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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан свима.

НАСТАВЉЕНО 16.12.2004. године са почетком у 9,40 сати

Констатује се да је веће у неизмењеном саставу, а да су присутни заменик
тужиоца за ратне злочине Кнежевић, пуномоћници оштећених, адвокати
Даниловић, Баровић, Тодоровић, Лозналијевић – Даниловић, те Наташа
Кандић, а одсутан је пуномоћник, адвокат Томић, присутни су и браниоци
оптужених, адвокати Петрушић, Заклан, Вујин, Вукотић, Перески, Штрбац,
Дозет, Станојловић.
АДВ. БОЈАН СТАНОЈЛОВИЋ: Председниче већа, одмах да Вас замолим за дозволу
да уз сагласност Мугоша Горана мењам колегу Сташевића, који није данас ту?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Мугоша?
Сагласан је и оптужени Мугоша.
Надаље, адвокати Јелушић, Бељански, Бојков, Мунижаба и Апро.
Одсутни су браниоци, адвокати Јеврић.
АДВ. СЛАВКО ПЕРЕСКИ: Председниче, за колегу Јеврића, уз сагласност Перића,
да га мењам само, Перески.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перићу?
Оптужени Перић исказује да је сагласан са тим да га на данашњем
претресу брани адвокат Перески, уместо браниоца, адвоката Јеврића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, господин Перковић је још јуче најавио да ће и данас
бити одсутан и јуче смо постигли сагласност да га замењује бранилац, адвокат
Петрушић.
Надаље, одсутни су браниоци, адвокати Калањ, Станић, Мамула,
Ђурђевић, Радуловић и Сташевић, али ће оптуженог Мугошу уз његову
сагласност, на данашњем претресу бранити адвокат Станојловић Бојан.
Одустан је и бранилац, адвокат Левајац.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су сви оптужени ту?
Сви оптужени су, такође, присутни.
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НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су сведоци Вукашиновић и Борисављевић присутни?
Позовите молим вас обојицу.
Присутни су и сведоци Вукашиновић и Борисављевић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вукашиновић Љубиша, Ви сте? Борисављевић Срећко?
Господине Вукашиновићу, замолићемо Вас да сачекате у ходнику суда, да прво
чујемо сведока Борисављевића. Хвала лепо. Господине Борисављевићу?
Сведок Срећко Борисављевић:
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Име Вашег оца је?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Милија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању, видим официр Војске Југославије? Је
ли тако?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам пензионисани официр Војске
Југославије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пензионисани официр Војске Југославије, у чину?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Потпуковника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Потпуковника? Живите, где у Новом Београду?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Нови Београд.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Улица и број?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Пеђе Милосављевића бр.30.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кроз 21, је ли тако?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када и где сте рођени?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: 16.01.1954. године у Загребу.
Сведок Борисављевић Срећко, са подацима као са записника од
17.02.1999. године код истражног судије Војног суда у Београду, упозорен,
опоменут, те заклет читањем законског текста заклетве за сведока, исказује:
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Борисављевићу, саслушаћемо Вас као сведока.
Дужни сте да казујете истину. За давање лажног исказа се кривично одговара. Све
што знате, све чега се сећате о догађајима за које ћемо Вас питати, не смете да
прећутите, ништа што знате, односно чега се сећате. Нисте у обавези да одговарате
на питања чијим одговором би себе изложили тешкој срамоти, знатној материјалној
штети, или, пак, кривичном гоњењу, дакле, на та питања нисте у обавези одговорити.
Ја Вас молим да сада наглас прочитате текст заклетве за сведока, који се ту налази
испред вас.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: 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.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Господине Борисављевићу, ако добро пратим
овај Ваш записник, Ви сте саслушавани у два наврата, практично. Једном је то било
те 1999. године пред истражним судијом Војног суда овде у Београду и други пут је
било у лето прошле године од стране радника УБПОК-а, је ли тако?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Јесте. И дао сам изјаву пред истражиоцима
Хашког трибунала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. У јесен 1991. године, ако добро схватам, Ви сте били
у гардијској бригади и на дужности?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да и био сам на дужности референта у
органу безбедности гардијске бригаде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците нам само укратко, када је гардијска бригада, дакле,
Ви када сте Ви лично дошли са гардијском бригадом у рејон Вуковара, каква су Вам
задужења била, шта сте радили, дакле, само укратко? До завршетка раних дејстава?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: У рејон Вуковара гардијска јединица је
кренула 30. септембра 1991. године, а ја сам био на дужности референта значи
органа безбедности и био сам конкретно одговоран за други јуришни одред.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим је командовао?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Са којим је командовао тада мајор Адем
Бајић..
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не чујете добро, колега Дозет? Мало примакните, господине
Борисављевићу, мало примакните тај микрофон, тако.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Тим јуришним одредом, другим јуришним
одредом групе ЈУГ, командовао је тада мајор Адем Бајић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, све време, све то време Ви сте били при другом
јуришном одреду?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам био орган безбедности, који је
оперативно покривао, безбедносно покривао ту јединицу и купио податке и радио
оперативне послове који су у домену органа безбедности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је био претпостављени старешина?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Претпостављени старешина био ми је мајор
Шљиванчанин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Он је био тада на дужности начелника
безбедности гардијске бригаде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А његов заменик је био?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Његов заменик је био тада мајор Љубиша
Вукашиновић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вукашиновић?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Вукашиновић је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли знате када су завршене операције у Вуковару,
када су престале борбе?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Борбе су дефинитивно престале 18.11.1991.
године, мислим да тај датум се може узети као крај свих борбених дејстава које смо
до тада изводили на том терену.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За то време док сте били при другом јуришном одреду, где
сте били смештени?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам био смештен у објекту касарне у
Вуковару.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У касарни у Вуковару?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, негде тамо, да ли од 05. вероватно,
мислим да је било, после 04. је био тај наш први напад за деблокирање касарне која
је до тада била у блокади, и онда смо ми када смо извршили деблокирање касарне, ја
сам био у касарни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 18.11, да ли добијате каква друга задужења, нова?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, тада сам само добио једно, ако се добро
сећам, добили смо, онда је био прилив, велики прилив људи, цивилних лица, жена и
мушкараца који су долазили из тог града и онда сам само гледао оперативно да
покривам, да не буде некаквих незгодних, међу њима да нема некаквих екстремиста,
да би могли да безбедности да ми не угрозе људе који су били моји војници, наши
војници, а задатак једини који сам тада добио у самом ходу, да тако кажем, био је да
се ти људи транспортују, када су дошли аутобуси, да се транспортују и да иду, ко где
жели, неко у Хрватску, неко у Србију, како је коме жеља била.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Где сте радили те послове? У касарни?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па не у касарни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Били сте измештени?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Био је тамо један објекат који се зове
Велепромет, то је нека трговинска организација која је тада постојала у Вуковару и
то је био један већи круг у који је, као сабирни центар, кажем, људи су ту довођени
од стране јединица оперативних које су биле на терену и довођени су ту сви људи,
излазили из кућа, склоништа, где су се налазили до тада. Па су се ту скупљали,
једино место сабирно које је могло да се организује у том моменту, било је тамо. И у
том делу се то, ту су дошли аутобуси касније и превоз који је организован да би се
људи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И организовани су, одатле су организовани транспорти?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да би се људи пребацили по жељи где су
хтели. Тако им је речено било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, причајте нам о тим Вашим активностима тих дана?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: То је отприлике то шта сам ја тих дана радио
и о чему сам се старао да то буде, као што ми је и речено, да то буде без неких
проблема, да се људи изјасне ко жели да иде, нека иде аутобусима и превозним
средствима која су дошла, да се пребацују, ја чак нисам ни знао тачно где их возе.
Нисам знао, претпостављао сам да они који су се изјаснили да иду за Хрватску, па,
мислио сам да иду за Хрватску, с тим да неки који су хтели да остану, могли да
остану, а неки који су хтели да изађу у Шиду, могли су да изађу у Шиду, тако сам ја
имао тада такве информације.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли имали каквих проблема у раду?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: У том делу посла?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, није било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ексцеса неких?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ексцеса неких, проблема било какве врсте?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Тих дана посебних неких проблема нисам
имао. Не знам на које тачно мислите.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде преда мном је записник о Вашем саслушању пред
истражним судијом Војног суда, па Вас због тога питам, јесте ли знали Жељка
Ражнатовића, званог Аркан?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да ли сам га знао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: До тада га нисам знао, тада сам га упознао
када је дошао у објекат, тај круг Велепромета.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то, када је то било и шта се ту дешавало?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, ја, господине судија, не могу да кажем,
да ли је то било 19. или 20. али ту је, не могу баш тачно да одредим, да ли је то био
19. или 20., али можда је био 19., али сада то не могу да гарантујем. Он се појавио
изненада ту, дошао је, до тада није био уопште, у том нашем делу где смо ми били са
нашим јединицама. Он се појавио са неколико својих војника који су припадници те
његове гарде. Дошао је у објекат Велепромета, када је био велики прилив људи који
су долазили из града. И ако мислите да ми је то, ја сам тада њега видео први пут и
задњи пут. Онда смо се као упознали. А онда смо и разговарали, питао је шта се
ради, како се ради, и онда смо имали један разговор који је био, за мене није био
нешто посебно проблематичан, у смислу што сте ме Ви сада питали, да ли је било
нешто проблематично, он је мени рекао да има, да кажем, да се тако изјасним, став
да се требају заробљеници који су заробљени, предати њима, тј. ја сам разумео њему.
Ја сам био изненађен, не долази у обзир да тако нешто урадим, то су људи који су
били ту, у цивилу су били, већина, не већина, него 99%, неко ако је имао неки део од
опреме, што не долази у обзир да ја предам те заробљенике, ко си ти да ја теби дам
заробљенике. На крају крајева, нисам ја ни одлучивао о томе, али смо се нашли у тој
ситуацији да о томе разговарамо. Онда је он уопштено говорио како треба њима суд
да суди, народ овај овде и тако неке приче, ја сам му рекао, то да ли ће њима неко да
суди или неће, то, рекох, није мој проблем, ни твој, да ти дам заробљенике, то не
долази у обзир, мислим, нити сам ја надлежан за тако нешто. Даћеш, каже, ти њих,
капетане, даћеш, Бога ми, нећу, рекох ја. Ми смо били ту сами на том кругу, он је
био са неким својим пратиоцем, мајором и изненадио се он био што сам ја тако то
био одлучан у том смислу, рекох, ја сам чуо за Аркана, ко је Аркан и шта је Аркан и
какав је и о чему се ту практично радило, али нисам имао никакве податке, нити
имао инструкције да ја требам некоме да дам наше људе заробљене или уопште те
цивиле који су ту, довели, дошли сами људи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро. Да ли сте чули за неку седницу Владе ту на
Велепромету? И Ви сте на Велепромету, тако сам схватио, Ви сте до 18. у касарни
све време при другом јуришном одреду, а онда сте ових дана на Велепромету? Да ли
сте чули за какву седницу Владе САО западна Славонија или како се већ звао?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, да, Славонија и западни Срем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Тога дана када је дошао Аркан, мислим тог
дана је било, дошао је Горан Хаџић и његова пратња нека, неколико, десетак људи,
колико их је било не могу да кажем, и ја сам тада и чуо да је то нека Влада, западног
Срема и они су хтели ту да држе седницу владе, у тим просторијама, пошто су то
просторије као канцеларије неке тога трговинског предузећа, које је ту радило, онда
је ту било неких просторија где су они хтели да одрже састанак. Ја то нисам, нити ми
је то неко рекао да ће доћи Горан Хаџић, ја сам се ту затекао, просто сам, кажем Вам,
долазили су људи, па сам гледао да то буде све како треба, отприлике, ништа нисам
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знао о никаквој седници, нити они да ће да се појаве, нити тај Аркан, и нисам се ја
слагао да ту се држи седница, било каква, било какве владе, мислим, одакле им сада
влада у борбеном дејству, јединици, то ми није било баш прихватљиво. Онда је
дошао мајор Натко Петровић из команде бригаде. Биоје помоћник начелника за
морал у бригади гардијској, мајор Натко Петровић. И он ми је рекао да је одобрено
да та седница се ту одржи. Разговарао сам са пуковником Богданом Вујићем који се
ту налазио, он је био орган безбедности који се ту прикључио преко команде бригаде
и он је мени рекао да нас позивају да идемо на тај састанак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је то рекао?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Богдан Вујић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Богдан Вујић?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: И ја нисам хтео да присуствујем таквом
састанку, поготово што, искрено речено, са активностима тога Горана Хаџића нисам
се слагао и оно што сам до тада пратио и знао, знао сам шта мисли о јединицама
Југословенске народне армије и уопште о нашим активностима које смо ми
спроводили, које су биле крајње негативне и на крају крајева, ја нисам имао шта да
радим на том састанку владе, тако да сам одбио и нисам ушао на тај састанак. Богдан
Вујић је ишао, ако сте на то мислили, да Вам о томе кажем, он је био на том састанку
владе и после састанка је он изашао и мени рекао: боље што ниси био на том
састанку. Рекох: зашто је боље да нисам био? Каже: свашта су ми рекли о нама, у
смислу све најружније, како би ми рекли, «испљували» су нас, тако је он мени
дословце, тако и рекао. Рекох: то сам и очекивао да ће да буде. И онда ми је рекао да
је одлучено да се заробљеници предају њима. Тај пуковник Богдан Вујић ми је то
рекао. Ја сам рекао, ко је то одлучио? Он мени каже: ови горе, овако ми је рекао, ови
горе. Који горе, каже он: ови горе. Ја то нисам могао тада, не могу ни сада то да
разумем, који горе, тако да сам ја ту протествовао код њега, у смислу, не може то
тако да се ради или већ шта сам рекао тачно тог дана, у смислу, да је недопуствио
тако нешто. Нисам ја то тако хтео да то буде, нити сам сматрао да треба њима да
дамо те заробљенике и одакле та одлука одједанпут, да се дају заробљенци некима
тамо који су дошли однекуда, да тако кажем. Али, тако се то завршило, ја сам ту био,
баш сам био револтиран, ту је био тај пуковник Богдан Вујић и још два пуковника из
безбедности и још два потпуковника, ја сам био капетан прве класе и ја нисам ту
имао више ни шта да питам, на крају крајева. Ако би се тако могао изразити. Ја сам
по својим онда задацима отишао опет у касарну, тамо су ми биле јединице да видим
тамо код мајора Адема Бајића и мајора Лукића и био сам до сутрадан у касарни,
после тог састанка.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када се ово дешава, ова прича са Богданом Вујићем, које је
доба дана?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: То је било негде, господине судија, па ја
мислим негде око подне, можда око два, 14 или 15 часова, у том периоду, ја не могу
то сада да тврдим тачно. Да ли је било, мало су ми померена та времена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте после тога отишли у касарну?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам након тог разговора са Богданом
Вујићем, тим пуковником, отишао у касарну и тамо сам радио на оним пословима
припреме, пошто смо требали да се враћамо, радио сам на припремама јединица за
преглед и тако даље, са командирима да се то изврши како треба, да би могла
јединица да се спреми за повратак у Београд. И онда даље шта се тога дана даље
тамо догађало, не знам, у Велепромету.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, добро? Каква је ситуација била у касарни, када сте
отишли у касарну?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ситуација у касарни тога дана је била
нормална, мислим јединице су се ту прикупљале, издавана су наређења, командири
су долазили код команданта јуришног одреда да се приме наређења за припреме,
прегледе и остало већ како се то ради у јединицама за повратак, за марш и повратак,
пребројавања разна и активности које су тада спадале у тај посао, тако да су
активности у касарни биле нормалне. Што се тиче војне јединице, а у касарни самој,
ако мислите на то када су дошли аутобуси, то је било сутрадан, ја мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је било сутрадан у односу на ово о чему сте нам
говорили?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, ја мислим да је то било сутрадан. Када је
онда највећи прилив био избеглих лица и лица која су требала бити заштићена,
склоњена, дата им храна или чајеви и тако даље. На тај догађај мислите, мене је
позвао, ја сам тада поново био у Велепромету, када сам добио обавештење од некога
припадника територијалне одбране да се у касарни дешава нешто чудно, у смислу
да, каже, побиће их тамо. Ја нисам знао ко ће кога да побије, то је прилично хаотична
ситуација била господине судија и после тога сам ја отрчао тамо, пошто је то неких
400-500 метара тај Велепромет од касарне. Отрчао сам тамо, никога нисам имао са
собом, мислио сам да неко хоће моје војнике да нешто нападне, убије, не знам шта је
било, нисам имао појма да се тамо налазе три аутобуса, људи који су, кажем,
довежени ту. Када сам дошао тамо, онда сам затекао та три аутобуса, пуна лица,
многи су били са завојима на рукама, глави и тако даље, седели су људи у аутобусу.
А около аутобуса је било, па да кажем, пуно припадника територијалне одбране
разних лица која нисам ни познавао, мештана углавном из града Вуковара, који су
око аутобуса обигравали и тражили неке људе, па када некога виде, онда то је било
оно, убићу те, шта ти ћеш мени, ја ћу теби да вратим оно за оно што је убијен овај
или онај и тако даље. Атмосфера је била крајње напета, да се очекивало, сваког
момента сам могао да очекујем да ће неко да пуца у људе. То ме је баш, ја сам
покушавао ту и смиривао, дај, станите људи, ту је било неколико полицајаца,
војника, полицајаца који су ту послати, ја ни не знам ко је те аутобусе довео тамо.
Само су се појавили одједном, ја сам био на сасвим другом месту, када сам дошао
тамо и видео аутобусе. И онда ми је један резервиста рекао да се у касарни налази
Панић Миодраг, начелник штаба тадашње бригаде гардијске, да је у касарни. Ја сам
њега после, он је отрчао да доведе га, начелника штаба овог Панића и одмах није
прошло, Панић је дошао тада потпуковник, сада тај генерал Панић, дошао је у
пратњи мајора Лукића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лукић је био?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Лукић је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Лукић је придодат мајору Адему Бајићу као
помоћ у току борбених дејстава. Да би му помогао у одлучивањима. Е, тај мајор
Лукић је био практично командант тог јуришног одреда, од како је дошао па надаље,
до краја операција. Када су њих двојица дошли ту, ја сам разговарао са начелником
штаба и рекао му, мислим видео је и он човек сам шта се дешава, ту смо заједно са
овима разговарали. Ја сам њему рекао: идите тамо смирите ове људе, ја морам да се
вратим натраг, да видим шта се дешава овамо у овом Велепромету, тамо се већ
скупило око хиљаду људи. Тако је и било. Ја сам отишао, он је остао код тих
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аутобуса. Ето, то је била једна овако инцидентна ситуација коју сам ја тада, ако сте
мислили на тако неки проблем који је тих дана био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви рекосте да је било доста припадника?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Било их је пуно, да, 40, 50, можда 60, не
знам тачно број.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви рекосте, које ја све нисам познавао?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисам познавао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли неке познавали?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте икога познавали од тих људи?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Из виђења, господине судија, ми смо тамо
