналу. То је тако било. Е
сада, нисам разумео то што сте рекли, то прво.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 03.08.2007. године, «јесте ли приметили да је у
току пута неко убијен?», «Поштено да кажем, ја нисам», тако сте
изговорили, «то је можда било на крају колоне». Сада чусмо да сте на крају
колоне.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, не.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми, рече ли Вама Дарко Перић ту
испред школе, или било када, да ће неко други да командује четом?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ја се тога, не сећам се тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рече ли Вама Радован Влајковић да ће неко други
да командује четом?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Адв. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ:
Рече ли Вама командир Вашег вода
Јосиповић да ће неко други да командује четом?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико Вам то није рекао значи?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да објасните суду, због чега Ви
слушате тамо шта Вам неки са реденицима прича? Ја сам то и малопре
питала, није ми остало јасно и сада то опет понављам, нејасно је остало –
нико вам од њих не каже, ни командант одреда, ни командир чете, ни
командир вода, нико вам не каже да слушате тамо неког кога не знате, ни
ко је, ни шта је, ни. Да ли имате објашњење за то? Да ли имате или немате
објашењење, да идемо даље.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Идемо даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, рекли сте, у истрази сте то причали, да
је, да су се, а и данас сте поменули, да су се држали за руке, махали ногама
ови Хрвати.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је то за Вас значило, та ситуација, држе се за
руке, машу ногама и иду кроз ту ливаду?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Шта је за мене значило?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Шта сам ја могао ту да радим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, пошто сте, кажете, остали на асфалту,
ту на путу, кажете, Вама тај са реденицима није издао никакву наредбу.
Зашто Ви остадосте на асфалту горе?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Остало је нас једно десетак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Остали смо, ето.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто не уђосте у ливаду?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Исто је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како исто? Видите сви, Ви сте кажете, били онако
сви идете тамо, нико не командује вама, ово, оно, идете и сада један део
улази у ливаду, зашто не уђосте Ви у ливаду, зашто остадосте на асфалту?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Остали су неки војници и «Душан Силни»,
остао сам и ја са њима.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте, то сами одлучивали или?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Сами смо одлучили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сами сте одлучили?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли има неко од чланова већа?
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУ КОВИЋ: И после тога, јесте били у
контакту од тог трагичног догађаја са Јосиповићем, Влајковићем,
Перићем?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: После ког?
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУ КОВИЋ: После догађаја на
минском пољу?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Вратили смо се у село.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУ КОВИЋ: Добро.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Нико ништа није причао.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУ КОВИЋ: Јесте ли.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Као изгубљени смо били, уплашени.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУ КОВИЋ: Добро, када сте се мало
сабрали, јесте их питали, ко је тај ћелави, из чије јединице и зашто вам је
он командовао?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУ КОВИЋ: Зашто? Сазнали сте да су
људи страдали, цивили.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУ КОВИЋ: Зашто не питате ко нас је
то повео, ко је водио ту акцију? Схватили сте, нису они, и сада, шта
сазнајете, ко је то водио?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Молим?
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУ КОВИЋ: Ко је то водио, шта
сазнајете?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Водили су ови, тај високи, крупни, он је био
главни.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУ КОВИЋ: Ко је тај, питам, шта
сазнајете од Ваших претпостављених, командира чете, командира водова,
пошто се све издешавало, шта сазнајете, ко је тај човек? Шта они кажу,
како су подлегли тако.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не знам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ТАТЈАНА ВУ КОВИЋ: Не знате, добро, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, изволите.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Јасмина Живић, бранилац Перић Дарка. Рекли
сте, господине Јовановићу, да сте припадали воду оптуженог Јосиповића.
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То вече када сте дошли у Ловас, јесте ли имали некаква вечерња
задужења?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Шта сте радили те вечери, те ноћи?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ништа, сместили смо се ту, неки који су
имали, ишли су на стражу.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ви лично нисте? Кажите ми, спавали сте по
учионицама, је ли тако?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ:
Јесте ли били смештени по водовима по
учионицама или помешани?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Помешано, чини ми се.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Кажите ми, да ли је оптужени Перић Дарко
долазио код вас то вече, тамо где сте Ви спавали, јесте ли га видели?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: То вече, те ноћи?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Кажите ми, да ли можете да се сетите, то вече,
да ли су са Вама у тој учионици где сте Ви спавали, спавали и Верољуб
Милетић, ако познајете та лица, ако их се сећате, да ли је он спавао са Вама
у тој учионици?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Није.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Исајловски Бранислав?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Е не знам, не могу то.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Саватић Томислав?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не знам.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ:
Добро. Рекли сте ко је постројио ујутру
јединицу. Да ли можете да се изјасните, ко је повео јединицу?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Како мислите ко је повео?
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Од школе до задруге?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Дарко, капетан Дарко.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Тај ћелави са реденицима кога сте видели то
јутро, да ли га тада видите први пут или сте га виђали и раније?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ми смо дошли тај дан.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Добро, пре тог јутра, да ли сте га видели
можда непосредно?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Чини ми се да сам га видео.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Где сте га видели? Да ли Вам се чини или сте
сигурни, ако нисте сигурни?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не знам тачно.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Не знате да ли сте га видели?
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Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Претходну ноћ, претходно вече, да ли сте га
видели негде тамо где сте спавали?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Мени је остало нејасно, ако можете да ми
објасните, рекли сте да се не сећате да је неко од Ваших старешина рекао
да ће било ко други да командује. Ако видите неког другог да командује,
што је неуобичајено, сложићете се са мном, зашто нисте некога питали од
Ваших старешина, који су Вам били ту, Влајковић, Јосиповић, шта се
дешава, због чега командује неко други?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Знате шта, ја сам, да кажем, био балавац,
24, 25 година сам имао.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: 27.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: 27, добро.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: И из тог разлога сте, како кажете, Ви сте, нисте
само због тога питали. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Судија Вас је питала на почетку и цитирала један
део, то је исказ од 03.08.2007. године, друга страна, «и онда смо извели те
Хрвате који су били ту и пошли смо са њима заједно, нико није знао ништа
за њих, мислили смо да идемо са оним нашим Србима који су тамо
живели»: Реците ми, у ком тренутку Ви схватате да ће ови заробљени
цивили кренути са Вама од задруге низ пут?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: У ком тренутку?
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Да.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па када су већ, што се каже, изашли из
задруге и када су отишли већ напред.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Раније не?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Добро, овај други исказ који сте дали 07.0'9.2007.
године, па сте на питање заменика тужиоца, «да ли су они били у
различитим униформама, у односу на ваше униформе, ови добровољци»,
страна .22, Ви одговарате: «било је, било је неколико њих са различитим,
да, ове шарене маскирне, а били су неки, као неки комбинезони из једног
дела». Можете да се сетите ближе, тада нисте додатно објашавали, како су
изгледали ти комбинезони?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Имали су неке комбинезоне сличне
нашима, као она блуза и панталоне, шарене, а имали су неке, као
специфичне су мало, боја та, како да кажем.
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Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Е сада ти што називате специфичне боје, да ли се
можда сећате, да ли знате где су они били смештени у селу? Да ли сте их
виђали у селу касније или претходно вече?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, нисам их виђао.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Добро. Немам више питања, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље, од бранилаца, изволите.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Када сте напустили Ловас?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па после тог догађаја, можда једно дан, два,
тако нешто.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли се сећате тачно, један дан, два
дана?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па два дана можда.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли се сећате, да ли су Ваши
командири Влајковић, Јосиповић, били са Вама све време након повратка
са тог поља, са те детелине када су ти људи настрадали или су негде ишли?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Нису били.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Где су били, да ли Вам је познато?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да, познато ми је.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Где су били?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Чуо сам да су били, како да кажем,
ухапшени.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Када су се вратили?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Пред наш полазак, чини ми се, тако нешто.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Колико су били одсутни, да ли се сећате,
дан, два, ако се сећате?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не сећам се тачно.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ:
Јесте ли разговарали са Вашим
претпостављенима, шта се то дешавало, зашто су ухапшени?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па причали су, давали су изјаве.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесте ли Ви разговарали?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ја нисам, ја сам слушао шта су ови други
причали.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесте Ви разговарали?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Нисам.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: А од кога сте то чули шта сте чули, да ли
знате тачно од кога сте чули?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па причали су са осталим војницима.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Са осталим војницима?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: А Ви слушали?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
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Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Са ким су причали, да ли можете да ми
кажете, да ли се сећате?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не сећам се.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Не сећате се, а шта су причали, да ли се
сећате?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па то што су ухапшени, где су били и тако.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Јесу рекли разлоге зашто се то десило?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па могли смо извући закључак сами.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: И какав је Ваш био?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ништа, шта ћу ја.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ништа?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Шта сам могао ја.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Данас сте, ја бих молила, председнице, да
ме Ви исправите, данас је на питање тужиоца рекао око десетак
добровољаца је било. Пошто се ти искази, данашњи исказ разликује од
оних бројева који су саопштени у ова два пута, сада да ја питам, једанпут
кажете између 25 и 30, други пут кажете око 20, данас кажете десет, па бих
ја молила.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Петнаест сам рекао.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Колико, петнаест сте рекли?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Петнаест, јесу свих тих петнаест били
једнако обучени, да ли се сећате?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли можете да ми определите, колико
њих је било обучено на један начин, а колико на други начин и како су
били обучени да ми опишете?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: А јој где сада то.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ако не можете, у реду је, и то је
легитиман одговор.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не могу да кажем.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Хвала. У истрази сте на страни 2 код
истражног судије 03. августа рекли, на питање, када сте знали, односно,
када сте сазнали да се ту налази нека војска која припада некој формацији
«Душан Силни»; објаснили «ми смо њих виђали ту, али никаквих ми са
њима контаката нисмо имали».
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ја бих молила да ми објасните, у ком
периоду и када сте их виђали, обзиром да сте допутовали 17.-ог, описали
тај догађај 18.-ог ујутру и за два дана напустили, како кажете, место?
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Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Виђали смо их ту када смо дошли испред
школе.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Где сте их видели?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ту око школе су били, неколико њих.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Шта је то било око школе, хоћете да ми
објасните, како сада видите нешто око школе и кажете, аха, то је «Душан
Силни»? Шта то видите, шта се то дешава, па да Ви то тврдите?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Виђали смо те војнике, те људе, да кажем.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Виђали сте неке људе?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Како знате да су то људи «Душан
Силни», ко Вам то саопштава, од кога то сазнајете, да ли то сазнајете када
се враћате у Ваљево можда па ћаскате на ту тему?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Не знате, је ли тако? Добро. Да ли
можете да ми кажете, само још једно питање сам имала, не знам на ком је
од ових записника, да, иза тог што кажете да је командовао тај, високи,
плави, ћелави и тако даље, да ли је имао неку капу на својој глави?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље изволите.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Извините заборавила сам, само једну
мрвицу од питања, извините. Да ли познајете Игора Борића?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Кога?
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Игора Борића?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли познајете Мирољуба Марића?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не,
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да ли познајете Горана Брковића?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Горана Брковића ?
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да, то су све људи из Вашег краја,
просто.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Зорана Милошевића?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Владу Маринковића?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Милосављевић Милоша?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Милосављевић Милоша?
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
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Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: А Грујичић Зорана?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Грујичића?
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Да.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Он је, чини ми се, био са нама.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Где је био са Вама?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Био је са капетаном Дарком.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Био је са капетаном Дарком?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Где је био смештен, јесте га видели?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, само сам га виђао да је ту био са нама.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: А како сте га видели са капетаном
Дарком и где?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па где год је био капетан Дарко и он је био
са њим.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: И у школи код вас?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: У школи, можда је овако свраћао, али не
верујем да је спавао тамо.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Не верујете да је спавао?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, можда је, не знам.
Аев. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, изволите.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Тај који је био ћелав и носи
реденике и онај «шарац», како је био обучен?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: У шарену униформу.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Каква је та шарена униформа, какве
су шаре?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Маскирна она зелена, маскирна.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: А ове специфичне боје, ко је носио
ту униформу, да ли знате?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: То су били неколико њих, он није имао то,
такво одело.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Добро, да ли знате да нам кажете,
како су ови, какво наоружње су имали из «Душана Силног»?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па неки су имали ове аутомате, а неки
полуаутомате.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: А шта сте Ви имали од оружја?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Аутомат.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Искључиво?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Нисте имали «паповке»,
полуаутоматске пушке?
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Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, ја сам имао аутомат.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Добро, Ви сте изјавили да сте пали
доле, у тренутку када је експлодирала мина.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Изјавили сте, такође да су пуцали