били два месеца, из виђења се ми ту виђамо, али ја нисам ту знао те људе по имену,
сада ја могу да кажем да сам некога виђао ту, знам да су припадници територијалне
одбране, али именично нисам их познавао, нити да сам ја са неким више
контактирао у току дих дејстава, тако да по имену не могу сада никога да наведем да
сам видео тамо код аутобуса лично, неког по имену да кажем, Марко Марковић или
неког трећега, када нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте касније упознали неке од њих, касније, каснијих
година?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте'
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете ТО, рекосте територијалци, шта је то?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: То је територијална одбрана у саставу
Југословенске народне армије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел постојала тамо територијална одбрана? Каква су Ваша
сазнања у том смислу?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Када је наша јединица дошла у Вуковар, ми
смо тамо већ затекли организоване припаднике територијалне одбране који су ту
били у саставу тога дела града, с Петрове горе, и чак један део је био организован у
том самом Велепромету, они су се самоорганизовали, ту се одигравала та дејства и
неке борбе од августа месеца 1991. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Тако да су се људи сами организовали и
територијална одбрана је у саставу Југословенске народне армије као саставни део
Југословенске народне армије. Тај део који се организовао претежно српскога
становништва који се организовао за одбрану, они су се организовали у саставу
територијалне одбране која је логичан наставак тих одбрамбених активности које су
они спроводили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли имали какве старешине, јел неко био старешина?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Старешина те територијалне одбране која је
тада била постављена у Вуковару, био је Душан Јакшић. Душан Јакшић је био
именован за команданта те територијалне одбране. Ко га је именовао, не знам. Он се
тада појавио и био је већ као неки командант те територијалне одбране и био је
признат као такав, као човек који је ту као командант. О Душану Јакшићу, о њему
могу да кажем, да је стварно био један разуман човек који је поступао и у
контактима са својим људима и са нама, активним старешинама сасвим коректно,
који је касније смењен са тог положаја.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када касније?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Касније, негде не могу да Вам кажем тачан
датум, негде отприлике крајем октобра, ја мислим да је то тако могло да буде, да је
он смењен са те дужности и да је на те дужности постављен Мирољуб, како се
презива, Вујановић, Мирољуб Вујановић, мислим да се звао, да је постављен на ту
дужност. Уствари, они су га сами сменили, он и Станко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Он и Станко, како се презива и он.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд Ви то знате господине Борисављевићу?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па знам, зато што се то дешавало ту и онда
су ми причали како су незадовољни са тиме, тај Јакшић наводно није био са
јединицама никада, него је био често на састанцима неким политичким, на које је он
одлазио, тако да у јединици није био, онда су се ови борци ту противили, зашто њега
нема, и онда је тај Мирољуб преузео ту командну дужност. Ето, тако, а та прича.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су Мирољуб и Станко били тада тамо код тих
аутобуса?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, ја их нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А познавали сте их?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Знао сам. И да сам их видео, онда сигурно
бих знао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, јасно.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Знао сам ја њих, до тада сам их већ знао, то
је био крај дејстава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли знате ко је Ланчужанин Милан? Звани Камени?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је он био?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Он је тамо се исказивао као командант
одреда Лева суподерица, која је била у саставу првог јуришног одреда, Ланчужанин
Милан, звани Камени, да. Њега знам, за њега и видео сам га.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте њега видели тада тамо код тих аутобуса?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Други јуришни одред, да ли је други јуришни одред у свом
саставу имао какве добровољачке јединице, припаднике територијалне одбране?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: У нашем јуришном одреду није било тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер Ви рекосте да је при првом био Ланчужанин?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: При првом је био, Лева суподерица. При
нашем јуришном одреду, другом јуришном одреду, није био. Ми смо имали резервни
састав и неке добровољце који су били прикључени у састав активних јединица, да
кажемо сада, један број тих добровољаца, лица која су се ту појавила
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они су попунили?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Попунили јединицу, ако је негде требало, то
је одлучивао командант, мајор Адем Бајић и овај Лукић, што су били касније, а
иначе, конкретну јединицу којом смо ми командовали, територијалне одбране, као
што је то био тај случај са првим јуришним одредом, такав део нисмо имали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. Знате ко је « Топола »?
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СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: « Топола », то је један човек који се мени
тамо појавио неколико пута. Са њим сам имао један дан велики проблем, тада сам га
видео и више га никада нисам видео. Он је дошао тамо у тај објекат « Велепромета »,
касније су ми рекли да је цео дан био тамо док сам се ја појавио, наишао туда, онда
је он био тамо и напио се, па је хтео да се само иживљава са људима који су били
тамо у том прихватном центру за које је он сматрао да њих треба сада убити,
стрељати и убити, па је чак тражио од њих да му од тих људи који су били у саставу
страже, припадника територијалне одбране који су ту обезбеђивали тај објекат сам,
као стражари, тражио да му они дају некога да би он могао да га убије. Ови људи,
нормално, да то нису хтели да му дају и онда сам ја наишао, он је то исто тражио од
мене, ја сам га, онако пијаног су га изнели напоље и бацили га тамо напољу, а онда
је он негде отишао. Мислим, после га више нисам видео, иако тај Топола, ако сте на
њега мислили?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, тог дана је био јако пијан, баш је био
пијан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли Вам говори што надимак Кинез?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Налазио се Кинез један исто у саставу тога,
тај Топола је исто био у саставу тог одреда Леве суподерице, а тај Кинез, не знам му
име ни презиме, само га знам као Кинеза, то је један висок, црни, млађи човек,
можда је имао 27-28 година у то време, који је био из састава одреда Леве
суподерице и мислим да је био један од заменика Ланчужанина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Он је долазио неколико пута у Велепромет,
ту сам га и срео и тада сам га видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тих дана?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Тих дана, да, ово када су били велики
прилив, када је био велики прилив грађана који су долазили из града. Онда сам имао
и са њим један дан проблем, не знам, исто је тако дошао као да их види, па је, пошто
сам ја нижи растом, он је овако височији као тај Топола, онда ја сам му рекао: «где
си кренуо ти, где ћеш»? Као, иде он ту, као нешто да види он тамо, шта ћеш ти да
видиш, онда сам морао да му ставим пушку на стомак, да би он се склонио одатле,
тако да сам и њега, да кажем, отерао одатле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта да види, некога од заробљених или?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па да, као да види он ту, да ли ће некога да
нађе међу тим људима који су ту дошли сада, међу овим људима, лицима, грађанима
који су долазили, да види да ли има ту некога кога он зна, одакле би он знао некога,
не знам ни одакле је тај Кинез био. Па сам ја морао да му ставим, да кажем тако,
пушку у стомак да би он мене послушао, пошто каже он мени: капетане, каже, да те
прескочим или да се склоним, то је тако време било. Онда сам ја морао да реагујем
тако, видим нема ту друге него да ставим пушку на стомак, па да мора да се врати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то једини сусрет Ваш са Кинезом био?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли још шта знате о њему, из тих дана, из тих активности,
везано за заробљене на Велепромету?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не, не знам, ја сам њега тада видео,
можда сам га видео још једном негде на страни да је било, али више нисам
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разговарао са њим никада, него тада када смо се срели, ваљда је и он избегавао да се
са мном сусреће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У време када нисам био на Велепромету, односно када сам се
налазио у касарни, припадник територијалне одбране по имену Пеђа, дошао је по
мене и том приликом ми је рекао да су на Велепромету дошли Кинез и неки
добровољци и да су у водника уперили оружје, водника Владу, да су уперили
оружје, да су хтели да га убију, да је покушао да спречи одвођење лица која су
држана под стражом у магацину и да су наведена лица из магацина извела око
тринаест мушкараца и да су их одвели у непознатом правцу. Ово су записничке
констатације када сте прошле године давали изјаву припадницима УБПОК-а?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: То је тако било. Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, кажем.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: То је тако било и онда сам ја дошао, мислим
то је било, ово што сам сада говорио то су други случајеви, сада случај који ме
конкретно питате: ја сам тада када ми је тај Пеђа, он је био у саставу те страже у том
Велепромету, то је један коректан дечко био тада, а и већина су били коректни људи
тамо, ти припадници територијалне одбране. Он је човек дошао и мени каже да се
тамо дешава нешто, каже, побиће ове људе који су тамо били смештени. Ја сам
отишао у тај Велепромет, речено ми је да су одвели неких тринаест људи, ја то
нисам могао да проверим тада, то је била поноћ. Ноћ је била, ја сам био у граду, па
док ме је он нашао, то је већ прошла и поноћ. Онда сам ја, нисам знао шта ћу, ови су
сви били, команда у јединицама, у саставима на линијама фронта, ја сам дошао тамо,
бојао сам се, овај ми је рекао дечко, тај Пеђа, млађи дечко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то догађај који се дешава када, ових дана на
Велепромету, након престанка борби или када?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не, не, то је било, то је крај, можда, 10.
новембра или ту тих дана пред крај операције, тако да сам ја онда морао да, нисам
желео, а нисам могао да останем ту, нисам хтео да оставим те људе тамо, да кажем, у
тој ситуацији, да се сада неко појави, као што ми је говорио тај Пеђа, каже, доћи ће
можда неко, напили су се, полудели, ко зна шта може да буде, не могу они да бране,
пошто је њих било тамо пет-шест људи, и онда сам ја гледао, шта, како да их
склоним људе, да не дође до тако нечега и преко двеста људи сам ја тада пребацио у
касарну. Нашли смо неки аутобус неки и онда сам их буквално транспортовао, иза
поноћи је то било у касарну, нисам имао ни где да их ставим. Једино место у које сам
могао, био је подрум касарне, да би ту ноћ некако прогурали, јер, како сам имао
информације, да ови могу да дођу, да их убијају, а ми не можемо то да спречимо,
мислим у принципу, ја нисам тада имао ни јединицу своју, нити сам ја као орган
безбедности био у командној функцији. Ја сам их пребацио ту, да не би дошло до
неког ексцеса, сутрадан сам их вратио натраг у Велепромет, јер у касарни у подруму
није било никаквих услова да би могао те људе толико држати тамо, тих људи, па
сам их вратио натраг и тада су већ почели, дата нам је јединица војне полиције,
капетан Ненад Бајић је ваљда дошао и онда смо то као појачали обезбеђење, да не би
могао да дође до таквих случајева.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли обавестили о томе кога? Претпостављам да јесте,
када сте добили војнике за обезбеђење?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па јесам, зато сам их и добио, мајора
Шљиванчанина, он је мени претпостављени и разговарао сам са мајором Бајићем,
као командантом тог одреда.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Тако да смо, мислим, то су појединачна
лица, као што је тај Топола или тако слични који су, од којих се могло очекивати
таква нека ексцесна ситуација. Ја не могу то другачије да кажем, него тако, нити
могу да рачунам да су то неки били нормални.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули за Овчару?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да ли сам чуо за Овчару?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: У ком смислу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, у овом смислу, због чега ми сви седимо овде?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Чуо сам то, али за Овчару, да се тамо
догодило тако неко масовно убијање, то сам чуо тек када смо ми дошли у Београд. За
време мог боравка у граду, у Вуковару, нисам имао ја сазнања да се тамо неко убија,
да тако кажем, ја нисам такво сазнање имао, нисам знао за тако нешто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Савић Лазар?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Савић Лазар?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Савић Лазар, ако мислите на тог Савић
Лазара, ја сам у току ових испитивања која сам до сада имао, да ме питају за неког
Савић Лазара којег не познам, а има један Савић Лазар који је са мном био, од
момента када сам ја дошао у касарну Вуковар, Савић Лазар.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је из Вуковара?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Он је припадник, он је грађанин,
Вуковарчанин, да, иначе је био возач аутобуса у граду, возио је аутобусе,
међуградске, градске, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, пре рата?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Пре почетка борбених дејстава. Ја тада сам
њега затекао тамо у касарни, он је као припадник територијалне одбране мобилисан
био у касарну када су Хрвати напали касарну још у августу 1991. године, он и Мирко
Држајић неки који је био из Боровог села. Тај Савић Лазар он је мени био, како бих
рекао, човек који ми је помагао у познавању града, познавању лица, познавао је
много, много људи, што је мени као органу безбедности, нормално, користило.
Иначе, један коректан човек, који никада ни за кога није рекао да је екстремни
усташа, нити да је неко екстремни четник, он је говорио оно што зна о људима. Тај
Савић Лазар, њега познајем, а овог другога за кога су ме питали, не знам да ли
постоји.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте га у оба ова случај, оба ова, дакле, саслушања Ваша
помињали као некога ко Вас је обавестио о неким догађајима, типа убијања и тако
даље?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Он је мени рекао то вече, то вече када се
ваљда то догађало у смислу као, ма каже: ови изгледа лудаци, изгледа да ће да, како
ми је тачно рекао, не могу сада да кажем од речи до речи, каже: ови лудаци ови ће да
побију оне људе, мислим, знате шта, ја нисам могао да верујем, како ко хоће да
побије људе, зашто би побијали људе, није ми то било баш прихватљиво, а он је то
тако мени резигнирано рекао, у смислу, побиће некога. То се пуцало тих дана, те
ноћи по целом граду, то се шенлучило, како бих Вам то најбоље објаснио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која је то ноћ? О којој ноћи говорите?
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СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па ја мислим да је то било 20. увече, ја то
сада не могу да Вам тврдим сигурно. Да ли је био 20-ти, 21-ви, после овога састанка,
ја мислим да је то било после састанка владе, али опет, кажем, не могу да Вам
гарантујем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај дан, па увече?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, мислим да је тако било, не могу да Вам
гарантујем да је тај дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које људе, које људе?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Е па то је, каже ове људе, ја сам то
претпоставио, значи ове које су наводно добили или некога од тих људи који су тамо
били заробљени, из ових операција које су се тада спроводиле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, па који су предати, шта?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Који су се предали, који су предани и тако
даље. Ја сам то тако разумео, али нисам то ни у смислу неком ни озбиљно схватио.
Мислим то је просто једна изјава која, мислим, ко ће убити људе, зашто, мислим то
је једно време које не доноси ништа добро, али је дошло до тога да је он мени тако
нешто рекао и ја не знам одакле њему такав један податак. Он је дошао, ту смо ми
радили нешто, онда је он дошао и каже: изгледа да ће ови да побију оне људе, које
људе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Војним судом сте рекли да Вам је он рекао, доста
панично и збуњено, изгледа да ови тамо лудаци воде ове људе и да их убијају?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, тако некако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, не да ће да их убију, него да их убијају, воде их и
убијају?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па нешто тако је рекао, сада ја не могу да
кажем да ли је рекао дословце то, али у том смислу, како хоће да их убију и убијају,
тако је речено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ако се то ови људи односило на те заробљене који су
после седнице те владе предати, на кога се односило то, ови тамо лудаци? Јер и сада
рекосте лудаци, ко су ти?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: На такве неке групе које су биле у том тада
граду, на те пијане или неке тако, ја сам рекао, могу ја да их назовем лудаке, који су
тако нешто могли да ураде. Ја томе нисам придао неку ваћу пажњу, мислим, нисам ја
то тако схватио да то може да се деси тако нешто. И то је, нажалост, се изгледа и
десило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви о томе кога обавестили?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не, то је било касно ноћу, када сам са
њим разговорао, то је било касно увече, не знам да ли је било после поноћи, можда
два сата, не знам тачно време, али знам да је било јако касно у ноћ, тако да нисам
тада никога ја обавестио, те ноћи, сам сам био потпуно, никога није било близу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а касније када сте, рекосте, по повратку у Београд чули за
Овчару, да ли сте онда кога обавестили о овим сазнањима?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, ја сам онда питао, пошто стварно ја то
нисам веровао, ја то до скора нисам могао да схватим уопште. Ја, питао сам онда
мајора Шљиванчанина, питао сам Вукашиновића, питао сам све људе, мислим
официре са којима сам тада сарађивао да ли је то тако било, шта је било, нису могли
да ми кажу да је то тако било. Као, у принципу, не зна се шта се десило. Чули су сви
да се нешто десило, а нико тачно није знао да ми каже шта се десило. Али ја нисам
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био тамо, не знам, да ли је то тако било и онда када је све то кренуло како је кренуло,
мислим, вероватно да се тако нешто догоди ван командовања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет ја да читам ово што сте Ви исказали код истражног
судије Војног суда: међутим, ја сам био врло љут на то укупно њихово понашање и
често сам био резигниран и у сукобу са њима, тако да нисам у том погледу било шта
тада проверавао, нити сам желео да о томе тада размишљам и нешто предузимам?
Везано за ту информацију од Савић Лазара, па Вас питам, да ли то стоји, да ли је то
тачно ово сада што ја прочитах?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам стално био са њима зато што, кажем,
они су били, ти припадници територијалне одбране, већина, један део њих је био
прилично, најблаже речено, недисциплинован. Кретали су се ван контроле, ишли су
како коме падне на памет, пили су ненормалне количине алкохола, што сам ја хтео
да спречим на неки начин и говорио мајору Адему Бајићу и команди. Тражио сам да
се они доведу у ред, да се уведу јединице као што су наши војници и старешине
били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко су то они, ко су то они?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, припадници територијалне одбране,
укупно гледано. Чак сам једном приликом пуковнику Мркшићу тада рекао да ми
имамо, пошто су се тада масовно носиле оне кокарде, четничке и људи су то носили,
да се то појавило као велика нека ознака четништва, онда сам ја једном приликом
пуковнику Мркшићу рекао да је то недопустиво и да смо ми као Југословенска
народна армија, имамо петокраку на шлему и да тако треба да носе сви тамо који су
у саставу добровољачких јединица, у саставу наших јединица. Онда је он мени
рекао, сада то могу да кажем, ма, каже, нека носе шта хоће, само нека се боре. И шта
сад ја ту, после је то морало тако да иде, што се тиче тих ознака, обележја, носио је
како је ко хтео. Е тај однос мој према територијалној одбрани, према њима, према
тим појединцима који су били такви као што су били, ја сам са њима стално био у
сукобу, због таквих ствари. Тако да нисам много, како бих рекао, био омиљен код
њих.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте били у каквим сукобу са овим људима које
поменусте именом и презименом? Рекли сте Мирољуб, Станко, Ланчужанин?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Са Мирољубом и Станком нисам био лично
у никаквом сукобу, ја сам био једанпута само када се дешавало то са тим Тополом, ја
сам тада хтео да реагујем и да га ухапсим, када видим који су то људи. Он је био у
саставу другог одреда, па сам ја ту извештавао, тражио те људе по свим странама да
их нађем, да их ухапсим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био у саставу другог одреда, господине
Борисављевићу?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био у саставу?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Они су били у саставу првог јуришног
одреда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Првог?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Тај Топола и тај Кинез кога сте Ви
поменули. Ја сам тражио, баш сам тражио тога Тополу, касније када сам вратио људе
из касарне. Ја сам тражио од њега да га ухапсим и изведем на неки суд и нешто
онако, то његово понашање, пошто сам чуо да је он тамо долазио и када ја нисам
тамо био. Мислим, нисам ја могао тамо да будем, јер мени није био задатак да тамо
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будем нон-стоп, већ сам повремено ту обилазио. Када год сам могао. Ја сам њега
хтео да ухапсим, али га више од онога дана како сам се ја са њим онда расправљао у
Велепромету, ја њега више никада нисам видео. Ја сам рекао Ланчужанину, тада сам
баш ишао да га тражим и рекао сам му, Ланчужанину, скренуо сам му пажњу, да га
тражим и да скрене пажњу иначе о том понашању његових људи којим је он,
наводно командовао, како да кажем. Е тада сам ја, ако сте мислили то да ли сам ја
њега срео негде или нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Борисављевићу, ја бих Вас замолио сада да одете
тамо на крај ове суднице, да погледате људе који седе на овим клупама за оптужене,
па да нам кажете ко је ко, кога препознајете, кога се сећате, значи само по сећању.
Приђите слободно и редом прошетајте. То је ко? То је Станко. Да, сведок говори: ја
мислим да је Мирољуб и оптужени Вујовић. Јесте ли још кога препознали?
Сачекајте још мало, господине Милојевићу хоћете устати? Скините наочаре, да.
Кажите. Знате га, али не знате како се зове. Добро. Хвала. Сведок каже да зна човека,
али не зна како се зове. Питања?
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Само сам хтела да
Вас питам у вези овог дела где сте рекли, када сте били саслушани пред Војним
судом, па сте овде објашњавали тај однос, уствари, између војске, између ових
припадника, добровољаца, територијалаца, па сте рекли: њима нико од старешина
командне јединице ЈНА није могао да руководи и командује, објашњавали сте
њихово понашање, па сте у том смислу рекли да они нису, на неки начин, били у
складу са овим, на који начин по Вашем мишљењу су требали да се понашају, да ли
то значи да су они имали своју посебну команду? Јел ме чујете?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, мало слабије.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Да ли то значи да су
они имали неку своју посебну команду, јесу они имали своје посебне јединице, јесу
они били уопште у оквиру војске или су они били самостални, ови добровољци,
територијалци, како сте их Ви и данас и раније називали?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Они су били у оквиру наших јединица,
требало су да буду под командом наших оперативних јединица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало ближе микрофону.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Они су требали, кажем, да буду и били су
под командом оперативних јединица Југословенске народне армије.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Ја Вас зато питам,
да ли су они имали своју самосталну команду, или су имали неку општу вашу
команду која је била, значи, од стране војске, је ли су они имали своје команданте,
своје вође?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Имали су, да, свог команданта, као што је тај
одред леве суподерице имао Ланчужанина, тако је и овај одред који се називао
Петрова гора, био је тај Јакшић, па је касније био тај Мирољуб, колико ја знам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Да ли су они, значи,
поступали по наредбама својих команданата или је то била нека општа наредба која
је кретала од војске, коју су они требали да спроводе, то Вас питам?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Та наредба је требала да креће од војске.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Па, да ли су они то
извршавали?
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СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Они су поступали, они су поступали по
наредби, значи, ако наредба крене од војних команданата, онда иде преко нижих
команданата па до команданта тога одреда, па иде на његове људе.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Па ја Вас зато
питам, да ли су они поштовали те наредбе, или су били самостални, јер сте рекли да
нико са њима није могао да руководи и командује, из тога би произилазило, да они
нису поштовали те војне наредбе?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па ја сада не могу да дам неку моју процену,
колико су они, које наредбе су поштовали а које нису, али се у принципу, колико ја
могу да кажем, нису баш много слушали војне наредбе, у ком смислу смо ми
очекивали да ће да слушају.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Е, па пошто сте Ви,
ја Вам ово читам оно што сте Ви изјавили, Ви сте овде рекли: није нико могао њима
да руководи и командује, нико од старешина и команди јединице ЈНА није могао да
руководи и командује, па само у том смислу сам хтела да ми објасните, шта сте под
тим подразумевали?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, то сам тако рекао, то сам тако ја имао
утисак, тако је по мом мишљењу и било, да је то командовање у том правцу било
критично да та преношења наређења и извршавање наређења команданата активних
састава јединица, није спровођено по замисли како је наређивано и да су они
припадници тих територијалних јединица често радили по свом нахођењу, онако
како се њима свиђа, тако да та команда није била на потребном степену
командовања.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Добро, то сам само
хтела.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: На тај начин сам то мислио да кажем.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: И овде исто сте на
једном месту рекли, када сте говорили уопште о овом састанку, па када сте говорили
о Горану Хаџићу на почетку Вашег излагања, на почетку, такође, исказа који сте
дали пред Војним судом, Ви сте рекли, посебно Горан Хаџић, врло ружно су се
односили према нама официрима ЈНА и уопште према јединицама ЈНА, бацали су
дрвље и камење на нас. На који начин и зашто су се лоше понашали, зашто, на који
начин, јел било ту неког сукоба, како се то манифестује, јел су били незадовољни
Вашим активностима или шта је био проблем?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја то не могу тачно да Вам кажем, зато што
изјаве које сам ја у оно време чуо од Горана Хаџића, на пример, преко радиа или из
новина ако сам прочитао или некада на телевизијском програму, то је било све оно
што сам ја чуо да је говорио о Југословенској народној армији, све је било негативно
и напоре које је Југословенска народна армија улагала да се ти сукоби смире, да дође
до некога нормалног решења, он је све те напоре игнорисао и све што је ружно
говорио о нама, говорио је да ми не радимо како треба, колико сам ја у то време,
кажем, ја сам њега сматрао и дан-данас га сматрам као човека који је био против
Југословенске народне армије и активности које је Југословенска народна армија
тада спроводила.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: То би значило у
неком смислу да они нису били задовољни на који начин Ви сте ту и на који начин?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Он вероватно није био задовољан или је
нешто хтео друго да уради, да ми можда не знам на који начин дејствује
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Југословенска народна армија, да је он то сматрао да то не треба тако и да треба
некако другачије, тако да је користио сваки моменат, колико сам ја тада био упознат
с тиме, да он нас у смислу, у том смислу омаловажи и као командни кадар, као
руковођење које је тада спровођено у војсци и да резултате које смо постизали у тим
напорима да не дође до већих сукоба, поготово на почетку рата, омаловажавао.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: А да ли је било
неких покушаја разговора и састанака у смислу неког заједничког договора управо у
том смислу који смо сада рекли да су они били незадовољни са вашим радом, да ли
сте покушали, да ли је било ко покушао на неки начин да се договори о начину рада,
извођењу операција или било чега да не дође до таквог сукоба, једног отвореног о
коме Ви сада причате?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја лично нисам био у ситуацији да ја са
Гораном Хаџићем разговарам било о чему, нити сам ја био у том периоду за такве
разговоре уопште надлежан.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Нисам мислила
директно на Вас.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да ли је неко други са њим разговарао, ја то
не знам, нити могу да сада кажем, једино што знам да је тада био на том састанку
који је био у том Велепромету и да је тада био пуковник Богдан Вујић на том
састанку, мислим да је био и овај начелник штаба тадашње бригаде, али са њим
лично ко је разговарао и да ли је разговарао у смислу тог превазилажења тих
проблема, ја то не знам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Јер сте рекли ово,
након састанка су «испљували» вас, а и данас сте то поновили?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. Тако ми је рекао пуковник Богдан Вујић
да је опет било тих критика на рачун наших активности војске, да је све што смо
урадили омаловажавано у том смислу и да нас је «оцрнио», како сам тада рекао
«испљувао», тако је рекао и Богдан Вујић мени, тако Вам сада и кажем.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Добро. Хвала.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Што ме није ни изненадило, јер је он то
користио стално где год је могао да нас оцрни.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: Када сте говорили да сте
видели да око ова три аутобуса обигравају наоружани људи и да Ви не можете
ништа ту да учините и да се обавести Панић, реците ми, како, на који начин је он то
смиривао ситуацију, да ли је разговарао са неким, да ли се некоме обраћао?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Потпуковник, тадашњи потпуковник Панић?
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: Панић?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Начелник штаба.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: Како је он то смиривао?
Кажете да је он покушао да смири ситуацију, са ким је он то разговарао, јел се
обраћао конкретно некоме?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Обраћао се свим тамо лицима која су се
налазила код тих аутобуса у том смислу, да се требају смирити, да ти људи треба да
се превезу у Митровицу, у болницу и тако даље, у том смислу, на тај начин је
говорио. Он се њима обраћао, тим припадницима.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: Значи свима, не одређеном
неком лицу, можда је био неко главни тамо?
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СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: То је била једна група људи која није била
баш контролисана, тако да је он успео, ја мислим да је он успео, док сам ја тамо био,
да је он успео њих да смири, они су га почели слушати, ја сам онда отишао назад у
овај део који сам Вам рекао. Тако да је он са њима разговарао, не посебно са неким,
ја нисам видео, они су ту били, скупе се око њега или ту дођу код аутобуса. Он је
стао код аутобуса, тако да тај разговор је био онај нормалан разговор, мислим, да се
то треба смирити, да се стане, да не буде неких проблема, да не треба тако наставити
даље и на тај начин је он почео са њима да разговара и наставио када сам ја отишао.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: А реците Станко, како је у
то време изгледао? Да ли је носио неку униформу?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам Станка видео једанпута или два пута,
он је носио неки шешир када сам га ја видео, тада задњи пут и нешто, пола је била
униформа, пола овако, тако да није био, да кажем, није био обучен као припадник
територијалне одбране у комплетној војној униформи, него је био овако, имао је и
цивилних делова опреме и војне.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: Добро, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је, ако сам Вас ја добро схватио, говорили сте о оном
догађају са Кинезом, па да се то одиграло можда око 10. новембра, то када су извели
тринаест људи из Велепромета, из неке просторије на Велепромету, да ли то значи
да је било неких заробљених људи на Велепромету тих дана?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Видите, ја кажем, то је мени речено да је
изведено тринаест људи, ја то не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, добро, али ја Вас питам, да ли је било заробљених људи
на Велепромету тих дана, да би уопште могли да изведу тринаест људи?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Тих дана је било на том Велепромету, на
примет око, да кажем, једно двеста људи, који су тада привођени, довођени са
разних страна из града.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: То је ових двеста што сам рекао да сам их ја
касније превезао и вратио натраг сутрадан из касарне. То су били људи који су, како
су наше јединице напредовале у борбама, у граду, који су налазили људе и доводили
их овамо, нису имали куда да их доводе, да се организује тај превоз, тако да су они
једино у месту где се могло колико-толико организовати њихов смештај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумем.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Дата им је храна, чај, преноћиште, ћебе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи и у току извођења борбених дејстава људи су излазили
из града и ту били смештани?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Тако да је тај број људи који се тада, значи
како смо се ми померали према средишту града, тако се тај број људи повећавао и
онда је ту дошло до неког броја, како да кажем, сада, две стотине људи, тако да то не
могу да кажем, они нису били у смислу заробљеници, то је био центар у коме је
њима требало помоћи. Ми смо из Вутекса из Вуковара, Јовица Радан је тада и још
неки људи, отишли смо, тражили смо да се дају ћебад, пошто није било, да се људи
могу покрити, било је жена, деце, па да се то све колико-толико оспособи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је била тамо нека просторија, да ли је било тамо неке
просторије са блиндираним вратима? На Велепромету?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Блиндираним вратима?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, на Велепромету?
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СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Није било, таква просторија са блиндираним
вратима ја не знам да је била.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било неке просторије коју су чували, обезбеђивали,
дакле обезбеђивали улаз у њу, територијалци, добровољци, а не војска, тамо на
Велепромету, тих дана? Да ли Ви знате за то?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја не могу тога да се сетим, да је нека
просторија била где су територијалци то обезбеђивали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да су обезбеђивали, чували?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не могу да се сетим, не знам, не могу да
тврдим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. Питања?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Спомиње територијалну одбрану
Вуковара, спомиње неке ствари везано за то, колики је бројни састав те
територијалне одбране?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате то?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Колико је бројни састав територијалне
одбране?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Да ли сте имали тих сазнања?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: У том моменту, колики је био?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: За време борбених дејстава?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада у време?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: За време борбених дејстава?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, ја рецимо, знам да је одред Леве
суподерице био између 80 и 100 људи, ја сада не могу то да кажем, нити сам ја то
некада пребројавао, ја сам то тако чуо, а сам састав овог одреда Петрове горе, и он је
био вероватно тако, ја не могу то да гарантујем, да кажем тај тачан број.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Да ли зна организацију те
територијалне одбране, евентуално? Из чега се састојала?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У војно-формацијском смислу?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не знам то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не могу то, не знам како су били
организовани.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Видим, препознао је ту Мирољуба и
Станка. Јел Мирољуб био рањен у то време, да ли знате?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Мирољуб је био рањен, ја сада не могу
тачно, мислим да је био рањен једном у току дејстава, али сада то не могу да тврдим,
али знам да је био рањен после завршетка борбених дејстава, он је био рањен, чини
ми се, да се подсетим, мислим да је био рањен и у току борбених дејстава, а не знам
тачно када и не могу ни да тврдим сад то да ли је био, али мислим да јесте. А био је
рањен и касније, то знам, после ослобађања Вуковара, када га је ранио његов
телохранитељ, ако сам добро информисан био.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Када говори о том ослобођењу
Вуковара, да ли је виђао Мирољуба тих дана? Да се вежемо за то?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Тих дана нисам виђао Мирољуба, тих
задњих дана дејстава њега нисам виђао.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Када га је видео, да ли је он имао
неки повез око руке, на пример, главе или тако нешто? Да ли је уопште имао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Последњи пут када сте га видели?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, да, разумео сам, не могу, не знам, оно
што се ја сећам задњи пут када сам га видео, у току борбених дејстава, није био
рањен, али не могу то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Говорећи о Станку Вујановићу каже
да је носио шешир, кожну јакну, између осталог и тако даље, да ли се сећа јел носио
оружје и капу?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да ли је носио оружје и капу?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Да. Дуга цев, кратка цев?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Он је, капу, ја сам њега видео, рекао сам са
шеширом на глави, црни шешир, капу, значи, није имао, а оружје што је имао, то је
имао вероватно пиштољ, не сећам се шта је имао од оружја.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Шта је имао, нисам чуо?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не сећам се шта је имао од оружја, ја сам
њега видео у затвореној просторији, тако да нисмо, тада смо сви носили оружје, е
сад да ли је имао пушку или нешто друго, не могу то да кажем. Претпостављам да је
имао пушку, не могу да гарантујем.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Не могу сада тачно да кажем,
мислим да није рекао, а можда је рекао касније, али конкретно, мислим да није,
после те седнице САО Славоније, Барање, Западни Срем?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Владе?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Владе, да, да, па Богдан Вујић му
каже то што смо већ чули више пута, када каже ови горе су то одлучили, јел каже он
нама ко су то ти горе? Да се предају овима ти заробљеници?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је објашњавао што, Ви сте показали чак и прстом?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Господине судија, ја сам рекао малопре, када
је он мени рекао одлучено је да се дају заробљеници, ја сам знао, подразумевао, да се
дају Горану Хаџићу, ја сам онда њега питао, ко је то одлучио, ја сам то малопре и
рекао, он је рекао мени ови горе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада је питање само, да ли је још било разговора на ту тему у
смислу ко су то ови горе?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Питао сам га ја који су то горе, ма, каже, ови
од горе и више ту није имало шта да се прича.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Како је он то схватио, који од горе?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте Ви то схватили?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Ко то може бити од горе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте Ви то схватили, ево то Вас пита заменик?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ко би то могао да буде од горе? Па, онај ко
је могао тако нешто да одобри, ја то сад, ко је могао да буде, не знам. Ко је могао да
одобри тако нешто, тај горе могао је да буде и Кадијевић, на пример, а могао је да
буде и Мркшић, могао је да буде и неко пети.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Он је рекао да не зна, ајде да пробам
то исто на други начин да питам, па макар добио и такав одговор, територијална
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одбрана Вуковара, да ли је постојала нека шира организација којој она одговара, на
пример, у том територијалном смислу, да ли је постојала територијална одбрана
САО Славонија, Барања, Западни Срем, на пример?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то знате?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, требало би да је постојала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не само, да ли знате или не знате?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не знам, али логично би било да јесте.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Да ли је на те речи Богдана Вујића
прокоментарисао нешто овај сведок?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На које речи?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: На те, ови горе су то одлучили?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Јел Ви питате њега или мене?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вас, питање је за Вас, али преко председника већа, господине