ови из «Душана Силног». Како знате да су пуцали?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па да су пуцали војници ови што су били
иза они би побили ове на пример, из «Душана Силног».
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: По чему сте закључили да су
пуцали ови из «Душана Силног»?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Како су могли пуцати ови војници када су
ови били испред њих.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Ви сте рекли да сте пали.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Јесте видели, чули или извели
закључак само?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Чула се пуцњава.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Која пуцњава се чула, каква?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Из аутомата, из пушке.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовановићу, Ваш командир вода,
оптужени Јосиповић износећи своју одбрану, је рекао да су пуцали војници
према силосу. То је рекао у истрази и на претресу.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ја то нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте војник из његовог вода је ли тако?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ја то нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље, од оптужених? Изволите.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан, оптужени Деветак Љубан. Ви сте
данас рекли, овај, тај један од Хрвата се отргнуо, једног момента сте рекли,
тај један од Хрвата се отргнуо горе на пољу детелине.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесте рекли то?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Реците ми, од кога се он то отргнуо?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Они су се држали за руке, били су овако као
линија, држали су се за руке и ногама су ишли и овако.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро, добро, значи отрго се од овог другог за
кога се држао за руке, је ли тако?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
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Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро. 07.09.2007. године на страни 13 сте
рекли, «добровољци иду петнаест метара иза Хрвата». А на којој сте Ви
удаљености иза добровољаца, како Ви кажете?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Војска?
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Ја питам Вас, Ваше колеге, наравно војска.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Они су били једно десет метара можда.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Који они?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Војска.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Војска заједно са вама?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, нас је неколико остало на путу горе.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: На путу горе?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: А реците ми, у односу када сте дошли из села, је
ли тако, па у односу на, детелина је са десне стране, је ли тако?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Од асфалта, да.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесте запазили, где је почетак детелине? Рецимо
од тог почетка, ако је почетак овде, где сте Ви били, да ли сте били ту, ту,
на првој половини, првој четвртини, где сте били Ви, лично Ви?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ово је пут.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Само мало, ако је све ово детелина, ово је
почетак, ово је крај детелине, где сте Ви били?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Овде на путу горе, овако горе ту.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: На путу?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Која удаљеност је од почетка детелине, на
једној половини, једној четвртини, једној половини, на две четвртине?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: На трећини смо горе.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: На трећини?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Значи, буквално сте били у почетку, је ли тако?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли сте били окренути према неким
кукурузима гледајући са цесте? Ви сте гледали лево.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ја сам гледао доле у тај народ да кажем, да.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: У тај народ?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесте приметили да постоји горе узвишење
изнад тог народа?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Равно као тепсија?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не сећам се тога.
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Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Не сећате се тога? А реците ми, на страни 17
спомињете исто, изјава од 07.09. да је Влајковић рањен. Где је он, колико
је он био далеко од Вас?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Од мене?
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Можда неких 15. 20 метара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само овде да се задржимо, шта то Влајковић ради
у тој детелини па је рањен, шта је то било, куда је пошао он?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па пошао је он и један, двојица још који су
потрчали према том човеку што је видео мину.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:
Која су та двојица што су потрчали са
Влајковићем?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не знам тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто је он потрчао тамо према том човеку?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не знам, вероватно да нешто уради, шта ја
знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не знам, откуд ја знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете пре тога, једна мина демонтирана. Да ли је
и сада требало да се то демонтира мина или је нешто друго било у питању?
Да ли разумете питање?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте у Вашем исказу рекли да је била једна
мина, упутство, демонтирање мине. После тога даље, један виче, «ево
мине», трче тројица тамо на то мести и један је Влајковић. Где ће он, да ли
је требало да се демонтира та мина, шта се ту дешава?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Значи, ово је цеста, ово је поље детелине, је ли
тако, рекли сте Ви сте били ту?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Где, јесте Ви могли да видите где је експлозија?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Деветак, неће то ући у транскрипт, то
што причате.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Констатоваћемо у метрима или нешто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него окренути сте главом контра микрофону.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Трудим се да будем гласан, иако ми није то
карактеристика. Где се догодила експлозија, ближе Вама или даље од Вас?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Напред је била експлозија.
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Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК:
Напред, ја сам и разумео напред. Колико
напред, да ли више него што сте Ви били удаљени од почетка детелине, да
ли је даље још напред, где, где напред, колико далеко од Вас, отприлике?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па неких можда двадесет метара, тако,
петнаест, двадесет метара, тако нешто, испред, напред.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да, колико је то поље детелине, по Вашој
процени било широко?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Нисам мерио, не знам.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: И Влајковић је рањен, је ли тако? Јесте Ви
видели, крв цури?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Нисам видео.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесте му помогли евентуално?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Нисам.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Нисте, добро. Чудно да човек са 27 година овај
за себе каже да јеј био дериште. Да ли то значи да сте и данас исто?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како знате да је Влајковић рањен, ако не видите ни
рану, ни крв, ништа?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Како знам?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам, како Ви знате да је он рањен?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па видели смо касније да кажу, да га је
ударио гелер, шта ја знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када касније, шта се то дешава? Шта сте видели
касније?
Сведок ОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па каже, када смо дошли касније доле у
школу, када смо се вратили, да га је гелер ударио у ногу и то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је показивао рану, шта?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, добро.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Реците ми, молим Вас, да ли сте имали Ви шлем
у борбеној опреми?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Шлем?
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да, да ли си имао као задужење, да ли си имао
као војник, то те питам? Сећаш се, не сећаш се?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не сећам се.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро, хвала. Да ли можеш да опишеш капу
какву си имао?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Оно као полиција што има напред што има
онај штит.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Качкет?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Качкет, да.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро. Имам две примедбе.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Прва је примедба, ја сам то изнео у својој
одбрани, овај, групу припадника територијалне одбране, односно
противдиверзантског одреда овај, Ваљево сам ја затекао у дворишту
механичарске радионице, а по повратку од потпуковника Димитријевића у
то време, где ми је одобрио узимање људи, била је још једна група повећа,
овај, у дворишту који су испред и били су присутни апсолутно код изласка
људи из дворишта, тако да у том делу, човек овај присутни сведок лаже.
Следећа примедба, ове задње сведоке, примећује се да изненађују исцрпна
питања, што није био случај у време истраге. Вероватно учесници су
мислили да су стављајући мене на чело колоне као да сам друг Тито,
решили све доказе које оптужба ставља, која ми оптужба ставља на терет.
Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, даље,од оптужених. Изволите, господине
Димитријевићу, редом идемо.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Малочас сте рекли о неком паничном
страху причате, Ви сте били у паничном страху свугде, па Вас ја заправо
питам сада, да ли је тај страх био само укорењен у Вама, само тада после
минског поља или сте иначе имали неки панични страх тамо и шта Вас је
то терало у такав страх?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Знате шта, када кренете из Ваљева, где
видите све нормално, све функционише, разумете, дођете тамо, из Шида
када смо ушли у Товарник, хајде како да кажем, све је излупано, запаљено,
е онда ми је било јасно где смо стигли.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала, то је Ваше. Малочас
сте говорили о оној специјалној униформи када Вас је адвокатица
Фурјановић питала о том специјалној униформи, па да ли је тај човек имао
на себи ту специјалну униформу. Ви сте рекли да није, имао је, па то ону
прскану мислим, коментаришете само безвезе нешто, зна он на шта ја
мислим и то није први пут да тај човек тако то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И прекида Вас без везе?
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Сигурно да је без везе, рекли сте да је
то маскирна униформа.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извините молим Вас, сада Вас не прекидам без
везе него са везом, стављам примедбу суду на овакво питање, човек никада
није поменуо специјалну униформу и није поменуо да је овај који је водио
био у специјалној, односно прсканој униформи, него је рекао да је био у
шареној маскирној униформи, зеленој, тако да не можете тако да га питате.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Ја га питам сада, каква је та маскирна
униформа била, да ли је била слична њиховој униформи коју су добили?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
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Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да Вам кажем, већина и сада има ону
зелену и шарену.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Са браон флекама и са сивим
тракама, је ли тако?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: И њихова је била шарена, али мало су
другачије боје, .е тако да кажем.
Опт. МИОДРАГ ДИМИТРИЈЕВИЋ: Добро, хвала лепо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Оптужени Дарко Перић.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Изволите.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: На питање председника већа везано за колизију
изјаве, да ли се улазило у задругу или не, ти си, цитирам изјавио, «капију
од задруге нисам видео». Шта си под тим подразумевао?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ми смо били, можда, шта ја знам сада
колико метара, од задруге.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Да ли то стварно значи да ниси видео капију
задруге, ни ко улази, ни ко излази?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Пази, Дарко.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Само ме интересује, да ли си видео, ко улази и
излази, када си рекао «капију од задруге нисам видео»?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Видео сам када излазе, али ми нисмо
пришли близу задруге, тако да кажем. Ми смо остали вамо на путу доле,
како да кажем.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Јеси ли ти видео да сам ја ушао у задругу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тише, молим вас.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Чини ми се да си био, да си ушао.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Чини ти се или си видео?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Ушао си.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Добро, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље од оптужених? Изволите.
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Зоки, хоћеш молим те да покушамо да
разјаснимо овај, остало ми је мало нејасно, да ли се ти сећаш, да ли сам ја
теби био комамдир вода?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: А реци ми, ко је био командир вода теби
пре мене?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Пре тебе?
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не знам тачно.
Опт. РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Да ли знаш Радована Влајковића?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
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Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Шта је Радован Влајковић био пре него што
сам ја дошао у јединицу?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Командир вода.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Ког вода?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па једног од три вода.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Сећаш се да ли је био он командир првог
вода, другог или трећег?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Првог чини ми се.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Првог. Покушавам да разјасним одакле та
недоумица код тебе да ли је то због тога што је Радован Влајковић био
командир вода пре него што сам ја дошао у јединицу, касније унапређен на
место командира чете а на његово место, место командира првог вода сам
дошао ја. То ми је остало кажем онако мало нејасно у тој причи, али добро.
Хоћеш ли молим те да ми кажеш да ли се сећаш да ли си ти видео или чуо
на било који начин или сазнао од некога да ли је било ко на мене пренео
овлашћење командовања четом? Значи, да ли је то урадио Радован, да ли је
то урадио Дарко Перић или можда неки виши старешина. Јеси ли имао
прилику да то чујеш или да видиш?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не. То нисам чуо.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Добро. Реци ми само још молим те да ли си
икада видео мене у било којој ситуацији не само, невезано за то да сам
командовао осталим командирима водова? Да ли си ме видео да сам некад
командовао Плавшићу и Стојковићу?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не, не.
Опт.РАДИСАВ ЈОСИПОВИЋ: Немам више питања. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље од оптужених? Нема више нико је ли?
Пуномоћник.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Добар дан. Кљајић Марина пуномоћник оштећених.
Питала бих Вас пар питања. Да се вратимо на онај моменат, Ви стојите
пред задругом и излазе људи, излазе цивили.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Добро.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Ви их видите. Опишите их, како они изгледају?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Па на њима се виде трагови злостављања да
кажем. Било је мало и крвавих, било је модрих, тако.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Добро. А реците ми, објасните ми, ја сам цивил. Ко
се у војсци бави постављањем и уклањањем мина?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: У војсци?
МАРИНА КЉАЈИЋ: Да. Кад војска нешто минира, разминира. Ко то
ради?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Инжењерија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вас молим да не добацујете тамо.
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Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Инжењерија.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Ви сте рекли у једном моменту да сте се Ви јако
бојали за свој живот.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Тачно.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Реците ми то је био Ваш субјективни доживљај.
Какав је Ваш субјективни доживљај био, Ви видите људе који су
повређени, који су мучени. Кажете крвави и модри.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
МАРИНА КЉАЈИЋ: Да они добијају команду да склањају мине. Који је
Ваш осећај тада?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на то питање. Какав имамо
значај од тога какав је осећај сведока, какву имамо корист?
МАРИНА КЉАЈИЋ: Мислила сам да ли је то разлог што се он толико
бојао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је објаснио да је још у Товарнику кад је видео
све порушено.
МАРИНА КЉАЈИЋ:
Па добро, мислим. Постојала би могућност
оправдана да се неко јако боји за свој живот ако види да људи који су
тотално нестручни у његовој близини петљају око мина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта сада ћемо да испитујемо овде субјективне
осећаје појединих сведока. Где ће нас то одвести? Идемо на чињенице
везане за предмет оптужбе. Допунско неко питање имате ли даље?
Немате? Добро. Реците ми само да ли је Дарко дошао на ту детелину, на то
место?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да. Касније сам га видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? Да ли се некоме обратио ту? Да ли је нешто
разговарао са неким? Са Влајковићем? Са овим вашим командирима?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не сећам се. Углавном, видео сам га да,
после тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је био ту?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И само сте нешто рекли у истрази да сте
извлачили Ви рањенике, војници да су извлачили.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Чини ми се да су, неки су војници.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вам се чини?
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Да. Ја нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам саслушала много рањеника овде, ниједан
није рекао да су војници извлачили, него да су се сами извлачили.
Сведок ЗОРАН ЈОВАНОВИЋ: Не би рекао да је тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
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Главни претрес се прекида у 17 часова и 08 минута. Биће
настављен у 17 часова и 30 минута.
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НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА
Испитивање сведока