Борисављевићу, сведок је у том смислу објаснио да ништа више и даље нису
разговарали.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Пустите само да завршим реченицу:
е неће моћи да ураде како су то наумили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је то, да рекао је то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Како је он то мислио да спречи?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, ја сам то мислио да спречим, господине.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо то схватили као коментар, као коментар сведока.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Да, пустите да каже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо да каже, јер је то већ рекао, он је то већ рекао и ми
смо то схватили као његов коментар, а и објаснио је ко је и где је и шта је он у свему
томе, капетан прве класе.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Како је он то мислио да спречи?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, ја сам мислио не може то тако,
господине да се уради, схватио сам не може то тако да се уради. Тако сам ја схватио,
ту су били ту ти пуковници, ја нисам веровао да ће тако нешто да се догоди.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Добро. Каже, он долази у касарну
после тога, чини ми се, то је сутрадан и види око тих аутобуса пуно људи, па каже,
припаднике територијалне одбране, добровољце, Арканове добровољце, по чему он,
по чему он на пример те које сам ја набројао, разликује од резервиста ЈНА? Или по
чему разликује добровољце од Арканових добровољаца? По чему се они разликују
између себе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? Не познајете људе?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Од Арканових добровољаца, по чему се
разликују?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Да?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па добровољци који су били у саставу
територијалне одбране и наших јединица, били су далеко слабије опремљени, него
Арканова јединица, као прво, били су чак и мешовито обучени и са шлемом или без
шлема, док су ове јединице Арканове биле савршено опремљене, далеко боље него
наше оперативне јединице, активни састав, по ономе што сам видео, ако сте на то
мислили. Тако да су се веома лако могли разликовати по изгледу, чак и по униформи
и по униформама.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али је питање било и ово, господине Борисављевићу, на
основу чега разликујете припаднике ТО и добровољце од припадника резервног
састава гардијске бригаде, јединица гардијске бригаде?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Припадници резервног састава гардијске
бригаде били су обучени као и активни састав гардијске бригаде. Били су обучени
потпуно исто. Ми смо извршили мобилизацију овде, обукли људе и наоружали, тако
да су били потпуно обучени, тако да, имали су ознаку, петокраку на шлему. Док са
овим јединицама територијалне одбране, није био такав случај. Они су били често
обучени у војничку униформу, оног старога модела, чојану и нису носили ни капу,
ни шлем. Најчешће су имали, ако су имали капу, имали су другу ознаку и видело се
и по годиштима и годинама да су то припадници територијалне одбране.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Он је био у безбедности, рекао је
све, како, шта, да ли је накнадно разговарао са Вукашиновићем, мајором, Љубишом,
да ли је он био на Овчари том приликом, да ли он има нека сазнања везано за то, због
чега смо ми данас овде?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам са мајором Вукашиновићем у оно
време, он је био заменик Шљиванчанину био, питао сам исто то што сам питао и
друге старешине, разговарали смо о томе, нико ми није рекао да се тако нешто, да
знају да се то догодило на Овчари.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: После сам ја отишао из те јединице и више
се нисам срео са мајором, сада пуковником, сада сам га видео, после десет година.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: (пуномоћник оштећених) Да се мало вратимо око ове
владе САО Крајине, он је одбио да иде горе, рекао је ова двојица одлазе, е сад, да ли
је он видео ове људе који долазе на ту седницу, да ли је он био у некој прилици да
види ко долази на ту седницу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте за Хаџића?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Горан Хаџић је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И још десетак њих?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: И још неких десетак лица, ја мислим да је
био онај Граовац, или Граховац, како се звао тај његов министар, шта му је био,
нешто за информисање, зашто је био, не могу да му кажем функцију која му је била,
били су још ту људи који су били ваљда из састава те владе, ја њих не познајем, први
пут сам их видео, тог Граховца сам видео случајно негде ваљда на телевизији пре
него што је то све почело, па сам га онда познао, мислим да је то био он, и на том
састанку је сем тих цивила који су се тамо налазили, био и Аркан присутан на том
састанку.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Да ли сте Ви о овоме, значи разговору који сте имали
са двојицом официра и о овоме о чему сада причате, сачињавали било какав
извештај по Вашој линији безбедносној, или усмено вишег неког старешину
обавестили?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: О највећем делу ствари сам ја извештавао
мајора Шљиванчанина, реферисања на која сам одлазио, или сам или када ме он
позове, писмено, али највише, и усмено и писмено, у зависности од ситуације и
времена које смо имали, тако да сам ја, најчешће, морао да идем из града Вуковара
да идем у Негославце да би поднео извештај и тако се и враћао у току ноћи.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Конкретно за овај случај?
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СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: За овај случај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За који, за који?
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: За овај случај, када му двојица официра кажу да су
били на седници САО Крајине, владе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О томе, дакле, о томе, то Вас пита пуномоћник, о томе да ли
сте сачињавали какав извештај о тим Вашим сазнањима?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, конкретно о томе, ја не знам да ли сам
сачињавао, вероватно да јесам, али сада то да кажем, не могу да тврдим, јер то је
била ситуација таква да су, кажем, били, ту је био начелник штаба и ови што су
били, тај Богдан Вујић, још ови пуковници, тако да ја, као капетан, не сећам се да ли
сам ја поднео извештај писмени Шљиванчанину за то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Е, сада, када се Ваша гардијска бригада повлачи из
Вуковара завршавају послове?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је рекао.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Имам нешто да га питам, да ли је он био с њом, да ли
се вратио, јел он у редовном саставу, докле је био у бригади?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, добро?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Када се вратила јединица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте се Ви вратили са јединицом?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Јесам, када је кренула цела јединица, вратио
сам се и ја, то је било 24. ваљда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 24.11.?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: 24.11, да.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Е сад, питање је, да ли су они као јединица, вратили се
са ратишта, учествовали у борбама, завршили те борбе, да ли су вршили анализе,
значи, војно-оперативне, моралне, обавештајне и да ли сте унутар тог сета, ако су
вршили, и о овом случају, значи, да је речено, ови ће, како беше тачно да не
цитирам, да не погрешим, да се одлучило да се ови предају онима, па ћу га ја питати,
којим онима?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Јел мене питате?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, анализе које смо ми вршили у одељењу
безбедности са мајором Шљиванчанином и које смо ми након тога повратка у
јединицу урадили, те анализе су се односиле на наш оперативни рад као органа
безбедности у јединици.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У јединици?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Саме активности које су спровођене на
командном нивоу, то је, ја нисам учествовао у тавким анализама, нити сам ја у то
време ни могао да присуствујем тим анализама, мајор Шљиванчанин је тада могао да
присуствује на том вишем степену анализа које су тада доводиле до неких таквих
одлука.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Добро, то је што се тиче одлуке, командне, али
догађаја на Овчари, дакле, то није командно, то је конкретан случај?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Све што смо ми разговарали у вези те
Овчаре, је било да нико није могао да верује да се тако нешто тамо догодило.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Шта, шта се догодило?
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СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Као што се тада причало по нашем повратку,
да је тамо убијено преко сто људи.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Да ли имате сазнање Ви, да ли је нека тада оперативна,
дакле, не судска, не истрага вођена о томе, дато баш вама, безбедности?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, немам таквих сазнања.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Каже, одлучено је, каже да се ови заробљеници предају
њима, коме, на кога се то односи, њима?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, Горану Хаџићу.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, ја сам то Вама три пута поновио, они су
били на састанку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, немојмо да се понављамо.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: (пуномоћник оштећених) Борчо Каранфилов, шта
је био?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате господина Каранфилова?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Знам, знам, Борчу Каранфилова, он је био
референт у органу безбедности, исто као и ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У чину?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Капетана, обичног.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је он био?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Он је све време борбених дејстава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте при другом јуришном одреду, па у том смислу где је
он био?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Он је све време, господине Крстајићу, био у
Негославцима на командном месту, али са задацима које је добијао од мајора
Шљиванчанина, где се он тачно кретао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Ви не знате?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не знам, он је оперативно покривао, колико
ја знам, први јуришни одред.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је он тих дана имао прилику, да ли је сведок
разговарао са Каранфиловом и да ли сте причали о тој седници владе, вас двојица?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је, Ви сте рекли, можда нешто, али
прецизно да ми се изјасните, да ли знате, да ли је Миодраг Панић, начелник штаба,
био присутан седници владе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је то.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Рекао је да је можда био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли сте са њим контактирали у вези одлука на
влади?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Рекли сте да Вам је Вујић рекао да је испљувао
ЈНА Хаџић, хоћете ли рећи нешто конкретно, јел Вам нешто рекао конкретно, шта
је?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Није ми ништа конкретно рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питан, питан од стране судије, члана већа.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Колега Даниловић је питао, да ли сте поднели
извештај о овоме што Вам је рекао Вујић у вези са овом предајом заробљеника, да ли
сте неки усмени, писмени извештај, да ли сте уопште о томе разговарали са мајором
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Шљиванчанином о томе што Вам је рекао Вујић, да ће се Хаџићу предати
заробљеници?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам мајора Шљиванчанина видео тек
после, након тог догађаја, видео сам њега после три дана.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Видели сте тамо, били сте тамо у Велепромету и
били сте у касарни, у касарни сте видели то, видели те цивиле, хоћу да га питам, да
ли му је познато је ли вршена нека селекција, било у Велепромету, било у касарни
тих заробљеника? Да ли су неки одвајани са стране, да ли су неки тамо, вамо?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Селекција је била само, у самој касарни док
сам ја тамо био, као што сам рекао, Панић када је дошао, селекције није било тамо,
али селекција у смислу, селекција је била када смо ми добијали тај прихват, велики
прихват.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То на Велепромету?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да се одвоје мушки.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То на Велепромету, добро, добро. Пуномоћник Вас пита
везано за ова три аутобуса?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, тамо није било никакве селекције, ја
нисам томе присуствовао, ако је било, не знам.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли сте у то време од 18. до повлачења,
присуствовали састанцима у штабу Мила Мркшића?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никако, никада?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, никада.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ви сте сада овде на питање тужиоца, одговорио је
да разликује, врло је прецизно одговорио, да разликује припаднике Арканових
оружаних снага од осталих, да су били добро обучени, да ли су Арканове те оружане
јединице све време биле у Вуковару док сте Ви били?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Арканове оружане јединице уопште нису
биле на страни нашега јуришног одреда, тј. наше бригаде оперативне групе ЈУГ,
значи наше јединице нису имале никаквих додира са Аркановом јединицом, пошто
смо ми били, та оперативна група ЈУГ, а Арканове јединице, ако се ја добро сећам,
биле су са супротне стране Вуковара, тако да нису уопште долазиле у контакт са
нама.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Рекао је, сведок је рекао да је чуо после неколико
дана по повратку у Београд, да је чуо, да је побијено више од сто људи на Овчари, па
да ли може да каже, од кога је то чуо, у којој прилици, ког отприлике датума?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то знате, од кога сте чули?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, не могу то да кажем тачно, од кога сам
чуо, нити могу да се сетим од кога сам чуо, то се после, када ми седнемо, па се ту
нађе нас десет или петнаест, па се разговара шта је било и како је било после тога
рата, онда се прича, ето и то се прича, па се прича да су погинули тамо мој друг,
погинуо је тамо овај капетан, погинуо је тамо онај, па се у том контексту тако нешто
и дође до тако неких прича. Конкретно да је сада мене неко звао и рекао мени да је
тамо убијено сто људи, то није било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, значи у склопу прича.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Рекао је сведок да је видео те, да је видео извесну
групу људи у аутобусу тамо у касарни, у неким аутобусима у касарни, у
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Велепромету, да ли за време боравка у Вуковару, да ли зна шта је било са њима, да
ли је сазнао, да ли је имао сазнања док је боравио у Вуковару?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је било са та три аутобуса?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: На које су ови насртали?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја мислим да су ти аутобуси као и остали, да
су послати за Сремску Митровицу, који је био тамо сабирни центар за ратне
заробљенике.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли има сазнања о томе за време док је био
тамо?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него мисли, добро?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да ли су тачно послати они или нису, то не
могу да кажем, ја мислим да јесу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље молим?
НАТАША КАНДИЋ: Ја бих замолила сведока, само да каже, да ли је разговарао са
војником резервистом Савић Лазаром после тога када је он рекао да су ови полудели
и да ће ове људе тамо да их убију, да ли је било неког разговора?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Касније, касније? Каснијих дана или што?
НАТАША КАНДИЋ: Па сведок каже, он је то рекао те ноћи, значи 20. ноћу, да ли је
сутрадан било неког разговора између њих двојице, да ли је Савић имао нешто више
информација сутрадан?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, добро, из овога што је сведок рекао, дало би се
закључити, али, ајде, кажите?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Није он имао, ми смо били нон-стоп заједно,
како је те ноћи био он ту са мном, заједно смо ту били у некој просторији, тако да
смо сутра радили на другим задацима, нисмо имали ни времена да не знам шта
причамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, даље приче није било?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, тако да он није ни могао да има неких
других података.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
НАТАША КАНДИЋ: На које заробљенике се односила та његова констатација, да
ли?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је.
НАТАША КАНДИЋ: Судија, рекао је да је мислио да су три аутобуса одведена у
Сремску Митровицу, да ли је Савић мислио на те који су били у касарни?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је то, питали смо га то, рекао је, мислио је на те људе
који су, иначе, које је претходно Аркан тражио на Велепромету.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, немам ништа више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сам Вас добро схватио, господине Борисављевићу?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисмо ни знали за ове друге људе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам схватио да је Аркан тражио претходно те људе на
Велепромету, да му се дају, даћете, капетане, даћете, или даћеш капетане, даћеш, је
ли тако?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И онда у том контексту?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Тако је било.
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НАТАША КАНДИЋ: Није било говора о људима из болнице уопште?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Тада, да ли је било говора о људима из
болнице? Не, не, ја о тим људима нисам, ја сам мислио да су то људи, пошто су то
рањени били, видео сам да су били рањени, ови што су били у ова три аутобуса, било
је доста људи рањених са завојима, некоме није било на глави, можда на нози, ја
нисам улазио да видим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, јасно, јасно.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Сигурно да су они били из болнице неке
тамо, однекуда извођени као рањеници. А о њима није било речи да су они, ја то
нисам, ја уопште нисам мисли да ће тако нешто, остао је начелник штаба са тим
аутобусима и ја сматрам да су они одвежени за Сремску Митровицу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумем.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Тако да није могло уопште да буде
комбинације, да ми је Савић говорио нешто о тим аутобусима, јер нисмо ни знали за
њих у том периоду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је, даља питања, молим?
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Да је нека команда нижа од Ваше, нижа од команде
бригаде, нека команда неке јединице којој је команда бригаде претпостављена или
јој је надлежна, субординирана, да је имала сазнање о томе да се догодио злочин на
Овчари, да ли би она обавестила команду гардијске бригаде?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је сувише широко теоријски, не, не, немојте то,
пуномоћниче, то је сувише широко, он је овде, ипак, сведок. Да је нека команда
имала нека сазнања, да ли би? Не, не, немојте то, нећемо то.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Ево може једноставније, да ли би команда ниже
јединице којој је претпостављена гардијска бригада, била у обавези да обавести
команду гардијске бригаде да је имала сазнања о томе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сувише је, имамо тај проблем, ево сада, можемо направити
неки договор као што смо оно у јуну месецу правили, да иначе размишљам о томе,
да седнемо па да се договоримо шта и како даље да радимо и кога да зовемо да нам
се неке ствари објасне. Пуно питања, дозволите пуномоћниче, пуно питања, ово све
због чега одбијам Ваше питање да не бисмо и касније на исте теме губили време.
Пуно наших питања сведоцима овог типа, дакле, официра тадашње ЈНА, је у овом
правцу, о томе шта, како, шта би команде, сувише питања која су стручна, нису
питања за сведока о његовим непосредним личним сазнањима везана за догађај о
коме ми расправљамо. И због тога ћу одбити то Ваше питање са овим образложењем
и замолити да сведоке не питамо на те теме, тако уопштено, а кажем, направићемо
једну прес конференцију или не знам ни ја како да је назовем, са свима вама да
седнемо и да поразмислимо заједно да се издоговарамо, како да добијемо добре
одговоре, управо на ова питања.
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Председниче већа, извините што Вам узимам реч, да ли
могу добити само реч?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите.
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Само да кажем, такође, да ли је била ТО или није била ТО,
ми питамо све и свакога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, немојте сада, браниоче.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Могу ли да преформулишем да би било једноставније,
да би од сведока можда сазнали оно што је могуће од њега сазнати, у току боравка
гардијске бригаде и сведока, тамо начелника безбедности бригаде, референта за