СВЕДОК СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ

ВР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Параментићу. Ваши лични
подаци од оца Милорада, по занимању сте електричар, адреса Бело Поље,
кућни број 71, Ваљево, рођени у Белом Пољу 49.годиште?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са личним подацима као на записнику из истраге
Кив.07/2007од 25.7.2007. године. Реците ми да ли сте у неком сродству са
Љубаном Деветаком, Миланом Девчићем, Миланом Радојчићем, Жељком
Крњајићем, Миодрагом Димитријевићем, Дарком Перићем, Радованом
Влајковиће, Радисавом Јосиповићем, Јованом Димитријевићем, Сашом
Стојановић, Драганом Бачићем, Зораном Косијер, Петронијем
Стевановићем, Александром Николајидисом?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са оптуженима несродан. Бићете саслушани као
сведок, као сведок сте дужни да говорите истину, нисте дужни да
одговарате на поједина питања уколико би себе или неког свог блиског
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сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или
кривичном гоњењу.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да ли могу да седнем?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете. Само да положите заклетву па ћете да
седнете. Пре него што кренете да дајете исказ, положићете заклетву
прочитавши тај текст испред Вас.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да прочитам наглас?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: У себи сам прочитао. Заклињем се да
ћу о свему што пред судом будем питан, говорити само истину и да ништа
од онога што ми је познато нећу прећутати.
Опоменут, упозорен а након полагања заклетве изјављује:

ВР
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Вишим судом у Београду води се кривични
поступак против ових 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 је напад на Ловас, страдање цивила при нападу,
затим убиства, телесна повређивања и противзаконита затварања цивила у
овом периоду у селу и страдање цивила при догађају на такозваном
минском пољу. Пошто сте давали исказ 25.7.2007.године, истражном
судији, види се да имате сазнања о овим догађајима нарочито на овај трећи
део оптужбе па ћете испричати суду све што је Вама познато у вези тога.
Изволите.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па шта Вас интересује? Питајте, ја ћу
Вам објаснити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли остајете при овом исказу који сте дали
истражном судији?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто је Вас за сведока предложио бранилац
окривљеног Радована Влајковића, он ће први да крене да вам поставља
питања. Изволите.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Добар дан господине Параментићу, ја сам Бранко
Лукић, бранилац Радована Влајковића. Ето, пошто ја од почетка крећем, да
нам кажете увод само како из Ваљева долазите где? Где се премештате
после тога?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Из Ваљева смо отишли у Товарник, па
Чаковци, ту смо били неколико дана. Не знам тачно колико, па смо онда
пребачени у Ловас камионом.
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Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли је цела чета прешла у Ловас?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па како ја знам цела чета. Колко знам.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Када долазите у Ловас?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Негде поподне, у пет-шест сати.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Каква су вам задужења када стижете у Ловас?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не знам да ли је имао ико било каква
задужења. Распоредили су нас у школу, тамо су учионице биле поједини
водови у одређене учионице. Нисмо баш никаква задужења имали, барем
ја нисам имао, можда је неко имао.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли Ви некада боравили у Ловасу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Никада.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли знате ко вас је прихватио ту када долазите?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Мислим, ја не знам ко нас је прихватио,
углавном, распоредели су нас у те учионице.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли знате које су се јединице из Ваљева у том
моменту налазиле у Ловасу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не знам да је био ико сем нас.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли видели тенкове у Ловасу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам видео. Тада кад смо дошли
нисам видео, да ли је било пре можда, можда је било.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Ви сте били у противдиверзантској чети ТО
Ваљево јел тако?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Којем воду сте припадали?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Шта којем?
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Којем воду?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја сам био Трећи вод.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Ко Вам је био старешина?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Стојковић.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Стојковић.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Стојковић, непосредни.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. И? Увече долазите у школу. Шта се
дешава? Кажите нам.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ништа. Били смо у тим спаваонама,
неко је играо карте, неко је играо, ништа необично мислим.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: И јутро? Долази јутро. Шта се дешава ујутро?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па није овај ујутро, увече је ако треба
да испричам ово.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Кажите, кажите.Ја пребрзо идем.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Пошто је Дарко Перић нама био
капетан, командир. Увече је окупио јединицу, не знам да ли је све окупио,
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ја сам био присутан и рекао да ујутро треба да идемо на неки специјални
задатак у неки виноград да ли има диверзанти неки и тако, и да он неће
водити јединицу него ће водити неко од мештана не знам ко. Значи, ујутру
је требало да идемо тамо, тако се и догодило.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Да ли је било неке гужве око тога?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па није било гужве, било је протеста
зашто он да не води своју јединицу? Он је рекао да има неки други задатак
и колико сам ја чуо, ето толико.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Ујутро, будите се. Добијате ли неко наређење?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја сам био кажем трећи вод, ко је дао и
какво наређење, не знам. Углавном, требало је да изађемо да се окупимо
испред школе без, само лично наоружање, остају и ранци и све остаје, само
лично наоружање. Тако се и догодило. Ко је дао наређење, стварно не
знам. Упада тамо у школу, улази, било ко од војника, чуо је наређење,
улази и каже идемо, устај, диж се, како ко, неко је лежао неко седео, шта ја
знам.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Ко је Вама пренео то наређење да ли се сећате?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја сам био у спаваони, неко од мојих
другара је ушао и каже «ајмо Станко, купи оружје и идемо». Адв БРАНКО
ЛУКИЋ: Постројили сте се и шта се дешава?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Кренули смо према задрузи некој,
задрузи шта ли је, задруга је.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Долазите пред задругу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Шта ту видите? Улазите ли у задругу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па ја сам, ја сам лично ушао у задругу,
нису сви, вероватно нису сви ушли. И стали смо овако у неком реду, није
нико нас постројио него смо стајали како је ко стајао.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Јел ушао цео Ваш вод или је измешано?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не знам да ли су сви, не знам да ли су
сви ушли. Нисам сигуран да су сви ушли. Ја сам ушао, и ушло је пуно
мојих другара.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли видели ту неку војску, цивиле? Шта
видите кад уђете у задругу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па кад смо ушли унутра, било је неких
цивила, Хрвати су претпостављам, али не знам сигурно. А било је и војске
неке војске, не наше војске, наша је овамо ми који смо дошли. Него је било
неке у разноразним униформама.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Шта се дешава? Остајете ли ту до увече или
излазите, крећете? Шта се дешава?
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Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Били смо извесно време, не знам тачно
колико, сат можда, можда мање, можда више и онда овај, дошло је до неке
наредбе тамо да се крене према том винограду. Ја сам схватио да је у
питању виноград, можда је неко помињао и нешто друго али виноград је
помињао. Дошло је до постројавања, ове људе који су били тамо у
средини, цивили. Добро, можда и нису сви били у цивилном. Можда је био
неко од њих и у униформи, али нису имали са нама никакве везе и њих су
постројили у средину а нас са стране.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Ко њих постројава ту? Да ли сте видели, чули?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Видео сам, али ја стварно не би могао
сад да опишем ко је. Није нико од наших, него од мештана. Кад су
излазили тамо испред још се појавила нека група у неким униформама, и
они су исто нешто командовали. Ја сам био међу задњима. Међу задњима
сам и изашао из те задруге, тако да напред ко је вршио команду стварно то
је тешко рећи ја не знам.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли видели човека или људе који командују?
Јесте ли их чули? Јесте ли чули неке заповести? Шта се то дешава?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја лично сам чуо да помињу неког Јоцу
е сад ја човека нисам видео да је Јоца командовао. Сад да ли је тако или
није, не знам.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: А ти мештани кад кажете, како Ви знате да су то
мештани?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Како знам?
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Или су то само људи који не припадају вама и ту су
у месту?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па не, из разноразних прича рецимо
тамо, каже да су неке цивиле покупили који треба да иду са нама, на
основу тога мештани су вероватно, нису.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Вероватно. Не можете да будете сигурни.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Сматрам да су мештани.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Претпостављате. Како Ви крећете сад
цивили излазе, Ви кажете ја сам на крају, излазим и ја из задруге.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па излазимо, ми смо са стране, у
средини су по двоје тих цивила а ми смо са стране. И нас је с једне стране
и с друге стране, идемо тако.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: По четворо у једном реду?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Четворо.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли Ви из чете Ваше сви или скоро сви ишли
са стране мештана тих цивила који су кренули?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па ишли смо са стране, било је и ових
који нису наши, они су ишли напред, цивили су били у средини.
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Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. У току тога кретања, да ли сте ту видели
некога да наређује, да издаје наредбу? Како се крећете?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па било је ту неких момака који су
ишли напред-назад, шетали, који нису наши. Који нису из моје јединице,
из наше јединице. Ко су они, то ја не знам.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Говоре ли Вам они нешто кад се крећу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Они причају свима свашта и овима
цивилима и нама, додуше шта су имали да причају, ми идемо.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Кажите нам нешто шта причају?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па не знам, дешава се да вичу «брже
тамо» откуд знам, не застајкујте, тако нешто.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Крећете се и долазите. Јесте ли у једном
моменту застали? Јел се стало у једном моменту? Јел дошло до промене
формације? Где се то десило? Кажите нам нешто.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не верујем, није не верујем него чини
ми се да уопште нису застајали, пут је дугачак шта ја знам колко 500-600
метара, колона она и одједном је тамо неко напред командовао да се
скрене у неку детелину доле, ливада, детелина луцерка. Почела је колона
да скреће, ја сам пошто сам био при самом крају, видео сам да то иде доле
низбрдо, ушли су у ту детелину, дошло је до неке експлозије доле у
средини, није на почетку него на средини. Кад је дошло до експлозије,
почела је пуцњава. То је то.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Ко пуца? Јесте ли видели? Јесте ли Ви пуцали?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ма где, нисам ја него нико од нас
позади није могао пуцати у наше људе. Пуцали су они напред што су ушли
у детелину доле на мине. Дошли су до мина.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли Ви улазили у детелину?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не ја. Не само ја, него пуно нас није
ушло у детелину, остало је горе ван. Чим је дошло до пуцњаве више нико
није улазио доле у детелину.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: То јутро пред школом, да ли сте видели Радована
Влајковића?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Пред школом?
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Пред школом.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам га видео јер сам ја био позади, а
вероватно је био ту. Нисам га видео ни у школи ни то јутро.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Добро.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам га видео.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: А пред задругом?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па био је пред задругом, да ли је био
унутра или испред задруге не знам тачно али је био Влајковић.
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Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Јесте ли га видели у колони?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Био је напред.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Испред Вас? Или напред на челу колоне?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Испред мене. Па не, није на челу
колоне био је испред мене ја мислим.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Јесте ли Ви чули да је Влајковић било пред
школом, мада кажете нисте га ни видели, пред задругом или у току
кретања колоне, издао неко наређење?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам чуо.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Нисте чули? Било Вама, било Вашем воднику или
било коме?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Воднику је можда нешто наредио, али
ја то нисам чуо.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. И сада ви крећете, ево суд овде пита да ли
сте Ви било кога ту питали ко Вама сад командује? Да ли је Вама то
речено? Да ли Вам је неко то објашњавао?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Једино што сам ја знао то је оно што
Дарко увече рекао да неће командовати он него да ће командовати него од
мештана који познаје терен. Колико знам о команди.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли Ви питали некога, Радована Влајковића,
ало Радоване ко нама сад командује?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли сте Ви знали када сте кренули ујутро или да
ли сте сазнали у току и да нам кажете када сте схватили да је терен на који
идете миниран?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: То могу врло кратко да Вам кажем. Кад
су почеле мине да пуцају, тад сам ја схватио да је минирано, до тада нико
није ни помињао мине ни, барем у мом окружењу, могуће је да је неко
знао.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Да ли Ви данас знате ко је Вама командовао пред
задругом, ко Вам је командовао у колони? Ко је командовао заустављање?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не, не знам.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Јесте ли пред задругом то јутро видели неки
камион пун војске из ког војници искачу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Камион јесте постојао а да је војска
искакала, то нисам приметио. Камион је, не кад смо дошли него касније
кад смо кренули, тад сам видео камион. Да ли је била војска у њему, не
знам.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Добро. Колико цивила има? Колико вас има?
Колико има тих наоружаних људи који нису из Ваше чете? Можете ли да
нам кажете сада?
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Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па рецимо моја нека процена да је
цивила било око 40-60 тако. Нас ја сам мислио три вода, чета, мислио сам
да нас је било више од 100, међутим, кажу да није, не знам.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Ко каже?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: У причи између себе или како?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па не знам ни ја како кажу, није било
100.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: А ових људи наоружаних?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Њих је било око 30.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Ко нису из Ваше чете. Колко?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Око 30, моја процена, није. Пазите
овако, ко је у то време гледао колико има кога.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, оквирно наравно, не кажемо да сте требали
да бројите. Око 30 и то је мени довољно. Јесте ли видели распоред тих
људи у детелини ко је где био? Цивили, ти други наоружани, ваши? Јесте
ли могли да видите то?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Могао сам да видим али исто су ушли у
детелину онако можда се мало развукли само. Као што су ишли путем,
могуће да су се развукли никаква друга промена није била. Да нису били
збијени као путем.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Добро, добро. Јесте ли видели рањене људе у тој
детелини?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Рањене сам видео доле у детелини.
Нису излазили горе, него сам видео одозго с пута рањени кад мина
експлодира, човек одлети у ваздух и видиш одлети нога, одлети рука,
значи шта да Вам причам да ли сам видео рањене или нисам. Видео сам
масакр, ето.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: А колико је отприлике по Вама ту цивила рањено?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па не знам, по мени не би требало да је
много јер кад су видели мине стали су, нису више, једино њих пар је
трчало тамо на мине, шта ја знам. Такав утисак имаш гледајући их доле, да
трче намерно или случајно откуд знам. По мени није 5-6 њих. Није више
рањено.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: А јесте ли видели рањене униформисане људе?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам.
Адв БРАНКО ЛУКИЋ: Нисте. Хвала Вам то је све што сам имао за Вас.
Сада ће други да Вас питају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите оптужени Влајковић.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добар дан. Господине Параментићу,
оптужени Влајковић. Интересује ме то вече после тог састанка после 10
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сати, значи кад су се играле карте. Ко је присутан од других лица која нису
била из наше јединице? Да ми опишете?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био неко присутан?
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Је ли био неко присутан?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја сам рекао да смо ми били
распоређени у разне учионице. Нисмо сви били у истој просторији.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Добро. То знам.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Десило се да сам ушао у једну
просторију, добро то су све наши другари и овај видео сам ту Верољуба да
игра карте, Дарка, четворица их је било и некога човека који није из наше
јединице, нисам овај, само сам мало кратко посматрао њихову игру и
изашао и отишао.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: А је ли то било у просторији где сте Ви
спавали или некој другој просторији?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Учионица, не она где сам ја спавао него
нека друга, сад да ли је.
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Шта је у тој просторији било?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Откуд знам шта је било?
Опт.РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Јесу ли биле лежаљке или су били неки
магацини? Сандуци? Муниција?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не бих могао на то да одговорим.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Није била просторија где сте спавали?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није, друга је нека просторија.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Нека друга просторија? Да ли си то лице
видео сутрадан у задрузи са Дарком Перићем?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да, видео сам.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: А можеш да га опишеш како је он
изгледао, мислим висок, крупан, брадат?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Висок, повисок.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Је л' виши од мене, или?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Као ти.
Опт. РАДОВАН ВЛАЈКОВИЋ: Као ја? Добро, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље, тужилац?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми колико дана пре Ловаса сте стигли
Чаковец?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да размислим, овако, били смо, па
десетак дана, пошто смо после три дана остали у Ловасу, два-три дана,
значи.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, кажите ми је ли су сва три вода била у
Чаковцу, сва три вода Ваше чете?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико сте Ви тад проценили да има људи?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па стотинак.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Стотинак? А је ли су сви ти после ишли на то
поље?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Мислим да јесу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Кажите ми то да кад крећете у Ловас ко је
Вама лично саопштио да треба да се иде?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Из Чаковца у Ловас?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Дарко Перић.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дарко Вама лично или?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не мени лично.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја кажем Вама лично?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Мени не знам ни ја, иду сви идем и ја.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А је ли Вам командир вода Вашег евентуално
наредио?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није мени нико ништа наредио тамо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А је ли било ко рекао зашто се иде у Ловас, нисте
знали?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нико ништа, барем мени није рекао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, кажите ми кад сте стигли тамо кажете око
5, 6 сати, па после сте видели да неко игра карте, кад је био тај што Ви
кажете да је било вас више кад сте обавештени о том задатку, у које то
доба ноћи је било?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па негде око 10 сати.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А у којој се прилици то одигравало, је ли то било
некакво постројавање или једноставно се затекла већа група људи или
како?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не знам, неко је рекао да треба да
добијемо информацију да изађемо на ходник, а ходник је, учионице су
лево, десно, ја сам изашао, можда нису сви изашли и тада је Дарко то рекао
што сам изнео малочас.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте тад видели да ли су били присутни
командир чете Влајковић, командири водова Ваш Стојковић, Јосиповић и
Плавшић?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: А да ли су сви били не знам, али су
били, вероватно су били присутни.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, оно колико се Ви сећате?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па не, Влајковић, Дарко му је рекао да
неће командовати ни он, ни Влајковић, него неко од мештана.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Изричито је то тако рекао ”нећеш командовати”?
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Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Тако дословце не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли су они нешто у вези са тим коментарисали?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Било је коментара.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не осталих људи него тих?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па било је коментара али ја не знам
садржај коментара.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли се било ко успротивио таквом наређењу
зашто сте помињали?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Јесте се успротивило много њих зашто
Дарко да не командује нама.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А добро кад је он објаснио да треба мештанин да
вас води?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Прихваћено је тако.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Прихваћено је? Је ли неко одбио, значи нико није
одбио, колико сам разумео, наређење само су били коментари?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Мислим да није.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Кажите ми кад сте се ујутро постројили,
ако сам разумео било је постројавање и ујутро, да ли је тада Дарко Перић
био ту испред строја?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Њега нисам видео пред школом, нисам
га видео, али сам га видео у задрузи.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте да Влајковића исто не сећате се да ли
сте га видели?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Влајковић је вероватно био напред, али
Дарка нисам видео пред школом, а у задрузи сам га видео.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кажите ко је тад ту рекао да треба да се иде у
задругу, ко је то наредио?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: И то не знам. Кренуо је први вод, ми
смо остали кренули за њим, вероватно је неко знао команду.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли сте тако по водовима ишли, први, други, па
трећи кад се неко кретао?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па увек је тако, увек је тако.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знам да треба тако да буде, али никад није увек
онако како треба да буде, зато морам да Вас питам, односно није никад,
али није увек? Је ли било ко шта рекао шта треба сад да се ради? Оно јуче
је била информација, је ли вам неко ближе сад објаснио?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта треба, зашто треба да се иде до задруге?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Могуће да је некоме објашњено, али ја
нисам чуо информацију.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Осим ових старешина које сте запазили Ваших, је
ли још неко био ту испред школе да је био испред строја?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Испред школе нисам видео стварно
никога.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко вас је одвео до задруге, ко је био на челу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па ја мислим да је Влајковић и
Јосиповић да су били, први вод је ишао напред претпостављам, нисам их
видео, али претпостављам да су они.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми кад сте дошли до задруге, како је
дошло до тога да Ви уђете у ту задругу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја сам ушао са свим осталима који су
ушли пре мене.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли можете да отприлике кажете колико је
Ваших колега, да кажем тако, војника из Ваше јединице колико је ушло?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па вероватно више од пола, половине.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли су имали неки задатак?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Никакав задатак, само стали смо поред,
неки зид је, шта је не знам ни ја, ограда нека, ту смо стали и то је то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Можете ли сад да ми опишете мало детаљније
шта сте видели где су били ти заробљени цивили?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Били су на средини тамо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли су стајали, седели, лежали?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја сам то већ једном и објаснио тако
детаљно, неки су лежали, неки су стајали, неки су били пребијени, било их
је свакаквих.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кажите ми то док сте ви сад ту, док се налазите,
да ли тад неко туче те људе?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Било је и тога.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко их је тукао, мислим је ли су неки Ваши?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ма наши нису мрдали од ограде оне,
наши, а ти.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко су били ти који су то радили?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па не знам, то су били неки људи,
дивљи људи, рекло би се тако. Кажем то зато што су се онако понашали
како су се понашали према ненаоружаним људима.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А је ли сте сазнали коме припадају, да ли су то
нека друга јединица, ЈНА?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Они су помињали ”Душана Силног”
неку формацију њихову и шта ја знам, међутим, било је и провокација од
стране Хрвата, они су баш добацивали провокативно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ти пребијени?
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Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Оно шта значи ХДЗ, они су сви углас
иако су онако били исцрпљени, изубијани, израњавани, они су викали
Хватска до Земуна, то је деловало баш провокативно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко то кажу Хрвати, је ли?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Хрвати.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ти пребијени?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Баш тако.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Уопште није вероватно толико много. Ја сам
разумео у истрази да сте казали да су их то терали да кажу, а не да су
својевољно?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не, не, није их нико терао они су
викали иако су добијали батине, они су викали Хрватска до Земуна.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Тако сам их ја разумео, сад.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је сад казао, ко је наредио да треба да се изађе
из те задруге?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Неко од тих мештана ко је водио,
помињали су и Јоцу, сад да ли је Јоца или није, ја не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте Ви видели ту особу која то каже?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па како знате да је баш тај Јоца?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Помињали су, сви вичу Јоца командује,
откуд знам, можда и није, можда није Јоца.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко је Вама рекао ко ће Вама да командује? Ви
сте рекли тамо да Вам је Перић рекао док сте били увече у школи да ће
један мештанин. Је ли Вам он тада рекао ко ће да буде тај?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли вам после показао?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Мени није имао потребе, мени није
имао потребе.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не мислим Вама лично него?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја сам био један обичан војник.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знам, али како цела чета зна ако неко каже да ће
један мештанин, како она зна кога треба да слуша? Ви кажете да је тамо
било више тих које Ви третирате као ”Душан Силни”, или кажете да су
мештани, не знате тачно, како Ви да знате ко је тачно, јер може неко да вам
нареди да идете да убијете неке људе, а Ви не знате ко га је овластио?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па могуће је да нареди, али не верујем
да би извршили наређење.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знам, али морали сте, неко је требало да вам каже,
претпостављам ако вам је рекао да ће неко да вам каже и ко ће да вам
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командује? Ако вам то није речено увече, можда се није знало, ако вам није
речено ујутру онда би било логично да вам бар пред задругом неко каже ко
је тај чије ћете команде да слушате
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја могу само да кажем да ја нисам знао
ко ће да командује, а могуће неко је морао знати, а ја нисам знао и многи
од нас војника нису знали.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, ко вам је наредио да се тако, да тако
кажем, постројите, као што сте објаснили да су напред добровољци, па
цивили, а ви са стране и на зачељу, ко је то тако баш одредио?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја Вам кажем било је момака који су
шетали напред-назад и оформили колоне.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То значи војска која није била ваша, је ли, тај
”Душан Силни” или мештани?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Једноставно ми смо били предати у
руке тим мештанима који су били под униформама, не онима који су
мучени. Значи, били смо предати.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како разликујете ко су мучили, а ко су ови што
вас проводе?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Мученици су они што нису имали
оружје.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мученици? Ја сам мислио они који су мучили?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Тучени, мучени, како хоћете да их
назовемо они нису имали оружје и били су.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете, онда се крећете даље.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Можда сам се погрешно изразио
мученици, извињавам се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми, сад док се крећете да ли се десило
нешто, да ли је неко убијен успут, да ли сте то видели или чули?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Јесам, то сам видео, неки од ових
Хрвата је тражио командира, испред мене је био, то сам чуо и видео и
вратио се један са аутоматом и питао га је зашто ти треба командир, па
каже ”да видим шта је ово”, он је на њега сручио рафал, поред мене је
пуцао, могао је и мене да погоди али није. Рецимо, човек је остао да лежи.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате како је изгледао тај човек који је
остао да лежи?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А овог да ли можете да нам опишете ко је пуцао у
њега?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Пуцао је неки мали, мало пун, ћелав.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Какву је имао униформу?