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 16.12.2004. године

28

безбедност бригаде, извините, да ли када су се догађали неки инциденти, да ли је то
њима реферисано, индиценти у току боравка на територији команде ЈУГ у
Вуковару?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њима?
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Да ли је реферисано команди бригаде, па и њему?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он у обавези да реферише, дакле, можемо дозволити,
да ли је он у обавези да коме реферише о својим сазнањима и тако даље, то је у
реду?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да ли сам у обавези да реферишем?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је, да реферишете, да известите, било писмено, било
усмено о својим сазнањима и запажањима која Ви процените за значајна и важна?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: У обавези сам ја да реферишем свом
претпостављеном старешини и о сазнањима за која сматрам да су ирелевантна и да
треба да се извести, нарочито, ствари које се тада решавају као дневни извештаји
који се у рату подносе.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Још једно питање, да ли су они који су на нижој
лествици командовања, у мањим јединицама, исто тако обавезни да реферишу
команди бригаде у таквим ситуацијама?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, добро, из овога бих закључио да је одговор да јесу.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Да, да, јесте, али да ли се то и догађало, заправо, ја
питам, да ли се то и догађало?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Реферише се на свим нивоима, господине
председавајући, реферише командир вода, реферише командиру чете, команданту
батаљона и тако иде, а командант батаљона онда иде команданту бригаде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: То су ти односи реферисања
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: То је начелна субординација, да ли се то и догађало у
току операција у Вуковару? Да ли се догађало?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Сигурно да јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Можете ли да наведете неки пример? Било који?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Команда бригаде је имала свакодневне
састанке, ја када год сам чекао нешто мајора Шљиванчанина, он је увек био на тим
реферисањима која су, рецимо, ја када дођем да ја њему реферишем, он је био на
реферисању или ја дођем на реферисање, па онда он оде на реферисање, тако да су та
реферисања стално била.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Можда се нисмо разумели. Ја Вас питам нешто друго.
Да ли нам можете дати било који пример кога се сећате?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, рекао је, стално, пуномоћниче, рекао је стално.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја кажем, ја нисам присуствовао на
реферисању у команди бригаде, нисам био старешина тога степена.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Када сте Ви реферисали?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Господине председниче.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слажем се, разумем, разумем, сувише је широко, исувише је
широко. Сведок каже, он је извештавао стално Шљиванчанина, тако даље, шта је
радио, извештавао и тако даље, мислим, због чега тражимо сада примере неке,
конкретне примере, нема потребе.
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АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Ево ја опет могу да прецизирам. Имајући у виду шта су
изјавили досадашњи сведоци на овом претресу, да ли је можда, да ли он можда може
да се сети, или се то уопште није догодило, да ли је можда из правца команде 80.
моторизоване бригаде, стигао њима извештај да су они имали састанак команде
бригаде због масакра на Овчари?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме, коме њима?
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Гардијској бригади као претпостављеном?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питамо сведока?
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Да, да ли им је стигао такав извештај?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате, не знате?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја за такав извештај први пут чујем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Први пут чујем за такав извештај. Ја не знам
за то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: То је све.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоци?
АДВ. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Ја бих имао само два питања, кратка, нећу Вас
задржавати. Прво питање је, ако сведок може да каже, или ако није већ о томе
говорио током његовог излагања, кога је упутио на ту седницу владе од стране
мислим његових претпостављених?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вас је звао да идете на ту седницу владе, заиста сте
рекли?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Мени је пуковник Богдан Вујић рекао да нас
зову, значи, њему је рекао неко, он је био пуковник, ја сам био капетан, њему је
рекао неко из састава те седнице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да зову њега и Вас?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да зову нас и њега и мене да нас зову на тај
састанак, ја нисам хтео да идем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Друго питање, да ли је још неко поред сведока из
војске, наравно, био на тој седници владе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је.
АДВ. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Рекао је, је ли? У реду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је Вујић и начелник штаба.
АДВ. ВОЈИСЛАВ ВУКОТИЋ: Хвала Вам, нисам запазио, хвала.
АДВ. НЕНАД ПЕТРУШИЋ: (бранилац Вујовића) Врло кратко, у исказу датом
радницима УБПОК-а на другој страни, сведок говори да је, да ли 18. или тих дана,
трају још борбена дејства, да је на Велепромету дошло око 200 људи, а укупно је
кроз Велепромет прошло 2.500 људи, обезбеђење Велепромета, држали су
припадници територијалне одбране Вуковара, отприлике између 20 и 30 којима је
руководио Љубинко Стојановић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро?
АДВ. НЕНАД ПЕТРУШИЋ: Моје питање се односи на то, да ли сведок зна, ко је
Љубинку Стојановићу, прво ко је Љубинко Стојановић, очигледно припадник
територијалне одбране и ко му је издао такво наређење за обезбеђење Велепромета?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Када је наша јединица дошла у Вуковар, ми
смо затекли на том Велепромету организацију која је тада већ имала неколико да
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кажемо, једно осам људи, можда седам, значи која се ту налазила наоружана,
припадника територијалне одбране, који су се самоорганизовали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, међу њима су били Љубинко и Савић Лазар и Мирко
Држајић, је ли тако?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не, не, Мирко Држајић и Савић Лазар су
били у касарни, а Љубинко Стојановић и Нино Углик и Љубиша Вукосављевић, они
су били тамо и још нека лица, који су се већ налазили и међу њима он је био тај
Љубинко Стојановић, ко је њега именовао и да он буде ту главни, он је ваљда и
својим ауторитетом се тако наметнуо, ја то не могу да кажем, ко је то наредио њему
да он буде тај који ће да буде носилац тих радова који се тамо изводе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, од кога је примао наређења, то Вас пита бранилац? Да ли
то знате?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Он је могао да прима наређење од Јакшића у
оно време, када је био командант Јакшић и да са њим сарађује у вези тих проблема
које је он имао тамо у прихвату тих лица, то је био као сабирни центар у ком су се
налазила лица, не српске националности, која су тамо долазила, људи, тамо су
добијали храну и тамо су живели, тамо су били до краја рата и нико их ништа није,
нико их није дирао, да кажем, нити их малтретирао, него су живели равноправно као
и сви остали што су се тамо налазили. Тако је та ситуација и настављена касније,
мислим, како је било, тако је и остало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. НЕНАД ПЕТРУШИЋ: Да ли сведок има нека непосредна сазнања,
територијална одбрана Петрова гора је под командом првог јуришног одреда, дакле,
да ли сведок има сазнања, од команде првог јуришног одреда, о непоштовању
наређења, односно извршавања задатака од стране припадника територијалне
одбране Петрова гора, према својој команди, првом јуришном одреду?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Немам таква конкретна сазнања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретна сазнања те врсте немате? Добро.
АДВ. НЕНАД ПЕТРУШИЋ: Кратко још само питање, на питање једног од
пуномоћника, сведок је одговорио да је на дан одржавања седнице Владе, да су ту
још неки пуковници.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је два пуковника и два потпуковника, плус Вујић.
АДВ. НЕНАД ПЕТРУШИЋ: Може ли их идентификовати?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ове остале?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја не могу да се сетим њих, ја сам њих тада
видео, пуковника Вујића сам запамтио, зато што се он ту наметнуо и рекао да је он
ту вођа те групе која је дошла тамо не знам ни ја, 15., 16. када су они дошли у
Вуковар, један од тих људи је умро, али ја не знам тачно како се зове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да није Томић?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Томић?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не знам како се зову, ја се сећам њега,
као Вујића, зато што сам са њим овде радио и још један је био, сада не могу да
кажем како се зове, не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисам их више ни видео.
АДВ. НЕНАД ПЕТРУШИЋ: Је ли зна можда коме су припадали, копненој војсци?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате из које јединице су?
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АДВ. НЕНАД ПЕТРУШИЋ: Органима безбедности, обавештајној служби?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Они су били органи безбедности из склопа
прве армије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из склопа прве армије?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Који су дошли нама тамо на помоћ, како бих
рекао.
АДВ. НЕНАД ПЕТРУШИЋ: Немам више питања. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље браниоци?
АДВ. САВО ШТРБАЦ: Сведок је неколико пута спомињао Кинеза, па питам га да ли
он зна да је и Кинез оптужен у овом предмету?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам чуо питање?
АДВ. САВО ШТРБАЦ: Да ли зна да је неко под надимком Кинез оптужен у овом
предмету, питам да ли зна сведок?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да ли знам да ли је оптужен он?
АДВ. САВО ШТРБАЦ: Да?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не знам да ли је оптужен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна именом и презименом, према томе.
АДВ. САВО ШТРБАЦ: Добро, добро, питам. Хвала. А споменули сте да сте имали
бар једном сусрет са Кинезом?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, једном сам имао тај сусрет са њим.
АДВ. САВО ШТРБАЦ: А да сте рекли, зато и питам, остало ми је нејасно, рекли сте,
више пута је навраћао човек под тим надимком у Велепромет, а онда је испало да сте
га једном тамо видели, па питам да само разјасните, је ли било једном или више
пута?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам њега видео и неколико пута, али тај
један пут сам имао са њим тај сукоб, када је он хтео да иде код тих заробљеника.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јасно.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам то и рекао, ту смо се ми као нешто
мало свађали и онда се он окренуо и отишао, тако да није дошло до неких, како би
рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумели смо. Како је он био обучен?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Тада?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, ја не могу, мислим да је имао
пумпарицу, ону пушку да је држао овако преко рамена и онако је био висок човек.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Униформисан, у цивилу?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Мислим да је био у кожној јакни, сада не
могу да се сетим.
АДВ. САВО ШТРБАЦ: Добро, хвала Вам, ја сам мислио управо да упитам је ли
имао још нешто, рецимо, неко обележје по чему се он, тај човек, по надимку Кинез,
разликовао од неких других територијалаца, добровољаца?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ма не, он је био овако маркантан човек,
мислим није он, ја се њега тако сећам, овако црн, подсећа ме овај на њега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вас подсећа?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, један од ових људи овде, не знам, да ли
овај ту, мислим да јесте, али не могу да гарантујем. Тако да је он био, ја сам њега
тада видео и више се ја са њим нисам сусретао. Али, он је био тада ту и никакво зло
тада није учинио, ништа није било.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, разумем.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ништа се није догодило тада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставите, браниоче.
АДВ. САВО ШТРБАЦ: Постављам питање, Ланчужанина, такође, пошто ја браним и
једног и друго, па желим да га питам, Ви сте рекли да сте ишли код њега да га
упозорите на његово понашање и добровољаца?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, једном сам га видео.
АДВ. САВО ШТРБАЦ: Једном само? Ја бих само молио, немам више питања, али
пошто су они били у зони одговорности, па онда и под командом, како се зове,
Тешића, Тешић Боривоја, заправо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Првог јуришног одреда?
АДВ. САВО ШТРБАЦ: Да, Тешића Боривоја, њега знате претпостављам?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Знам га.
АДВ. САВО ШТРБАЦ: Да му само предочите шта је Тешић рекао о овој јединици
којом је командовао «Камени», јер ово је потпуно другачије испало да су били
недисциплиновани, неорганизовани.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је за нас, нема потребе да сведоку то предочавамо.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам рекао да су појединци били
недисциплиновани, ја то нисам рекао.
АДВ. САВО ШТРБАЦ: Потпуно различите ствари о истим људима, а они су
оптужени овде, зато сам рекао да му се предочи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су наша сазнања и ми ћемо изводити закључке, а сад.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам рекао појединци да су били
недисциплиновани, већина.
АДВ. САВО ШТРБАЦ: Добро, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље питања?
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Сведок је више пута употребио појам самоорганизовања, па
да ли у склопу тога може да каже, кога назива територијалцима, а кога
добровољцима?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Припадници територијалне одбране то су
били људи који су били мештани, људи из града Вуковара који су били припадници
те територијалне одбране, а добровољци су били сви они који су долазили из неких
других градова, из средина, који су се пријављивали да учествују у тим борбеним
дејствима. Тако их ја гледам.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Шта је у склопу тога био Ланчужанин?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја мислим да је он био припадник
територијалне одбране, становник Вуковара, колико се сећам да је он становао у
Вуковару.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Извините нисам чуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Припадник територијалне одбране, он је био из Вуковара и
он је припадник територијалне одбране.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Он је требало да је био у саставу
припадника територијалне одбране.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли је сведоку познато, шта је у јесен 1991. године био
Мерчеп?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Мерчеп?
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АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је 1991. године био Мерчеп?
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: У јесен 1991. године био Мерчеп?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У јесен 1991. године?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не знам шта је био.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли може да нам каже, шта је у јесен 1991. године за
припаднике ЈНА представљала, да кажем, оружана сила, односно цивили у Вуковару
који су били са друге стране барикада, носили су оружје? Шта су они били?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Шта су били припадници они са оне стране
тамо, супротно нашој, у односу на нас?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да, да.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Шта су они били, по мом мишљењу они су
били људи који су свим силама покушавали да растуре ову нашу Југославију и који
су неком пропагандом дошли у ситуацију да се поистовећују са њиховом политиком,
сматрајући да је.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Господине председниче.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У војном смислу, господине, Ви сте официр, у војном
смислу, оружаном смислу?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Шта су они били, били су ми непријатељи.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Па јесу ли и они у неком смислу били територијална одбрана?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Они нису могли да буду територијална
одбрана.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Због чега?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Зато што територијална одбрана која је
организована у саставу Југославије, тадашње, била је под командом Југословенске
народне армије, а они су били људи који су се организовали у борби против те
Југословенске народне армије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ово је сад питање, не за сведока, него за неког другог,
браниоче.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: По мом мишљењу, шта су они били.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Ја немам више питања, осим стандардна примедба, сада
примедба председнику већа на избору сведока. Дакле, ја немам апсолутно ништа
против садржине исказа овог сведока, нити сматрам да није рекао истину, дакле, ни
једним милиметром се нисмо примакли расветљавању онога због чега смо овде у
судници саслушањем овог сведока. Поменули сте некакву евентуалну статусну
конференцију, ако и та статусна конференција у смислу утврђивања овога што смо
покушали утврдити са овим сведоком, противим се томе, јер не водимо поступак по
правилима Хашког трибунала, него још увек по правилима Законика о кривичном
поступку, а ово утврђивати можемо, најпре, односно тек по активности господина
који заступа јавну тужбу, када стави захтев за спровођење истраге, односно
проширену оптужницу против неког другог, до тада ћу сваки пут, док се мој
брањеник налази у притвору, приговарати саслушању оваквог сведока. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам браниоца замолио да у овом смислу не коментарише
одлуку суда, да не коментарише сваки пут, једном смо чули, претпостављам да је
довољно. Међутим, бранилац ће сваки пут када нађе за сходно и не можемо,
наравно, забранити коментарисати одлуку суда, да поједине сведоке позива или не
позива. Нећу више то, наравно, ни коментарисати, браниоци наставите молим вас