84/105

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 13. јуна 2011. године

ВР

З0

38

0

Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Имао је неку мајицу, не знам ни ја,
нешто пегаво, откуд знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта је на глави имао?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није имао ништа.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није имао ништа?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Он је отишао напред, овај је остао
човек лежи, шта је са њим било, да ли је остао жив, не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми кад сте дошли до тог поља па та
колона кажете почела је да скреће у поље са детелином, јесте видели ко је
то наредио или чули, да ли се чула наредба?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Чуо нисам, а видео сам да скреће цела
колона и да није било.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Објасните ми, ако сам ја разумео, рекли сте да се
није мењао распоред у колони кад су скренули у детелину?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Могуће да су се мало раширили, а
иначе.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па сви они напред што су ушли у
детелину.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Напред сте рекли да су ишли ова војска
добровољци или мештани, је ли тако?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ишли су и мештани у средини и они су
били около исто као и ми позади што смо били.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко сад први иде у то минско поље, ако су се
раширили, јесу ли добровољци, добровољци и мештани или мештани?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не чујем.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Изволите кажите.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Сведок нигде у свом исказу није
споменуо ”Душан Силни”, нити је споменуо термин добровољци.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па сад на моје питање одговорио је.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: А више пута је тужилац поставио
сугестивно питање ”Душан Силни”, ”Душан Силни”, значи па ја у том
смислу и реагујем.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекао је на моја питања ”Душан Силни” кад сам
га питао.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Ниједном није споменуо у
претходном исказу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У истрази није, али данас је на претресу помињао и
управо на питање тужиоца помињао је ”Душан Силни”.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Па тужилац га пита за ”Душана
Силног” и он одговара. Ја сам врло пажљиво пратила и питања и одговоре.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ево постоји транскрипт, ја сам чула на питање
тужиоца да је одговорио.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Нити је у истрази спомињао
добровољце, ни ”Душана Силног”.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није у истрази ”Душан Силни” помињан уопште,
али сада, данас на претресу помиње.
Адв. БРАНИСЛАВА ФУРЈАНОВИЋ: Зато што га је тужилац му је
поставио сугестивно питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па има у транскрипту, он је на тужиочево питање
одговорио ”Душан Силни”, ”тако сам чуо да су звали”.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Баш тако сам рекао, чуо сам, а ко је та
формација.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Он је рекао ”Душан Силни” и рекао мештани, то
знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, идемо даље.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, сад Вас питам кад су ушли у то минско
поље, касније, сад је поље с детелином, још не знате, који је распоред био?
Ко је требао први, ко је први наишао на те мине кад је била експлозија?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Како су ишли улицом, тако су ушли и у
детелину, детелина, не на минска поља, минска поља су још даље.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мало даље? Добро.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Тако су и ушли исто, ко је био напред,
ко је у средини, у средини зна се ко је био, напред су ишли, не знам ја, ти
људи који су командовали ушли су и мало су се раширили доле, јер
одједном је дошло до експлозија мине неке.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мени то сад није јасно ко је страдао, је ли су
страдали ти који су ишли напред и командовали, како Ви кажете, ако су
први ишли?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Могуће да је и неко од њих био рањен,
дбоје, троје је било, то нисам видео.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, хоћете да кажете да су отприлике били
поравнати кад су страдали и мештани и ти људи?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: С тим што су мештани покушали да
активирају мине, колико се одозго видело.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како мислите да активирају?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Трчали по минском пољу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како да актириварју?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па трчали.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, то сте рекли, то су ови заробљени је ли
тако?
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Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: А шта би друго ако почели, мине су
експлодирају већ, ко је напред види да су минска поља, ако нећеш да
активираш што би трчао тамо, значи по мени хтели су.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, схватио сам то, то није спорно, рекли сте
значи да су ти заробљени трчали ка тим минама?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тако сте Ви схватили да они хоће то да
активирају, самоубилачки напад. А да ли је неко рањен од ваших?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Из моје чете?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Из Ваше чете, да?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Мислим да није.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је рањен Радован Влајковић?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није ми познато да је рањен.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где је он био тад кад је почео тај улазак у минско
поље?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: То ја Вама не могу рећи, јер га нисам
видео да је био, али био је негде у средини, не знам где је био, не могу Вам
рећи кад.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите ми колико је Ваших војника ушло у то
поље, ако сам разумео да су и неки од војника Ваших?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ушло је подоста, али нису сви, више од
пола је остало.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико су они удаљени од оних који су испред
њих од тих заробљених да кажем, или од ових који су командовали како
кажете?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Кад је дошло до експлозије мина, ту је
дошло до општег расула доле у тој детелини.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, добро, али пре него што ће доћи где се ови
крећу Ваши саборци, војници, колико су сад они далеко од оних других?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја Вам кажем ми смо ишли са стране, у
средини две групе.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хоћете да кажете и кроз ту детелину иду исто
тако са стране, а ови у средини?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Вероватно. Ја сам био позади и колико
сам видео тачно су тако ишли до минског поља. Кад је дошло до минског
поља дошло је до расула, пуцњаве и.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, рекли сте за рањене да сте видели, је ли
неко погинуо да ли сте то видели, да ли је било погинулих у том минском
пољу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Малочас сам рекао, кад експлодира
мина одлети човек у ваздух, оде му нога, оде му рука, а да ли је погинуо
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или није, то ја не знам. Ако је остао без ноге не мора да значи да је
погинуо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, то ми знамо, мислим да видите да лежи.
Добро, Ви нисте видели да ли је неко погинуо? А кажите ми кад је та прва
мина експлодирала да ли је било пуцњаве?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Пуцњава је почела доле уопште у тој
детелини.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је пуцао да ли сте видели и да ли знате, ако не
знате?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Знам да нисмо ми одозго пуцали, а они
доле што су били око минског поља сви су вероватно пуцали ко је имао
оружје.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли мислите и на Ваше који су ушли у минско
поље?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не знам за наше, не знам ни за оне,
само сам чуо пуцњаву.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, разумем. Ако су људи погинули од
експлозије, како кажете, могао је неко и од пуцњаве да погине?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Могао је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па Вас зато питам да ли сте видели колико је
мртвих?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ево колико ја знам из наше јединице
није нико рањен, Ви рекосте Влајковић.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја сам Вас питао.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не знам за то, а није нико ни погинуо, а
од тих мештана и од оних који нису били наша војска колико је рањено
било и колико погинуло, стварно не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Кажите ми да ли сте присуствовали, да ли
је после тога било разминиравања тог дела кад се смирило?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Јесте.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је то радио и на који начин?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ево сад ћу Вам то мало објаснити. Ми
смо поседали, има неки канал више пута ту, неко је довео од тих мештана
довео је неког момка који је разумео се у мине.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли тај био у униформи?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није био у униформи, био је у цивилу,
мршав мали онако, стајао је горе на путу и они мештани који су остали
живи или здрави, откуд знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ти заробљеници?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да. Сад се више доле не зна ко је био
заробљеник, ко је био ко.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је изгледао, да ли се сећате, тај мршав, мали,
какву је косу имао, плаву, црну, смеђу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није плаву, мршав, оваки као ја, али не
знам какву је косу имао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате какву је косу имао, није плаву, какву је имао?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Као овај господин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А знате Ви боје?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па црнкасту, добро није, не знам ни ја
није био сед, млад је, дечко је био у питању.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли имао бркове, браду?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није имао ни бркове ни браду, био је
гологлав и мршав, али је лепо командовао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Коме?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Командовао је овима људима који су
могли да се крећу доле, лепо их је питао која је, каква је мина, да опипају,
шта ја знам, нису улазили, ја нисам улазио у детелину, нити знам каква је
мина била, углавном они су много мина размонтирали док смо ми били
присутни ту. Е сад, неко је наредио да се враћамо у школу и ми смо
отишли.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пре него што сте се вратили, да ли је наишао
неко?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да јесте, то сам рекао и прошли пут,
наишао је један мој пријатељ са, ако мислите на џип.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, да.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Кампањолу није, не знам ни шта је
било, није битно и позвао мене.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А Ваш пријатељ је био шта, возач или сувозач?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Возио, возио је неког од старешина.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте видели тог другог човека?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Видео сам, али нисам видео чинове, не
бих могао ни да Вам га опишем сад.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта се ту дешава?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Лепо ми човек дао литар вињака, питао
ме има ли шта да се попије, рекох ”сад бих попио, није битно шта” и он ми
извадио литар вињака и отишао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли било коментара од неког са њим или са тим
кога је он возио око тога шта се десило?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: То могу да кажем, то сам и рекао, он је
прокоментарисао да су неке њихове јединице минирале то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То подручје?
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Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да, али то је он прокоментарисао и ја
сам чуо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је тај возач рекао?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да, а сад да ли је тако или није, не знам
и он је отишао, они су се склонили, јер било је ту.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли тај излазио, тај други?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није ниједан излазио, нити сам видео
ко је био са њим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, то сам разумео. А кажите ми шта се онда
дешава, да ли сте добили неки задатак, ко вас је постројио да се вратите, ко
вам је наредио да се вратите? Да ли сте се враћали тако како сте дошли,
први, други, трећи вод?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисмо се враћали тако, вратили смо се
не знам ни ко је, ни како, наредио углавном да се склањамо, да бежимо са
тог простора, јер не знам, чуло се да бију са неког силоса, откуд знам,
снајперима и кажу да не би дошли.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је било са рањенима, да ли сте видели шта се
са њима дешава?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Остало је то ту ко је дошао по њих не
знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ови који нису рањени да ли се било ко са вама
вратио?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Вратили се с нама, било их је, нису сви.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте то добили задужење да они иду с вама
или је то спонтано било?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Никакво задужење није било, то је тако
спонтано смо се вратили.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро за Вас, али како ови који су дотле били
заробљени, како се они враћају?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нису више заробљени.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко их је пустио?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Немам појма, нису више заробљени,
пошли су са нама неки, чак су и били у школи за вечером са нама
појединци.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико сте остали још у Ловасу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ваљда дан, два, не знам, нисмо дуго
остали.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли и ваши командири били са вама све то
време?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нису били цело време.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта се десило и кад?
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Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Били су, колико сам ја чуо, притворени.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то се десило исте вечери, или сутрадан?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не знам кад су, нисам их више видео,
Дарка Перића мислим још ни данас дању нисам видео од тада.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, видећете га.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ове друге да ли сте виђали?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Добро, Влајковића сам виђао, Раде ми
је комшија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Влајковић, је ли?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Раде, али не баш прави комшија него
комшија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који, Јосиповић или Влајковић?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Јосиповић. Ми смо фамилија али се
знамо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И где сте Ви отишли из Ловаса после?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: У Товарник, ту смо чекали аутобусе да
нас пребаце за Ваљево.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли вас неко спроводио или је то било по
уобичајеној?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Од Ловаса до Товарника?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па у камиону смо пребачени, нисмо
пешке ишли.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли су тад ове старешине биле са вама или
кажете нисте их видели тад?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не могу сад да се сетим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли су остали притворени или су пуштени па
дошли да вас виде?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не знам, били су притворени, а да ли су
се прикључили, у аутобусима за Ваљево су били у аутобусу, а до
Товарника да ли су дошли са нама не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми господине Параментићу, како се
зове Ваш командир вода, рекли сте Стојковић, како се зове?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па да ли је Раде, не знам како се зове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате име командира вода?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Стварно не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А тај пријатељ кога сте видели тамо на тој
детелини што је дошао са тим неким војним лицем кад се све то
издешавало, како се он зове?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја га зовем ”Занус”.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Занус?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате како се зове?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Јоцу сте запамтили, а не знате ове који су Вам
пријатељи и командир вода и све?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Јоцу сам запамтио зато што сви причају
о њему брате мили тамо, док смо били, а командир вода.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командира вода не знате ко је? Ево ја ћу Вам рећи
Живан Стојковић. Реците ми.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: И нећу запамтити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Битно је да сте Јоцу запамтили. Реците ми да ли је.
Окрените се овамо немате шта да причате. Реците ми да ли је Вама
командир вода, овај Живан Стојковић, било када рекао да је било ко одбио
наређење, Влајковић, Јосиповић, било ко од командира водова, командир
чете да је одбио наређење да иде у ову акцију?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није ми познато да је ико одбио
наређење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми, Ви сте у истрази причали, па је
то и данас нешто, па је остало потпуно нејасно, Вама Дарко каже да неће
он командовати и нејасно ми је остало, је ли он помиње тог Јоцу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није он помињао ниједно име, он је
само рекао да ће неко од мештана командовати, колико сам ја разумео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, не помиње он Јоцу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није помињао, колико сам ја разумео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви сте у истрази и на страни 3 и на страни
18 помињали ту ситуацију, значи Дарко Перић увече помиње неће он
командовати а данас на питање тужиоца одговористе ”неће командовати
ни он, ни Влајковић'', па ми реците одакле сад убацисте овог Влајковића
што нисте причали истражном судији?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да Вам кажем, све је могуће, тако је, а
могуће је да некад кажеш, а некад не кажеш, је ли тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је могуће објасните? На две стране у истрази.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Могу, не могуће је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало сачекајте. На две стране у истрази и на
страни 3 и на страни 18 објашњавате ту ситуацију истражном судији и
нигде не спомињете да неће ни Влајковић командовати, сад одједном неће
ни Влајковић, да је Дарко то рекао?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Можда сам убацио то, можда
нехотично.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нехотично?
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Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нехотично можда. Дарко је дословце
рекао да неће он командовати него да ће неко од мештана и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, ово Влајковића отпада, је ли?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па не знам, није битно, можда сам
рекао, али.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није то тако Дарко рекао, можда сам ја
рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није тако Дарко рекао, па то да разјаснимо, да
будемо прецизни.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Баш тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, рекли сте ”Јоца није мени командовао”,
помињете ту неког Јоцу и тако даље, ”није мени командовао”, пошто Вам
Дарко није спомињао да ће неки Јоца да командује, одакле Вама сад тај
Јоца?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Јоца се помиње у току колоне оне,
народ га помиње, људи га помињу, они који су тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта кажу који људи?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Војска бре.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која војска?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па они цивили који су добили батине
тамо и они га помињу и сви га помињу брате.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд Вама да Јоца ће да вам комаднује? То је
рекао у истрази.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја нисам рекао да ће Јоца да нам
командује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Него неко од мештана, тако је Дарко
рекао, а ко је тај од мештана што зна, не знам. Мислим, можда сам и рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можда сте рекли, да.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да Јоца треба да командује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: ”Онако повисок, плав човек, кажу да се зове Јоца,
сад ја не знам да је он неки командир и да ће нас он водити у неку акцију.
Ко је то рекао? Сви причају”.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ево ја Вам кажем у истрази шта сте рекли ”сви
причају да ће Јоца да командује”, Ви кажете ”нисам ја то тако рекао да ће
Јоца да командује”?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ама ја не знам да ли Јоца командује
или не командује, то сам чуо да се прича, ето да разјаснимо то, чуо сам
причају.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко командује вама, војницима Вашег вода?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Испало је тако ми који смо били позади
нико нам није командовао, ишли смо за осталима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како то?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па ето испало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не знам ни ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте питали Стојковића Живана, чије име не
знате?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не зна нико госпођо. Нико не зна како.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте питали њега ко нама командује
командире, где ћемо, шта је ово, да ли сте га питали?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Стојковића?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам га питао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па нисмо, да смо знали шта ће се
догодити вероватно би питали многе, рачунали смо обична акција, идемо,
нико није знао да ће доћи до масакра.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте питали Влајковића командира чете?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам га читао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није ми био доступан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није доступан, а Ви рекосте да је био поред Вас?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Када?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја слушах Вас данас цео дан и да је био поред Вас,
”испред мене је био Влајковић”, идете тамо испред.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Колона је 200 људи рецимо, 100 наших,
100, 150 људи, то није 5 људи него колона, шта мислите да трчи неко за
неким, видео сам то што сам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па куд сте пошли, кажете нико вам не командује,
ни Јоца, нико не командује ви идете, како идете без команде, хајде то ми
објасните па да?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па добро, мало то изгледа глупо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није мало.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Али је тако испало тада, неко напред
командује и за њим иде први вод, други вод, трећи вод, шта имам ја позади
да питам где идем, кога да питам, идем за њима и ето.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, овде сте рекли истражном судији на
страни 8, ”А ови цивили иду са нама као нека заштита”?
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Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Јесам то рекао, негде чуо сам тамо
унутра у тој задрузи да иду они да не би пуцали на нас снајперисти, јер ми
идемо улицом, кажу пуцају снајперисти и они иду са нама. Ето да не би
побили њихове, неће ваљда ни нас, тако сам ја схватио ето.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко то прича, ко је то рекао у задрузи ко?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ама не знам ко је рекао, неко је рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде сте на страни 16 то кад сте видели тог
”Занусија”, ми смо тог сведока саслушавали, Милорад Петровић, звани
”Мића Зануси”, је ли тако?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Али није битно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте ту на страни 16 помињали, каже ”подигнем
ја шлем, познам дечка”.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Јесам тачно тако, али није био шлем
него капа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али рекли сте шлем?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Јесам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зашто?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Јесам рекао нехотично.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што сте рекли шлем, а данас причате да сте капу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не причам ја данас, ми шлем нисмо
носили из школе, није ја него нико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро рекли сте истражном судији?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па јесам рекао госпођо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што сте рекли шлем?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па не знам, подигао сам капу, али
рекао сам шлем и шта сад је ли то ушло у, али нисам имао шлем, нисам
вагао намерно него сам рекао нехотично. Нехотично сам рекао шлем,
подигао сам капу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па реците ми ко сад командује Вашој чети?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Сада?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? Не, не тамо, не мислим сад, чета више?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не командује нико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па како да командује кад су отишли у
затвор рецимо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кад су отишли у затвор, на крају приче, али ко
командује Вашој чети тамо да се спустите из спаваоне доле испред?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да одете од школе до задруге, ко све то командује?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Вероватно Влајковић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вероватно Влајковић?
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Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да, вероватно јер он је први вод,
мештани су касније дошли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је командир чете. Добро.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Све до задруге.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све до задруге? Изволите даље.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ја ћу неколико питања само Вама, ево ова
ситуација о којој сте последњој причали везано за возило које се зауставља
и тако. Е сад, тај Ваш комшија Милорад Петровић он је овде био сведок и
он је објашњавао да то није било никакво војно возило, већ да је он имао
бели ”поли” свој из те баш фирме ”Зануси”. Да ли можете да се сетите, или
”Занус”, не знам како се?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Мислим да је било војно возило и да је
имао некога поред себе.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да је било војно? Је ли тако? А кажите ми из
ког правца је то возило дошло, из правца села?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Према Ловасу је кренуло.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Кренуло је према Ловасу из правца
Товарника, је ли тако?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па не знам, ваљда од Товарника, али
према Ловасу је кренуло.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. И питала бих Вас само ово, јединица
коју виђате у колони која нешто трчи напред-назад, виче и тако даље, јесу
ли они једнообразно обучени и како њих описујете, односно шта су, која је
то јединица по Вашем мишљењу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Било их је који су имали неку
униформу.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Каква је то униформа?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нешто, није као наша.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да ли можете да опишете?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Мислим на маскирну, нешто пегаво, а
било их је без униформи, у мајицама су били свакојаких.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А те пегаве, како их описујете, колико њих је
било, јесу то ти који се шетају поред колоне горе-доле и који вичу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Али ја њих нисам тамо видео унутра у
задрузи.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Не, питам Вас у колони кад сте се кретали?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не знам колико их је имало стварно, ко
ће да обраћа пажњу.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: И на крају ми кажите, сад је мени исто остало
нејасно овде, код истражног судије Ви кажете ”тај задатак је специфичан,
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боље познају ситуацију мештани, командант града, места тог Јоце”, је ли
тај Јоца командант места?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не знам.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Па је ли сте видели Ви тог човека?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Јесам га видео, али нисам обраћао
пажњу уопште на њега, нисам, једноставно нашли смо се у неком чуду
брате тамо, тешко је објаснити и ко ће да обраћа пажњу на не знам шта,
није могло, ја барем нисам обраћао, можда је неко обраћао.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, али из Вашег казивања сам схватила
да није баш било ко, него неко који треба да предводи једну такву акцију?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да, баш тако.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Опет неко кога треба да гледате, кога треба да
слушате. Да ли знате да ми објасните како је био обучен тај човек, је ли то
било војно лице, је ли имао униформу или је био у цивилу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не бих знао да Вам кажем, не могу
ништа да Вам кажем, тренутно не могу, можда кад бих размислио мало,
али не могу сада, сад тренутно не могу да Вам кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кад размисли.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не могу сад да се сетим ничега.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро и само ми још кажите, пошто сам из
ранијег Вашег исказа схватила да, нисам ни била сигурна је ли су мештани
ове које третирате, ови који су били затворени или је мештанин тај
командант града, па Вас сад молим да ми само појасните шта Ви
подразумевате под тим мештани који вас воде и како Ви знате да су то
мештани?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Видите овако, било је мештана који су
имали оружје, а било је мештана који су били заробљени без оружја, значи
и једни и други су мештани, само што ови имају оружје и могу да убију, а
они не могу ништа.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: То ми реците, како знате да су то мештани и
колико је њих?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Стварно не знам, али претпостављам да
су мештани.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Значи, не знате да су мештани?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам их легитимисао, извините
молим Вас.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро, таман посла.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Претпостављам да су мештани.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Је ли сте Ви знали састав тог села, односно
шта су за Вас били мештани, Хрвати или Срби?
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Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па по ономе Хрвати су били, мислим
они заробљени, а ови што су имали оружје не знам стварно шта су, можда
су и Срби, а можда и нису.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Добро. И само сам још нешто, јесте ли над
тим људима који су били у тој задрузи, јесте ли видели нешто специфично,
необично на њиховој, не знам гардероби?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Мислите ови што су заробљени били?
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Да.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Били су ови изубијани.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Рекли сте за повреде, али овако нешто да су
на телу?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Можда је неко имао униформу, неки су
били у џемперима, у мајицама.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ево конкретно јесу ли имали неке беле траке
везане око руку или тако нешто?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па и то је се могло приметити код
некога, не знам тачно из ког разлога, али се видело да има неких трака.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Шта да има?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да има неких трака, да су носили
појединци, не сви.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Само ми реците то, где сте видели?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Тамо у задрузи.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: На ком делу тела, где сте то видели?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: На рукама, на рукавима негде, не знам
из ког разлога су носили то.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: А кажите ми војска и одреди којима сте Ви
припадали, је ли било ситуације да имате неке беле траке, односно нека
обележја, спектар приликом одласка у акцију?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Мењали смо само на капама обележја, а
не ту него.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Јесте знали тад да су људи у тој задрузи, ти
цивили Хрвати да су ту провели ноћ читаву?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја нисам знао.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Нисте знали? А јесте ли знали можда да је из
Ваше јединице неко чувао те људе у задрузи?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ни то не знам.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Ни то не знате?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ни то ни данас дању не знам, ни сада
не знам да је тако било.
Адв. БРАНКИЦА МАЈКИЋ: Хвала Вам пуно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
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Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: (бранилац Перић Дарка) – Господине
Параментићу, рекли сте, данас сте рекли, не знам да ли је Дарко то вече
окупио целу јединицу, да ли знате да је окупљена била цела јединица?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Окупљена јединица, а да ли је била
комплетна јединица или није, то не знам.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Истражном судији сте рекли да је окупио целу
јединицу, он Вас је питао прецизно да ли је окупио сву војску, Ви сте
рекли целу јединицу, па шта је тачно ово данас што сте рекли или оно
раније у истрази?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Рецимо да је окупио целу јединицу, по
мени је окупио целу, а сад да ли је цела била или није, можда је неко остао
да спава у спаваони тамо и шта ја знам, али.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Кажете да сте преспавали у школи и да нисте
имали никаква задужења. Рекли сте да је Ваш вод спавао у једној од
учиниоца. Да ли можете да опишете где је била та учиниоца где сте Ви
спавали, у приземљу, на спрату?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ваљда други спрат, с леве стране једна
од учиниоца.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: На другом спрату? Колико је било војника ту у
тој учиници, да ли се сећате?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја мислим цео вод мој да је био.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Цео вод? Колико је то?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па двадесетак нас.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: И шта сте Ви радили то вече у учиници?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па ништа, седели смо, ја лично сам
играо јамб.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ту у тој учионици?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: У учиници.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Да ли сте се шетали мало доле?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Мало, можда је неко шетао, али ја
нисам.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: А Ви?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ја нисам, само сам отишао до суседног
тамо, али касније и видео сам да играју карте.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Где сте отишли?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: У неко друго тамо одељење.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Где се налазила та просторија где сте Ви
отишли?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па непосредно до ове, није можда уз
њу, ту је.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: А који је разлог због чега идете тамо?
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Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па знате шта, ми смо војска рецимо,
дошли смо ту, неко одлази у WC, неко одлази шета, не знам, досадно је,
мислим не знам како да Вам објасним зашто сам отишао, али отишао сам
једноставно да видим шта, сви се ми познајемо на неки начин.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: И Ви сте шетали и видели сте како играју карте?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Јесте, стајао сам поред њих и гледао.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ту ситуацију, као ни ову око одбијања наређења
нисте споменули пред истражним судијом. Да ли можете да објасните због
чега?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: А шта одбијен је.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ситуацију. Ево овако, ја ћу Вам прочитати само
један део Вашег исказа код истражног судије: ”Чуо сам да неће он
командовати јединицом”, мисли се на Дарка Перића, ”пошто је тај задатак
био специфичан и боље познају ситуацију мештани и командант града,
места тог Јоце тако је рекао, колико сам ја запамтио и ту је било мало
протеста зашто да он не командује, међутим, он је образложио да има неки
други задатак и да овај боље познаје место и све што треба да се догоди,
шта ја знам и на томе се завршило”.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Тачно тако.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ту сте рекли да се на томе завршило. Данас
помињете ову нову ситуацију везану за играње карата и остало. Зашто то
нисте раније споменули?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Знате шта, играње карата и ово
окупљање није било у исто време.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Добро, али нисте спомињали раније. Моје
питање је.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Добро, сад сте споменули, могуће да је.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Је ли сте разговарали са неким о овим
догађајима, је ли сте се присећали ових догађаја?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: У вези чега?
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: У вези овога што сте данас говорили?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Разговарали смо онда кад смо дошли
из Ловаса тада.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ја Вас питам од момента када сте давали изјаву
у истрази до данашњег?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Нисте разговарали?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кад сте добили позив овде за претрес је ли Вас
неко контактирао, јесте с неким разговарали?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Контактирао сам претходног овог
сведока, опет не знам како се зове претходни сведок.
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Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Ког претходног сведока, кад је сведочио?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Што је био овде, заједно смо и дошли,
само сам са њим контактирао, тако причали смо.
Адв. ЈАСМИНА ЖИВИЋ: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље изволите.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: (бранилац Радисава Јосиповића) – Имам само пар
питања. Покушајте да се сетите то јутро испред школе код задруге, у
колони и на детелини, да ли сте чули Радисава Јосиповића да било коме,
било шта командује?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам чуо ништа.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Јесте га чули да је командовао другим
командирима водова?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Тог дана.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Тог дана?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не, нисам чуо.
Адв. БРАНКО ДИМИЋ: Немам више питања, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Будите љубазни, кажите ми који је број
Ваше поште био?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: У војсци?
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Не, сад овде, да ли сте имали неки број?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не знам. Јесам, како да не, како да
нисмо, али не знам који је број, не знам који је број војне поште.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро, сад не могу да га проверавам, ту
има сијасет имена. Добро. Данас сте споменули неког Верољуба, је ли
тако, да сте га видели да неке карте игра?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Па да.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Је ли постојао неко од људи из Ваше чете
који је одбио да иде на овај задатак?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није ми познато.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Ни Верољуб?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није ми познато.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Нисте чули?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам.
Адв. ГОРДАНА ЖИВАНОВИЋ: Добро, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље? Од бранилаца нема. Од
оптужених?
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добар дан. На страници 8 ове изјаве коју сте
дали 25.07.2007. године сте рекли на питање истражног судије да сте били
на самом крају, ”баш сам на задњем крају, задњи сам”, па ми реците је л' се
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сећате неког ко је био с вама од Ваљеваца на том самом крају о коме
говорите?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Сећам се.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Молим?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Перица је био са мном, Жика Божић.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесте познавали Милић Зорана, он је неки
везиста био код Вас у чети?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Знате шта, вероватно га познам, али не
могу Вам рећи сигурно, кад бих видео човека рекао бих Вам, а по именима.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Је л' сте приметили да ту близу вас међу задњима
и неко са неким моторолама, са неким радио станицама и тако даље?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам приметио ништа.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро, хвала. Данас Вас нисам најбоље разумео,
да ли чујете Ви прво пуцњаву па експлозију и колико експлозија чујете, да
ли сте чули прво пуцњаву па експлозију или експлозију па пуцњаву?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Експлозија је постојала од мина, а
пуцњава је тек касније кренула.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Тек касније? Мени се чини да сте.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Шта Вам се чини?
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да сте рекли ”да сам чуо најпре пуцњаву па онда
експлозију”.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Добро, добро, извињавам се. Ту где сте били
кажете задњи, је ли то?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Међу задњима, да.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Је ли ту почетак те детелине о којој сте
говорили?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам дошао до детелине ја, детелина
је испод пута, а више од пола колоне је ушло у детелину док није дошло до
минског поља.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Извињавам се, нисмо се разумели. Да ли сте, Ви
сте били на путу то сам разумео, нисам ја добро можда записао.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: На путу да, а нисам само ја био, било је
пуно нас.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Да ли сте били на путу у висини од почетка
детелине, то питам? Рецимо, ово је пут, ту почиње детелина, је л' сте били?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Био сам још даље од детелине, јер
колона је у питању.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Је л' сте гледали?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Видео сам доле детелину, види се доле,
Ви то боље познајете него ја.
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Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Је л' сте видели неке багреме?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не сећам се багрема, знам да је с десне
стране био кукуруз горе неки где су многи покушали.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Гледали сте у правцу кукуруза?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да и не сећам се, било је с леве стране
горе ван детелине неког грања, жбуња, шта ја знам.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Јесте видели можда ту некакав грудобран је л'
сте запазили?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Чега?
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Грудобран, знате шта је грудобран.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам обраћао пажњу, можда је био.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Реците, данас сте говорили, ја сам разумео да Ви
говорите о ефектима експлозије мина, је л' тако, кад сте говорили да
разноси делове тела и тако даље, да ли сте Ви можда видели или чули да су
други видели делова тела разнешених?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не знам доле шта је било, али ја сам
видео лично својим очима да лети човек у ваздух и остане без ноге и шта ја
знам.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Тамо или негде на друго место?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Тамо на минском пољу.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Тамо, значи видели сте човека где лети у ваздух?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Видео сам.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: А да ли сте чули после од некога да су постојали
комади тела разбацани по детелини?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам ништа у вези тога. Шта се даље
дешавало не знам.
Опт. ЉУБАН ДЕВЕТАК: Хвала, немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Када си данас дошао у Београд, у колико сати?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: У 2.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Чиме?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Аутобусом.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Којим аутобусом, имаш карту?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Немам.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Кад је кренуо тај аутобус из Ваљева?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Какве везе има како сам ја дошао, је л'
то битно? Је л' морам да одговорим на ово?
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Мораш, јер ниси дошао аутобусом, дошао си колима
и треба да кажеш ко те довезао у Београд.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Данас ме довезао, Влајковић.