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 16.12.2004. године

34

даље са питањима сведоку. Има ли питања? Нема. Оптужени? Изволите, господине
Милојевићу. Укључите тај суседни, тај до њега, тако.
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Добар дан. Хтео бих да поздравим господина
Борисављевића и да му поставим неколико питања. Да ли је када је пао Вуковар,
била забрана од 48 сати кретања уласка и изласка у град?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате, не знате?
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Као орган безбедности морао би да зна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро? Нама се окрените, господине Борисављевићу.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Та забрана уласка и изласка из града.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ближе микрофону, молим Вас.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Та забрана је, кретања, уласка и изласка из
града, је важила откако су почеле операције борбених дејстава, без дозвола се није
могло улазити и излазити из града.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али кретања у граду, унутар града?
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Када је пао Вуковар, улазак и излазак из града, да ли
је било забрана неких?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Забрана која је важила није ни била укинута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, у реду. Да ли је господин Борисављевић Срећко
издавао дозволе за излазак у град? Из града, из града Вуковара?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Јесте, ја сам једно време издавао те дозволе
за излазак из града. Ако ће неко да иде.
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Да ли је тада када ме је видео, господин Срећко
Борисављевић издао мени неке дозволе? Тада када смо се срели, истина је да смо се
срели на капији, истина је да сте Ви казали, не може да се уђе, сем пушке, пушка
није истинита, били смо ја и Драговић Предраг тада, ми смо овде оптужени и Ви сте
нам издали тада дозволе, било је шале, да ли да Вас заобиђем, да Вас прескочим, с
тим што је господин Драговић рекао: не можеш нам забранити, та је ситуација била,
ја не кажем да није била, али сте нам тада издали дозволе за излазак. Игром случаја,
ја поседујем те дозволе које сте Ви потписали тада.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Могуће је.
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Са Вашим потписом, то је наш сусрет који је био,
један једини у Вуковару. Имали смо још један сусрет, господине Срећко, у
гардијској бригади, ако се сећате 1993. године, када сам требао да пребацујем оружје
за Босну, са Вама сам разговарао и разговарао сам баш о проблему који смо, да
подсетим господина само, тако да смо се ми сретали, а господин Срећко
Борисављевић мене мора добро да познаје и питам, да ли сам ја тај човек на кога сте
Ви уперили пушку? Да ли сте сигурни?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам пушку држао испод овако.
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Рекли сте у стомак.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Можда ти њу ниси видео, али тај део који се
тада догодио, могуће је да сам ја издао ту дозволу Вама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање је било друго, господине Борисављевићу, да ли је
ово човек у кога сте Ви у оној ситуацији, уперили пушку, да ли је то Кинез?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, кажем, личи ми, али није носио наочаре
тада, чини ми се.
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Добро, скинућу ја наочаре, није проблем.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па јесте он је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је?
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СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел малопре га нисте препознали?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисам био сигуран, познат ми је, али не
могу, другачије су то, када он иде овако са пушком и у кожној јакни.
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Да ли сам ја ушао у Велепромет тада?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па ја мислим да јеси.
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Малопре сте казали да нисам, да сам отишао.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не, да си после отишао, али тада када
смо разговарали, када си дошао и рекао да ћеш да ме прескочиш, или обиђеш, тада
си ушао.
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: То је један једини наш сусрет у Вуковару. Ни један
други господине Срећко, ми нисмо имали. И једини разговор који смо водили,
водили смо по питању дозвола, у то време, ја ћу Вам описати, да појасним суду,
зашто смо имали таквих речи да Вас заобиђемо и то. Ви сте у том тренутку били од
капије, када се улази на капију у Велепромету, били сте на капији, с десне стране
капије је био Жељко Ражнатовић-Аркан, Цопе и Пеја, ми смо чекали, пошто сам
имао тада преко двадесет људи које сам требао да отпустим, по мојим сазнањима то
се дешавало 19., да је то било 19., можда грешим, али мислим да је било 19. и да сам
чекао дозволе, Ви сте се расправљали са Жељком Ражнатовићем, Цопе и Пеја су
били тада. И тада смо рекли: где си капетане, са мном је био господин Драговић
Предраг и можда још, не могу да се сетим који момак. То је комплетан наш сусрет у
Вуковару што сам имао са Вама.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Јесте.
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Ниједан други.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Тачно, нисам ни рекао да је био други.
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Поставићу Вам још једно питање: да ли знате ко је
Петковић Спасоје?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Петковић Спасоје?
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Да, звани Штука?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не.
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Не знате? Да ли знате ко је Бора Крајишник?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Крајишник Боро?
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Да?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Знам.
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Да ли сте њега виђали у Велепромету?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не могу да се сетим.
ОПТ. ПРЕДРАГ МИЛОЈЕВИЋ: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала господине Милојевићу. Да ли остали оптужени имају
питања? Вујановић.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Сведок је рекао да је било неке тријаже и одвајања
људи у Велепромету. Е сад, где су била смештена та лица за која сте сматрали да су
се борили на супротној страни?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Исто су били у Велепромету та лица која су
била инкримисана као.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нама причајте, господине Борисављевићу, нама причајте.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Исто су били у оквиру Велепромета, била је
једна, како да назовем, шупа у којој су била жичана врата, мислим да су ту људи који
су могли да буду злочинци, да су ту били као мало одвојени.

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 16.12.2004. године

36

ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Е, ко је сад одређивао ко је злочинац, а ко је цивил?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, то су припадници територијалне
одбране, рецимо, ту је био, били су неки људи, ви се познајете међусобно, и онда сте
знали ко је од њих могао да буде негде или сте чули да је неко био, да је учествовао
у неком злоделу, па да је због тога њега требало посебно испитивати.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јел можете некога конкретног да наведете, име,
презиме од тих територијалаца који су вршили ту тријажу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од тих људи, да?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, Марко Цревар.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је било неких момената да сте неке људе
пребацивали у «Модатекс»?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисам ја, нисам никога пребацивао у тај
«Модатекс». Ја нисам.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јесте Ви лично били присутни приликом испитивања
тих лица, јесте били присутни када су се испитивала та лица на Велепромету?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, само она која сам ја хтео да разговарам
са њима, ја сам за њих био присутан, а ко је испитивао други, то не знам.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па, како знате онда да је Марко?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Марко Цревар се ту налазио често пута и
знао је да, био је ту као припадник територијалне одбране Петрове горе и онда је он
често пута говорио да је неко могао да почини, да има сумњу да је могао да почини
ратни злочин.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јел познајете Јовицу Кресовића?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Познајем Јовицу, знам.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је он можда учествовао у таквим?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја не могу то да тврдим, њега сам видео,
Јовицу Кресовића сам можда једном или два пута исто, али знам ко је, али да је он
био тада тих дана тамо, не знам.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Шта је иначе радио он за време рата?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Јовица Кресојевић је био цењен припадник
територијалне одбране Вуковара, њему је нуђено да буде, он је био командир чете, ја
мислим тамо, да му је нуђено да буде командант територијалне одбране, он то није
прихватио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко му је нудио то?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, ваљда, они када је то дошло до тога да
се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, ваљда ови припадници територијалне
одбране, хтели су да га именују за команданта, па онда он човек није хтео, колико се
ја сећам, ако је тако било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Знам да је ту неког сукоба било око тога да
он није хтео да преузме ту функцију.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли сте икада били на Овчари?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да ли сам икада? Ја сам на Овчари био
једном можда тамо негде 20. октобра, отприлике, негде крајем октобра, случајно,
октобра.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 16.12.2004. године

37

СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Прошао сам туда.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је још неког виђао од официра у касарни, сем
Панића?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када, када?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па, тај дан када је он био у касарни око три аутобуса?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Аха, везано за та три аутобуса?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У то време?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: У касарни је тада био, рекао сам, Панић је
дошао са мајором Лукићем, њих двојица, они су дошли код аутобуса.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел још било кога од официра?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Они су други официри и старешине су биле
тамо на командном месту, па су изашли из и дошли су до тих аутобуса, тада код
аутобуса, само сам њих двојицу видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остали су били, кажете касарна, мени то подразумева да је
пуна војника и официра?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, добро, баш није било тако, објекти су
затворени, па онда има командно место, па у командном месту, па штаб, онда када су
позвани, они су људи изашли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте видели ову двојицу?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Њих двојицу.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Које је то време било, само ако се можете сетити,
када сте Ви издавали дозволе за излазак из града, рекли сте, једно време сте
издавали?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Једно време сам издавао, сад после тога, онај
Жигић је писао дозволе и седео је тамо у Велепромету, ја нисам имао ту, можда крај
октобра, мислим тако нешто.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Добро, а по чијим наређењима можда знате, је Жигић
издавао, ко му је наредио? Јел по мом одобрено?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: По Вашем.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јесте долазили када на прославу ослобођења?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Јесам.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јесте долазили код мене?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нама причајте, господине Борисављевићу, нама причајте,
немојте да разговарате са оптуженим, нама причајте.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Јесам, долазио сам.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Знамо се више значи са тих прослава, него за време
рата?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да закључујете тако, господине Вујановићу, то је
закључак, па врло сугестивно питање, али Ви потврђујете?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: У праву је човек, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је само војска обезбеђивала Велепромет? Војна
полиција?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Велепромет, само војска, значи војна полиција?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је 20-30 људи, на челу са Љубинком Стојановићем.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: То је на почетку, он је тако затекао, а касније?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: И касније су ти исти људи били у том
саставу, али је придодато одељење војне полиције са Ненадом Бајићем, капетаном.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После оног догађаја?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, када је дошло до већег прилива људи,
тако да нису били само припадници ТО него и војне полиције.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Сведок спомиње да је 14., 15. новембра стигла екипа
за заробљена лица?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 15., 16., данас рече, добро.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па ево овде пише, дана 14., 15. новембра у Вуковару
стигла.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, знамо ми то.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је одржан некакав састанак и какав је циљ био
тог састанка са тим органима безбедности?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте Ви томе присуствовали?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја нисам присуствовао састанку са тим
органима безбедности, они су дошли само, појавили се у Велепромету, нисам чак ни
знао ко их је послао, док ми није рекао пуковник Богдан Вујић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али, везано за ово, везано за ово, да ли Ви знате, је ли било
какве евакуације лица са Велепромета, неке масовне евакуације лица са Велепромета
током ноћи?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Током ноћи?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам евакуисао 200 људи и вратио, ако на
то мислите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не то, не то, него ово, 18-ти, 19-ти, 20-ти, тих дана?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Било је масовне евакуације која је била, ово
што сам исто напоменуо малопре, када сам рекао да смо их, сви који су хтели да иду
у Хрватску, дошли су аутобуси, превежени су у Хрватску или ко је хтео да иде до
Шида, па да иде даље по родбини у Србију, та евакуација је била, јер људи нису
имали услова да остану у граду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али, да ли је то било преко дана или током ноћи?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: То што сам ја радио, било је дању.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је икада после догађаја што је чуо на Овчари,
контактирао са неким од официра, значи чули сте сада десило се то и то, да ли сте
после 1993., 1994., 1995. године причали са неким
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, рекао је, рекао је господине Вујановићу, рекао је да је
након тога када је чуо, причао је и рекао је и са ким је причао.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: То је било одмах после доласка.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, што је то сада битно да ли је причао 1995.?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па, битно је због овога Александра Васиљевића и
Туманова, пошто не дате да читам сада шта је изјавио Васиљевић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте га, конкретно га питајте, да ли је о томе разговарао
са Александром Васиљевићем?
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ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ето, питам га.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То га питајте.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јесте причали са Ацом у вези Овчаре?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Аца Васиљевић, начелник управе, једанпут
сам га срео на пијаци, случајно, значи случајно смо се срели и он је мене питао, шта
је то било, ја сам њему почео да причам да ни ја не знам шта је било и на основу
тога, тако смо ми разговарали, он је генерал, високи официр и мислим када ме је
питао, све што сам знао, ја сам њему и тада рекао. Значи, да ја то исто не знам, он
исто човек пита и он није знао ништа о томе конкретно како се, да ли се десило и
како се десило, као што смо разговарали тада, ако на тог официра мислите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Александар Васиљевић, бивши начелник управе
безбедности.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: То је било негде 1993., године, чини ми се,
или не знам које беше, не могу да тврдим, али знам да се он тада исто чудио, и ја сам
се чудио да се тако нешто догодило.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јесте обавестили Ратка Петровића о закључцима са
седнице владе'
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: О седници владе, о закључцима?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питан је, питан је.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли сведок зна, да ли је имао сазнања, тог дана,
сада 19. или 20, он се не сећа, да треба да стигну аутобуси из болнице са
заробљеницима?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не, ја нисам знао да ће да стигну
аутобуси из болнице, него сам их видео када сам дошао у касарну тамо.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Е сад, да ли је вршен неки попис на Велепромету
приликом те тријаже?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Попис лица је вршен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приликом смештаја лица, раздвајања и тако даље, јел вршен
попис или није?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Попис лица је вршен, записивана су имена и
презимена лица која су се укрцала и отишла, отпутовала у Хрватску и уопште која су
отпутовала, рађен је тај попис, ако на тај попис мислите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је питање.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Е сад ови који су декларисани као непријатељи, да ли
су они исто отишли тај дан за Хрватску или су остали у некој обради, ко их је
обрађивао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је било са људима из те шупе, или како рекосте, те неке
посебне неке просторије'
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Сва лица која су остала у Велепромету,
мушка лица, сада ја мислим да су били сви мушкарци, сва та лица су касније, значи,
20., 21., пребачена у Сремску Митровицу, у сабирни центар у Сремску Митровицу у
затвор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли сачињен њихов попис?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Њихов попис је сачињен, да. Имали су а и по
доласку у саму Сремску Митровицу. Ако на њих мислите.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да, да, а ко је вршио то испитивање, дал знате, ко је
вршио, крим.техничари или неко други?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, рекао је.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Где, у Велепромету?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, рекао је.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: У Велепромету у тим разговорима када је
био мањи број лица која су пристигла из града, мањи број лица када је био, онда су
дошли подофицири из крим.одељења гардијске бригаде који су вршили основне
разговоре са тим лицима, у смислу сазнавања података, састава непријатеља,
распоред и тако даље и њихових евентуално неких злочина и злодела која су
почињена на територији града, Хрвата према Србима, тако да је то вероватно Станко
мислио, значи долазило је, било је њих четворица који су мени помагали у том
разговору са тим цивилима који су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, касније када их је било више?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Када их је било више, више се није имало
техничких могућности да се тако нешто спроводи, добили смо то наређење, већ је
дошло до тог масовног укрцавања у аутобусе, да се возе за Сремску Митровицу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је то рађено на тамо?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Е то је онда после друга.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вероватно или?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Прича.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ако на то мислите.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Е сад, када сте одлазили на реферисање ово редовно,
или периодично, не знам које је било, ко је био још од органа безбедности присутан
на том састанку?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ово када сам ја одлазио?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, ту је био овај Зоран Момчиловић,
Каранфилов Борче, Каран Младен, Шљиванчанин, Вукашиновић, често пута ако није
био на неком другом задатку, наши органи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јасно.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли се на Велепромету тих дана, могло било шта
десити, урадити, без Вашег знања?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се могло на Велепромету десити или урадити без
његовог знања?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може, могло је, наравно.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па, како је могло, он је био задужен за Велепромет?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Прво, могло се догодити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нећете одговорити на то питање.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Сада бих питао нешто заменика тужиоца ако могу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Заменика тужиоца ако могу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па, знате зашто, зато што је он њему рекао, видели
сте Станка у кожној јакни, а он је рекао видео сам Станка у горњем делу и можда је
имао панталоне, он њега наводи, видео си Станка у кожној јакни.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је сведок исказао пред истражним судијом Војног суда,
управо тако, у кожној јакни.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: И онда га сада поново наводи на то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, немате више питања, господине Вујановићу?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па немам, само њему то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је коментар, добро.
АДВ. ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ: Ја бих имао питање. Приликом постављања питања
од стране оптуженог Милојевића, Милојевић је рекао да је долазио у Велепромет код
сведока и тражио дозволе које су му требале да отпусти двадесет људи, нисам
схватио, да ли је сведок одговорио на то питање, је ли то тако било питање?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, јесте, рекао је.
АДВ. ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ: Да ли зна тих двадесет људи отпуштање, шта то
значи, јел то била демобилизација неких људи или излазак из града или шта је у
питању?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам дао дозволу, господине
председавајући, ја сам давао те дозволе које су омогућавале да војници изађу из
Вуковара. Ја сада конкретно тих двадесет лица које наводи како се зове први пут и
чујем за његово презиме.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Милојевић.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам вероватно дао те дозволе и да су они
изашли, по којој основи су они тражили те дозволе, ја тога сада не могу да се сетим,
после тога, али вероватно су били оправдани захтеви, ја сам их и дао.
АДВ. ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ: Да ли сведок можда зна припадници Леве
суподерице, где су се наоружавали када су долазили у јединицу, значи када су се
јављали, ту је било и добровољаца и других, од кога су добијали оружје?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то знате?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, ја мислим да су они били наоружани
онда када су дошли већ тамо, били су људи под оружјем.
АДВ. ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ: А, када су одлазили?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су се раздуживали негде са оружјем?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, они су се вероватно раздуживали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, да ли знате или не знате, немојте вероватно.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Мислим, где су се раздуживали.
АДВ. ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ: Да ли можда постоји евиденција тих људи који су
добили дозволу тих дана за излазак из града, да ли постоје копије тих дозвола за
излазак или било шта слично? Значи за тих двадесетак људи или не знам колико је
добило?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Нема тих евиденција од тога и таква
евиденција се није ни водила у том смислу.
АДВ. ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Мирољуб Вујовић је тражио. Па ћете онда ви,
господине Драговићу.
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Поздрављам. Имам само једно питање, пошто је
сведок одговорио да је био неки покољ тамо од тих пуковника који су били на
Велепромету, па бих само питао, да ли сведок познаје покојног пуковника
Петковића?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петковића?
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ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да, да, Љубишу Петковића, који је био у првој армији,
орган безбедности?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Па не знам, јел он умро, нисам сигуран?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање је, да ли га познајете?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, ја, пазите, ја господине председавајући.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел познавао, да, ако је покојни?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ако је то тај један од тих, ја сам чуо да је
један од тих пет људи који су тамо били, умро после не знам које године. Можда је
био тај Петковић, ја не знам њему презиме.
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Е то сам само хтео питати, да ли је можда то тај?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Могуће је да је он, ја не знам, могу да се
распитам.
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Е само то.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Један од њих је умро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господин Драговић?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Који, не знам.
ОПТ. ПРЕДРАГ ДРАГОВИЋ: Добар дан. Ја бих само хтео господина Борисављевића
да подсетим нешто, у вези «Тополе». Пошто ми као припаднику те јединице су неке
ствари познате, али лично Ви и ја смо разговарали и Веселин Шљиванчанин у вези
«Тополе», ваљда је било речи да ли да се хапси или да се не хапси, а разговор се
водио, ако могу да Вас подсетим, у хотелу «Срем», у Сремској Митровици, па сам
Вам ја рекао да смо ми имали исто великих проблема са њим и не само са њим, да
нисмо могли да га контролишемо, да је пио, да нисмо знали где се креће и да смо га
отерали из јединице. Па да ли се сећате тог разговора?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја тек сада препознајем са ким причам,
мислим мало су године, што кажу, промениле, ја се сећам када смо ми били и седели
тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где то?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: У Сремској Митровици, али то је било након
завршетка рата?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Касније?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Да и то је била таква прича о томе да је то
исто говорио господин Драговић, како беше?
ОПТ. ПРЕДРАГ ДРАГОВИЋ: Да, Драговић.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: То је била таква прича, ја сам напоменуо
овде да је «Топола» био изузетно агресиван и један алкохоличар који је тамо правио
проблеме, сада они су имали исто са њим проблема тамо, то је истина.
ОПТ. ПРЕДРАГ ДРАГОВИЋ: Само то и ако Вам је познато, да ли Вам је познато, да
је он из наше јединице, тада смо и констатовали да је отеран, па смо покушали да ми
заједно откријемо где се кретао и шта је радио.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Зато га нисам ни нашао нигде.
ОПТ. ПРЕДРАГ ДРАГОВИЋ: И само сам још нешто хтео да Вас подсетим, ако
може, пошто сам ја био са Милојевићем на вратима, када смо хтели да уђемо у
Велепромет по дозволе, ја сам то схватио као шалу и нисам имао намеру да Вас
уплашим, јер смо рекли да ћемо ући, а Ви сте, вероватно, чували Аркана и Хаџића па
сте се бојали за њихову сигурност. Хвала.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Њих сам нарочито чувао, да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ако нема више питања? Нема? Господине
Борисављевићу, имате ли Ви још нешто да кажете? Тражите ли неке трошкове што
сте дошли данас у суд?
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Немам шта да тражим, ја сам овде из Новог
Београда, не знам шта Ви под тим подразумевате.
Питања сведоку нема.
Сведок нема ништа више да изјави.
Трошкове доласка не тражи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо, господине Борисављевићу што сте дошли данас
у суд.
СВЕДОК СРЕЋКО БОРИСАВЉЕВИЋ: Хвала лепо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ићи.
А председник већа у 11,55 сати издаје

НАРЕДБУ

Претрес се прекида на двадесет минута ради одмора.
Настављено у 12,30 сати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да видимо да ли смо сви ту? Рекао бих да смо сви ту,
изузев колеге Јелушића и колеге Вујина.
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Председниче, колега Вујин је морао хитно отићи, због тога
се није могао јавити Вама, ја ћу га замењивати.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Господине председниче, колега Јелушић је морао хитно да
оде, па у договору са његовим клијентима, ја остајем да га мењам, уз Ваше
допуштење, наравно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Војновићу?
Оптужени Војновић Милан је сагласан са тим да га у остатку претреса у
току данашњег дана, брани бранилац, адвокат Заклан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ђанковић? Сагласан? Златар Вујо? Такође.
И оптужени Ђанковић Мирослав и Златар Вујо су сагласни да их уместо
одсутног браниоца Јелушића, у току данашњег претреса, брани бранилац,
адвокат Дозет.
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АДВ. БРАНКО МУНИЖАБА: Уз Ваше допуштење, председниче, ја бих морао у
пола три, ако буде трајао претрес до пола три, да напустим, у том случају би ме
колега Бељански заменио, а окривљени Булић је сагласан са тим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, отом потом. Кажите, господине Вујовићу?
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ја се извињавам бићу кратак, ако сте упознати 16. пре
месец дана сам добио лап-топ, међутим, батерију нисам добио. Прошли претрес се
нисам хтео јавити, рекох, биће то решено, проблем су ми дали, значи, батерију за
батерију да се мења, фактички, сваки други дан батерију могу добијати, ја не могу
ништа стићи радити, плус тога морам импровизовати неки пуњач, али сам
разговарао са командирима, разговарао сам са неким од надзорника, разговарао сам
са и са онима са пакетног, сви су рекли не знамо какав је проблем, зашто пуњач не
дају горе. Мој адвокат је разговарао са управником и рекао је да ће то бити решено,
да није проблем, али рекох, само да Ви одобрите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то је одобрено, господине Вујовићу, то неко треба Вама
стално да доноси нову батерију, а да узима стару. То је сад проблем, видите то са
Вашим браниоцима, са Вашом родбином која ће Вам то решити. То је одобрено.
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Али ја са једном батеријом не могу ништа стићи сваки
други дан. Четрнаест месеци.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нека Вам доносе сваки дан.
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Па како, када навече ја пошаљем батерију, тек је сутра
навече могу добити, разумете, не могу да стигнем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, купите још једну, мислим, сада губимо време, господине
Вујовићу, па купите још једну или купите још две батерије, па нека Вам доносе
сваки дан нову батерију, а преузму стару.
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Имам право само једну батерију имати, не могу две
батерије имати, разумете?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вујовићу, господине Вујовићу?
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Да?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате једну батерију, донесу Вам нову, дате им стару празну
и шта је проблем?
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Господине председавајући, ја сам у притвору, ја сам у
затвору, ја не могу, тек навече се шаље пошта, ја могу навече послати батерију и тек
је навече сутрадан могу добити, значи, прекосутра да могу тек радити. Значи сваки
други дан ја једну батерију добијам, разумете, ја не могу стићи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да не губимо време, смислите Ви начин најбољи за
Вас који би био, па предложите, напишите ми то или предложите преко браниоца, па
ћемо о томе одлучити, у реду?
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Ево готов сам за петнаест секунди, само ово да кажем:
управник је рекао да је у реду то, да пуњач се да код командира горе и код
надзорника да ми они пуне лап-топ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, ни то није проблем. Одобрено, одобрено.
ОПТ. МИРОЉУБ ВУЈОВИЋ: Одлично. Ништа, само то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок Вукашиновић Љубиша?
Приступи сведок Вукашиновић Љубиша.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан, господине Вукашиновићу. Име Вашег оца је?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Радивоје.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте официр, је ли тако, Војске Србије и Црне Горе?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У кон чину?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Пуковник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пуковник у пензији?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, активан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Активан. Живите где у Београду?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, у Београду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Улица?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Маријане Грегоран.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Број 48?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када и где сте рођени?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Рођен сам 15. августа 1954. године у селу
Бабуш, Скупштина општине Липљан, Косово и Метохија.
Са подацима као са записника од 21.12.1998. године код истражног судије
Војног суда у Београду, па упозорен, опоменут, уз опомену председника већа на
заклетву дату за сведока у поступку истраге у овом предмету, а дана 28.11.2003.
године, исказује:
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вукашиновићу, саслушаћемо Вас као сведока.
Дужни сте да казујете истину. За давање лажног исказа се кривично одговара. Нисте
у обавези да одговорите на питања чијим одговором би себе изложили тешкој
срамоти, знатној материјалној штети или, пак, кривичном гоњењу. Дакле, на та
питања не морате одговарати. Не морате одговорити на питања уколико бисте
њиховим одговором повредили какву обавезу чувања војне тајне, Ви то најбоље
знате, ако у међувремену нисте ослобођени чувања војне тајне?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ви процените да ли неко питање које ћемо Вам
евентуално поставити, је у том домену, под том забраном, па нас о томе обавестите.
У сваком случају, дужни сте нам рећи све истинито и ништа не смете прећутати. Све
по Вашем сећању на те догађаје о којима ћемо Вас питати, а то је Вуковар, јесен
1991. године. У овом смислу, у овом правцу, Ви сте прошле године 28.11.2003.
године, дакле, положили заклетву за сведока, па Вас ја само опомињем на ту дату
заклетву. Господине Вукашиновићу, у јесен 1991. године Ви сте у гардијској
бригади, у чину?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Мајора.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мајора. Које послове радите?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Био сам тада помоћник начелника
безбедности за штабно-безбедносне послове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Начелник безбедности је био?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Тадашњи мајор Шљиванчанин Веселин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шљиванчанин Веселин? Причајте нам о Вашим
ангажовањима. Само укратко, када је гардијска јединица дошла на то подручје
Вуковара?
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, она је дошла крајем септембра месеца
исте године, значи негде 28, 29. септембра и распоредила се команда у селу
Негославце, а оперативна група је касније формирана, то је била команда бригаде,
касније је то прерасло у оперативну групу ЈУГ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је укључен у оперативну групу ЈУГ, поред гардијске
бригаде?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Биле су углавном мање јединице
батаљонског састава рецимо, оклопни батаљон 211. бригаде из Ниша, била је 20.
бригада из Пожаревца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Она партизанска?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, партизанска бригада из Пожаревца, она
је баш у том периоду била на подручју Овчара, Јакубовац и била је сремско –
митровачка бригада једна, не могу да се сетим која.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А 80. моторизована из Крагујевца?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: 80. моторизована је била касније стигла,
исто када је отишла ова 20. партизанска, онда је стигла 80. моторизована бригада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али је исто и она укључена?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јесте, била је ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У оперативну групу ЈУГ?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, било је тих приштабских јединица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Када је бригада напустила рејон Вуковара? Гардијска
бригада?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Она је напустила рејон Вуковара 23-ег.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 23-ег?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Новембра 1991. године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Новембра?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: 23. или 24. мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када су завршене операције у Вуковару?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Вуковар је да кажемо ослобођен 17.
новембра.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 17. новембра? Јесте сигурни у тај датум?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, то је моје сећање, ја се надам да је тако.
То је моје сећање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јер имамо неких сведочења да је то било 18-ог?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја имам ту управо померања неких датума
који нису тачни, које сам ја рекао, то ћу рећи касније.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Занимају нас управо ови дани након престанка ратних
дејстава у Вуковару, то нас занима. Ако сам схватио, Ви сте били ангажовани, Ви сте
имали нека ангажовања везано за евакуацију болнице и тако даље? Причајте нам о
томе.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ако хоћете да кренемо од тог момента, ја
онда могу да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Иначе, само да напоменем да сам ја негде
почетком новембра променио своју улогу, значи командант гардијске бригаде,
односно оперативне групе ЈУГ, ме је поставио за команданта командног места у селу
Негославци, зато што је тај командант који је био, разболео се, то је мајор Кавалић и
онда је он одлучио да из органа безбедности изузме мене, зато што сам ја некада
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иначе био командант тих јединица, и поставио ме за команданта места. Тако да сада
ја са овом улогом сам престао да будем оно што сам био у улози помоћника
начелника штаба, начелника безбедности за штабно-безбедносне послове, него сам
се бавио обезбеђењем команде оперативне групе ЈУГ у селу Негославци и свим оним
питањима која су везана за живот и рад команде у току извршења борбених
дејстава: контрола територије, постављање пунктова и контрола уласка и изласка
лица у зону одговорности и регулисање изласка и уласка на основу одређених
пропусница, обележја и тако даље. То ми је била функција. А везано лично за ово
што сте ме питали, ту ћу, мој исказ који сам ја дао у потпуности је по садржају исти,
само што бих ту замолио да уважите да је тај 19. који сам ја поменуо, уствари, није
19. него 20.11, када је била евакуација повређених и оболелих и свих осталих који су
били у болници, јер ја сам тада, то могу да поткрепим, тада када сам давао исказ,
тако ми је у глави било, међутим, касније у разговору са мојим колегама и увидом у
неку документацију, то поткрепљујем тиме, да тај датум није, него је 20-ти, зато што
19. није могла бити евакуација, јер је 19. негде у јутарњим часовима, око десет,
дошао у посету представник Организације Ујединењих нација, господин Сајрус Венс
и он је тога дана био у посети команде и био је у болници. Тако да та чињеница, а и
ратни дневник који постоји у гардијској бригади, говори да је наређење за
евакуацију било 20.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Венс је био у болници дан пре тога?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, 19.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 19?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, 19, ја сам и рекао да је почела 19.,
мислим да је то нетачно, ови догађаји и активности које су евидентиране и који су
чињеница, de facto, говоре да је ипак евакуација била 20. и мислим да је то прави
датум.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква је Ваша улога била и Ваша сазнања везано за то, почев
од тада?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: 19. увече, после реферисања, нормално које
је било у команди оперативне групе ЈУГ, начелник безбедности је увече скупљао
своје колеге и онда је без обзира што сам ја био издвојен из његовог одељења, ја сам
понекада долазио и често сам долазио, а и он ме је позвао то вече, 19. значи увече,
негде око 20 часова и рекао је да се припремим сутра да примим један задатак, а то је
да организујем извлачење људи из болнице до касарне Вуковар. Када будемо
евакуисали људе из болнице у касарну Вуковар, онда организовати обезбеђење и
транспорт за Сремску Митровицу. Понављам, искључиви задатак је био да их ја са
аутобусом извучем до касарне у Вуковар, а касније, да ли би ја то организовао или
не би, углавном рекао је да ћемо организовати обезбеђење и пратњу за Сремску
Митровицу. Значи, ни у једном његовом наступу или захтеву, или наређењу, није
било другог задатка осим тог, значи Овчара се није нигде помињала. И рекао је да
узмем аутобусе и да будем сутрадан у рејону болнице негде око 06 часова ујутру,
значи 20. Ја сам то прихватио такав задатак и били су организовани, то је вероватно
на реферисању одлучено, значи све је било организовано, што се тиче аутобуса,
возача, обезбеђења, тако да сам ја ујутру то прихватио и дошао негде око 6 часова. У
том тренутку када сам ја стигао тамо, значи, већ је ту било пуно народа, пуно људи и
тако даље, било је представника територијалне одбране, било је грађана, било је
људи из болнице и тако даље, и било је, знате како се улази у болницу, има једна
овако рампа, ту је један овако зид, бетонски и ту је било пуно тих људи који су
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извучени из болнице. Стајали су у једном строју необичном овако, што кажу, у
великом броју, Шљиванчанин је одлазио у болницу и излазио са тим особљем и тако
даље, преговарао и када су завршили све што треба, он је мени рекао да ја, пошто је
ту ипак била велика маса, ја сам узео једно три аутобуса и одвезао, и кренуо значи
утоварио сам у аутобусе те људе, углавном они су били обучени у цивилној одећи,
било је превијених, руку, ногу и тако, није било тешких, сви су били покретни ти
људи што су стајали издвојени. Ја сам то утоварио у аутобусе и ми смо имали, значи,
по два полицајца у аутобусу војна и по задатку како ми је наредио, да их одвеземо у
касарну Вуковар. Ја сам их одвезао у касарну Вуковар и када сам ушао у касарну, и
сад та група људи која је била ту, она се преместила и већ је била у.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која је била ту око болнице, дошли у касарну?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, да, било је пуно, пуно, знате како је
када се постигне неки циљ, тада у том времену, ослобођен Вуковар и сада је већ ту
пуно народа има. Тамо сам ја када сам стигао у касарну, видео сам да су они врло
другачије настројени него онда када смо били, већ сам видео да су љути, видим да
желе да уђу у аутобусе и тако даље, на шта сам ја њима рекао да они не могу да
пипну нити да дирају ниједно лице, без мог одобрења, значи немају право на то и да
су они сада у нашим рукама и да немају право да они ту нешто пресуђују и тако
даље. Они су, ти територијални војници, војници територијалне одбране, значи која
је већ, с обзиром да је Вуковар ослобођен, формирана као команда њихова, они су
препознавали ту неке своје дужнике, или шта ја знам, значи, кроз прозор видели су
те људе, псовали су их и тако и тражили су, били су агресивни да некога извуку.
Међутим, ипак смо ту успели да направимо ред и ја сам наредио том командиру
чете, Младену Предојевићу, да обезбеди аутобусе до мог поновног повратка. И то је
тако и урађено и они су се мало смирили. Знате тај први осећај, мало страшно, али
после су се смирили. Ја сам у међувремену добио, један војни полицајац донео ми је
једно писмо у коме сам имао негде око двадесетак имена и он је као послао, каже,
мајор Шљиванчанин да ове људе вратите назад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из аутобуса?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да. Е сада, ту је била мало овако
проблематика, како извући, јер ја нисам знао где су они, ја сам морао да уђем у
аутобус, па да читам, па када се јави, да организујем пребацивање у следећи аутобус.
Успео сам ја њих да пронађем и вратио сам назад. Када сам ја кренуо да их враћам,
онда су били много револтирани ти управо момци, јер су већ говорили: ево, већ их
возе, хоће да их пусте и тако даље, тако ће они све то да ураде и видим да су били
поново успаљени, агресивни, али није било проблема, ја сам то некако успео да
извучем, мало сам добио по леђима понеки ударац, али некако смо то разрешили. И
стигао сам доле, у болницу поново. Рекао сам мајору Шљиванчанину: ево ја сам их
довезао и замолио га да више то не ради, јер је то врло тежак задатак и да нема
потребе да тако нешто радимо, јер је ситуација врло ужарена и било је тешко
извршити такве задатке, да не сецкамо људе горе-доле, него како смо се договорили.
Он каже: добро Вукашине, тако су ме звали, под притиском тог особља медицинског
директора болнице и тако даље, они су рекли да један део људи стварно је честит и
да нема разлога да их водимо, они су дали спискове тих људи, он је то одслушао и ту
је једноставно, једно петнаестак пустио на слободу, ова три-четири су остала и онда
сам ја ту групу комплет што је остала, кренуо да превезем даље у касарну.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са колико аутобуса?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Молим?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са колико аутобуса?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Са три аутобуса, јер је овај трећи, пошто
смо пустили, овај трећи није био много пун, неколико људи, једно десетак људи је
било унутра. И када сам кренуо и стигао, мајор је остао и даље ту да ради и нисмо се
више ни чули, када сам ја стигао у касарну, аутобуса није било. Оне које сам пре,
први пут оставио. Питао сам тог командира: где су Младене аутобуси, он је мени
рекао: друже мајоре, наређење је из команде стигло да аутобуси се пребаце у
Овчару, па је и наређено да и са осталим људима одеш тамо. Нормално, ја сам то и
учинио и стигао сам на Овчару, ту је било негде, ја мислим један сат, тако, један,
пола два поподне. Када сам стигао тамо, било је пуно људи горе, ових да кажемо,
наших представника, односно припадника територијалне одбране и хангар је био
отворен и у хангару су били и они ушли, значи били су измешани, ја сам ту, када сам
стигао, аутобуси су значи били празни она три аутобуса и видео сам потпуковника
Панића, начелника штаба и био сам мало љут што је то тако, видео сам да је неред и
питао сам га зашто је пребачена група овде. Он је овако, ништа није посебно рекао,
али је рекао: тако је наређено и он је отишао, мислим, није се задржавао пуно. Ја сам
кренуо да средим ту ситуацију и ушао сам у хангар и видео сам да су се измешали и
да су неки добили батине, вероватно, по неким траговима крви и тако даље, значи,
добили су батине, али ни то толико било баш страшно да су они, него онако,
једноставно, видело се да су понеки, нису сви, али неки су били вероватно од тих
појединаца које су препознали, па су успели да их истуку неким моткама или не знам
ни ја шта су све имали у рукама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, јесу ли имали што у рукама?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Имали су оружје, имали су обичне палице
дрвене и тако даље. Пошто је ту ситуација била врло тешка, ја сам ту нисам могао, ја
сам тражио помоћ од ових њихових шефова. Ту је био Мирољуб Вујовић, био је и
Камени, Станко је био, али некако највише од Мирољуба сам инсистирао да свој
ауторитет искористи да ми извучемо људе напоље и да направимо ред, једноставно
да људе ове које смо довезли да обезбедимо и да спречимо било какво, да кажемо,
недолично понашање или малтретирање или било какво угрожавање живота тих
људи који су тренутно или ту где јесу. Требало је на њима радити да се види који је
од њих учествовао у борбеним дејствима, који је чинио злодела и тако даље. Требало
је ту времена да се мало погледа, ако је било таквих, да се одмах спроведу према
Митровици, ако не, оно све би отишло по плану, мислим да их предамо, па касније
да се људи пусте. Међутим, ипак је ту било тешко, ја нисам неку баш толику
подршку имао од њих, али нису ни сметали, нису ми много ни помогли, али успели
смо некако да их удаљимо из хангара све те добровољце и територијалце и да
очистимо, једноставно да остану само људи који су довежени. То је мало више
трајало, ту је било мало и сукоба са мном. Ја сам, сада ја не могу да се сетим, било је
ту и уперивање оружја у мене, па ја у њих и тако даље. Е сад, појединачно ко је био,
ја стварно не знам, али је било револта са њихове стране што ја то не дам и тако
даље, али успели смо да направимо ред. После тога, ти момци, полицајци, који су
били ту, они су запосели обезбеђење објекта, ја сам им рекао да извршавају своје
задатке који су им и надлежни, да не смеју да пуштају никога да уђе унутра, док не
добију другачије наређење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где су за то време ова три аутобуса која сте довели и људи
у њима?
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ту су били, не, не, да, ја сам њих убацио,
они нису добили батине.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А када сте их убацили, пошто сте избацили ове или?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, не, ја сам њих убацио када сам ове
избацио напоље, онда сам ове убацио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: И све је било, значи, ту је направљен ред. И
они су имали неке фазе тако, чак некада су се смејали, некада што кажу, дође им
нешто па навале, агресивност велику испољавају и тако даље, али у суштини, ми смо
некако то успели да смиримо. Ја сам после тога, када сам све то завршио, отишао у
своје командно место. Нормално, после оног краћег одмора када сам ја ручао и тако
даље, отишао сам у команду, било је то негде око пет - пола шест поподне да видим
да ли је тамо Шљиванчанин и да једноставно реферишем, да видим у чему је ствар,
зашто су људи тамо и да кажем каква је ситуација била. Тамо сам дошао у
оперативну салу, није био ту пуковник, односно тадашњи мајор Шљиванчанин и био
је командант. Ја сам Мркшићу, пуковнику, рекао да је стање на Овчари у реду, да је
било проблема пуно са територијалцима, да су били агресивни, да су желели да
узимају људе да им суде, да их туку и тако даље, да смо ми то спречили, успели смо
то да разрешимо и да је сада стање мирно, али ми је врло, рекох, симптоматично
рекао сам му, може се поново поновити и тако даље, да се предузму неке мере да се
то разреши то питање. Он је мене саслушао и рекао: добро, Вукашине и после тога ја
сам, нормално, изашао и отишао на своје командно место да радим те послове које
сам требао да радим. И донегде до увече, касније негде после 9, ја мислим 21 час, тек
сам тада видео мајора Шљиванчанина на свом командном месту и ту је он скупљао
своје сараднике и онда сам ја ту испричао да сам имао пуно проблема и да
једноставно не знам зашто су скренути са правог пута. Ништа он мени није рекао,
рекао је: добро Вукашине, добро си то урадио, ја сам знао да ћеш ти то да урадиш,
јер је он знао да сам ја упоран и дисциплинован и да могу да урадим задатак било
који. Тако да се тиме то и завршило што се тиче нашег гледања и читав тај протокол
где сам ја учествовао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте више одлазили на Овчару?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, одлазили смо 19-ог, дан раније смо
били, јер и тада је било горе један део људи који су били у аутобусима смештени из
Велепромета који су ишли па враћани, нису их примили и онда смо их ми тамо
смештали. Ишли смо увече 19. да обиђемо и имали смо један велики број
аутомобила од тих људи који су се извлачили из Вуковара сопственим превозом, па
је онда, пошто је био организован превоз, ти аутобуси су били ту смештени на
једном простору, одузети, значи, смештени и била је опасност такође да те
аутомобиле развуку, знате како је у току рата, па смо ми то мало обезбедили и
отишли да видимо јел све у реду и да разрешимо то питање, сутрадан да предамо те
аутомобиле да не стоје, није било снага за обезбеђење, а било је врло ризично
сачувати на једном отвореном простору где, знате, у рату владају неки закони јачег,
или шта ја знам, имовина је доступна за свакога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме сте оставили те људе, кажете, напустили сте, вратили
сте се са Овчаре, коме сте те људе оставили?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Које људе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У хангару?
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То су људи остали у хангару на обезбеђењу
војне полиције.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које војне полиције?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То је војна полиција, то је била мислим вод
80. моторизоване бригаде из Крагујевца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли имали код старешину тамо?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Имали су они старешину, ја сад не могу да
се сетим како се презивао, имали су значи вод, имали су старешину, Везмаровић
чини ми се да се презивао капетан, али то је њихова зона одговорности и они су
добили задатак да то обаве.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви њих затекли тамо када сте дошли?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јесте, они су били ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они су већ били тамо?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Тамо су били и било је мало и ових мојих
полицајаца, али они су се вратили аутобусима нашим из гарде, су се вратили у
команду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли ту била ова три аутобуса претходна празна, јер људи
су унутра у хангару?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јесу, јесу, била су, онда сам ја аутобусе
вратио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Свих шест?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте саслушавани пред Војним судом, а и после у
поступку истраге, ове истраге, Ви сте, заиста, у оба наврата рекли да сте тамо видели
Панића, начелника штаба?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али сте рекли да са њим уопште нисте контактирали?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас нам рекосте да јесте?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Само сам био љут на њега, јер је стајао је
тамо и рекао сам, нисам ја са њим разговарао, али сам рекао њему зашто се ово
дешава овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, значи, то је контактирање, ако сте се Ви њему обратили?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То је толико било и више се нисмо ни
видели.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, у том смислу ми је нејасно, ако кажете пре нисте
контактирали, данас кажете рекли сте му, онда то су различите ствари.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Остајем при овом сада исказу. Ми смо се
видели и ја сам питао њега зашто је овде овако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дошли сте, кажете, тамо око 13 или 13,30 сати и до колико
сте се задржали?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја сам био тамо негде до пола четири.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До пола четири?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У сваком случају, дан?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дан?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па да, још се видело, ја мислим.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Видело се још.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? И рекосте да сте тамо видели и Станка Вујановића и
Мирољуба Вујовића са ким сте контактирали највише, и Ланчужанина?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте их знали од раније?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, онако, нисам ја, чуо сам за њих, али
нисам се нешто дружио, они су били, не нисам их знао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, онда како знате да су то они?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, нисам, знате, нисмо се ми дружили, ја
сам знао када смо дошли, када су почела борбена дејства, смо се виђали, али нисмо
нешто посебно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко су били они у току тих борбених дејстава? Шта су они
били?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Они су били команданти те њихове
јединице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква је то јединица?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, јединица територијалне одбране, али
то је била Петрова гора једно време, а касније је претворен, био је други одред Лева
суподерица, тако су се звали. Али они су били, значи, то је мала јединица из
Вуковара која је била формирана и пре нас, значи постојао је тај одред Петрова гора
пре него што смо ми дошли и који је једини да кажем, био организован и пружао
отпор у то време.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Закључио бих да тешко говорите.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, може ли мало воде?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, дајте чашу воде сведоку.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Тако да је, они су били команданти тих
својих одреда који су били интегрисани у борбени састав наших јединица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Интегрисани су били у борбени састав при којој јединици
гардијске бригаде или јединицама?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Били су у првом јуришном одреду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, ко је ко од њих, шта је ко од њих био у том одреду
њиховом и тако даље?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Они су били команданти, они су се
смењивали, био је једно време Станко, па онда Вујовић Мирољуб, а ове Леве
суподерице је био командант Камени, како су га звали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ланчужанин?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ланчужанин. Он је био командант Леве
суподерице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које величине је тај, односно које величине су ти одреди
били?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, сада да Вам кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако имате сазнања те врсте?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, нису они били бројни, ја мислим да су
били око 50-60 људи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ова ова наврата када сте саслушавани и пред Војним судом
и пред истражним судијом овог суда, кажем у оба ова наврата, Ви сте, добро, данас
сте објаснили да померате датум, да то није 19. него је то 20, али несумњиво
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говорите о истом дану од шест сати изјутра, евакуација болнице, долазак у касарну,
из касарне на Овчару, значи да ли је то сад 19. или 20, данас кажете да је то 20-ти?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али оно што данас кажете, а то се значајно разликује од
онога што сте говорили у оба ова наврата када сте саслушавани, јесте, да сте Ви у
оба та наврата рекли да сте и увече око 21,30 сати на Овчару долазили управо тог
дана, управо тог дана?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: 19. сам долазио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, сада не причамо о датуму, него управо тог дана када
сте аутобусе из болнице довели до касарне и она касније она три на Овчару, значи
говорите о том дану и ту нема никакве сумње?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можемо сада причати, јел то било 19. или 20, али, Ви у оба
та наврата говорите: то је било тог дана када сте били на Овчари око 13,30 сати, те да
сте потом били увече око 21,30 сати?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, 20. нисмо били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сада кажете, не, увече сам био претходног дана?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Били смо 19-ог, али 20. нисам се
појављивао после пола четири, то сам сигуран. Јер ја сам говорио да смо 21, 19. у 21
сат био, тада сам говорио да смо ја и Веселин били, тада смо били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је, рекли сте да сте били са Шљиванчанином увече у
21,30 сати, проверили, све је било у реду, рапорт је предао неки тамо старешина,
капетан, предао рапорт, све у реду са заробљенима?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Веселин је разговарао са неколицином, ја
мислио да је био Вујановић, Мирољуб Вујовић, вероватно он може да потврди то,
15-20 минута смо били и вратили се. Нисмо више били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како Ви, чиме Ви објашњавате ове разлике у Вашим
казивањима, господине Вукашиновићу?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја сам само терминолошки, значи,
временски сам, ја сам све говорио о 19.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, онда се нешто не разумемо.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Није 19. него 20.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда се нешто не разумемо. У оба ова наврата када сте
саслушавани код истражних судија, рекли сте: тог дана био сам на Овчари два пута,
данас кажете, не, био сам на Овчари два пута у два дана, па Вас то питам, како то
објашњавате те разлике у казивањима?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па ја Вама кажем, да сам био 19. увече.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али сте код истражног судије Војног суда и код истражног
судије овог суда, рекли.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Зато што је тај 19. мени био дан када сам ја
мислио да је била евакуација болнице, тако сам ја то представио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Небитно сада.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Али није било 19. него 20.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, добро, данас Ви кажете, на Овчари сам био дан пре
евакуације и на Овчари сам био на дан евакуације. А раније сте рекли: на Овчари сам
био само једног дана у два наврата? То је суштина, не причамо сад, 19, 20, 21,
небитно. Ви данас кажете да сте били на Овчари претходног дана и данас? То нам