103/105

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 13. јуна 2011. године

ВР

З0

38

0

Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Хвала. Малопре си слагао судију, јер те судија
питала од момента давања изјаве до дана данас да ли си с неким причао
везано за ово, ти си спомињао само некога.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Претходног сведока.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Претходног сведока?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Заједно смо дошли, што?
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Слагао си судију данас.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам слагао, како сам слагао кад сам
рекао да нисам ни са ким контактирао у вези.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте с Влајковићем колима се возите за Београд
и ћутите, не причате?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да Вам кажем, нисмо толико причали,
па немамо ми шта, нема овде шта да се прича, то је тако јасно речено све,
шта има да причамо он и ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јасно је све, идемо даље са питањима.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Је л' си видео тог Јоцу како изгледа? Ја не могу да
схватим јеси ли га видео или ниси?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Тамо?
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Јесте.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Дарко, био је с тобом човек.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Да, је л' то Јоца тај што је увече играо са мном
карте?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Не, није он играо с тобом карте, с
тобом је неки други човек играо карте увече, не знам ја ко је.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Не знаш ко је? Значи, то није Јоца?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није био Јоца с тобом увече.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: А ко је играо карте, Веран, ја?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ти, Веран и тај и још не знам ко је био
четврти, вас четворица је играло.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Веран је у петак тврдио овде да нас двојица уопште
нисмо играли карте, него да сам само ја кибицао.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Је л'?
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Јесте. Да ти се није учинило да сам ја?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Није ми се учинило.
Опт. ДАРКО ПЕРИЋ: Онда се њему учинило, небитно. У реду. Па не знам,
имам примедбу на ово сведочење, мислим, ја сам 17 месеци био у
притвору, између осталог и због тачке утицаја на сведоке. Сутра долазе
сведоци који нису давали изјаве пред овим судом никад, дај боже да ме не
оптуже сутра они из Овчаре, а овај сведок нас двојица смо радили заједно
1984. године, ја сам поднео против њега као секретар Органа управе
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пријаву и дисциплинску и кривичну против њега и његовог шефа због
крађе имовине предузећа. Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље од оптужених? Нема више нико, да
завршавамо. Хајде, нека устану сви оптужени да ли можете, да ли се међу
овима овде налази неко кога знате или као Јоцу или као деминера мина, ко
је давао упутства тамо, устаните, не гледајте у суд, гледајте, Ви сте тамо с
лица места, погледајте све оптужене, помињете тамо неког.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Овог познајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Комшију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јосиповића? Молим. Господине ставите наочаре,
ко носи наочаре нека их стави.
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Значи, Дарка, Јосиповића и Влајковића
познајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ове друге?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Можда сам их некад видео људе, не
могу да се сетим да их познајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, не морате, нико не тера, него само
реците је ли ту тај Јоца, је ли ту тај дечких што тамо даје упутства за
разминирање?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Ма све ми се чини овакав је неки био,
само није био овако дебео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је тај такав у плавој кошуљи? Шта, шта?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Овај човек је разминиравао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Давао упутства?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Да, давао упуства и ништа даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овај други?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Можда сам виђао људе, 20 година је
прошло, Дарко је био леп момак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
КОНСТАТУЈЕ СЕ да приликом препознавања сведок Станко
Параментић показује на оптуженог Сашу Стојановића и наводи ”овај
момак је давао упутства за разминирање”.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите. Изволите, пуномоћник оштећених има ли
питања? Нема питања. Изволите. Реците.
Адв. СЛОБОДАН ЖИВКОВИЋ: Прво, ово што се ради овде у суду као
што сте сад Ви то урадили, мислим да је то противно било каквом
поступку с једне стране, а с друге стране колико се сећам сведок је рекао
да је неко довео неког мештанина који се разуме и да је носио наочаре.
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Саша Стојановић у то време уопште није носио наочаре. Друго начин
препознавања то нема везе, не знам ни у једном кривичном поступку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не разумем. Ово је показивање у судници међу
оптуженима да ли му је неко познат, он човек тврди с овим се возио
колима, а овај тамо сетио се. Изволите.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Господине Параментићу, само једно питање. На
питање председника већа, пита Вас ко командује, Ви кажете ”вероватно
Влајковић све до задруге”. Да ли сте Ви видели Влајковића од школе до
задруге да командује?
Сведок СТАНКО ПАРАМЕНТИЋ: Нисам га видео.
Адв. БРАНКО ЛУКИЋ: Хвала Вам, немам више питања, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
Довршено сведочење.
Суд доноси
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Главни претрес СЕ ПРЕКИДА у 18:58 часова и наставља се

дана:

14. јуна 2011. године, у 14:30 часова, судница број 4.
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