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 16.12.2004. године

54

данас кажете, раније сте рекли: на Овчари сам био данас два пута, то су те разлике,
па Вас то питам, то хоћу да ми објасните?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, 20. сам био значи на Овчари, када сам
довезао аутобусе, значи то је тај дан када смо довезли аутобусе. И онда сам када сам
све то завршио, вратио се доле, на командно место моје.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И више се нисте враћали?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисам се враћао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али сте у поступку истраге рекли да сте се вратили касније,
увече да сте се вратили?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисмо, нисмо, 20. ишли. Озбиљно, ја Вам
искрено говорим. 20. нисмо били заједно, него 19. Ја 20. нисам уопште видео мајора
Шљиванчанина уопште на том простору на Овчари. То је чињеница.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говорили сте у оба ова наврата, такође, да је тамо хангар
затворен, стављен катанац и кључ остао код овог капетана?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То су метална врата која су на шиберу, и
она су се скупила и ту је на тим вратима стајао војни полицајац.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, али сада прича о катанцу?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас нам не говористе ништа о том катанцу, а кажем?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Мислим то су стари делови, били су ту
катанци, да ли су они функционисали или нису, ја нисам њих затварао, али су врата
затворена, од хангара су затворена врата и она су се могла затворити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, била су затворена врата и био је остављен катанац?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Унутра су били само заробљеници без војника, знам да је ту
била чета војне полиције крагујевачке бригаде, био је ту неки њихов капетан и тако
даље. Кључ од хангара био је код командира чете?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нормално.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваљда код тога?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисам ја ушао у те.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кључ од хангара?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Они су имали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, како кажете, затворена врата, па катанац, па кључ од
хангара, онда Вас питам?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па кажем, ја нисам то затварао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте Ви, а да ли је то затворено, да ли је то закључано? Да
ли сте видели да је то неко други урадио, када сте већ говорили о овоме?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја само кажем да су били, значи, мора да
сам то непрецизно дао, значи, катанац је био, значи врата су затворена, били су
полицајци ту и тиме је, сада ја нисам, право да Вам кажем, гледао да ли су они
закључали то, али је чињеница да је то све било ту у реду како је требало да буде.
Значи, нема никаквих, све је то чисто било што се тиче тог тренутка када сам ја био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако Вас добро пратим, произашло би да сте Ви на Овчари
били од око 13 или 13,30 до 15,30 сати, нека два, два и по сата?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Тако је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете, тамо је тај Везмаровић? Ви рекосте Везмаровић?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја мислим да се тако презива.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: По неком сећању.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Капетан војне полиције са водом војне полиције?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видели сте у једном моменту Панића?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Тако је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте још кога видели од официра, било гардијске
бригаде, било неке друге јединице?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нису били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте познавали Марчек Јана?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, ја сам познавао њега, али нисам,
мислим, нешто посебно га познавао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је потпуковник Војиновић?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Он је био командант бригаде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ове?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: 80.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 80. Да ли сте њега тада тамо видели?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, ја га нисам видео, али чуо сам да је он
мене видео. Ја га, мислим, нисам га видео, јел сам ја био стварно у послу, верујте ми,
радио сам и инсистирао да то све средим и нисам га запазио, ја сам гледао ове наше
добровољце, односно територијалце, да избацим их хангара и да направим ред.
Нисам имао намеру да гледам ко је присутан тамо. Ја га нисам приметио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је тамо у болници, ко је тамо у болници
раздвајао људе на часне и нечасне, користим Ваше изразе?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не знам, нисам учествовао ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта вам је речено, ко су ови људи које треба да водите у
касарну и колико их је било, по Вашим проценама?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Мислим да је, сада нека моја процена, на
основу свега онога што је било, мислим да их је било око 250 људи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јел по аутобусима како смо их превозили и
једну групу смо пустили, ја мислим да је тако било око 250 људи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Вам је речено, ко су ти људи?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, речено је да су они, мени је речено, да
су они у болници били, да су вероватно многи од њих учествовали у борбеним
дејствима, да треба то да се истражи, да се види који су били, који нису били, да се
то касније расчисти, али је углавном сва та група издвојена, пошто нису били тешки
болесници и рањеници и тако даље, многи су били наздраво замотане руке или ноге,
то је чињеница, и онда је, ту смо видели на неколико од њих, и онда је наређено да се
они сви извуку као особље, као борци који су се после пада Вуковара скрили у
болници као болесници, јер нису имали могућности да се извуку из окружења.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. Дакле, у томе раздвајању Ви нисте учествовали?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, ја нисам учествовао у том раздвајању,
вероватно је, особље болнице и шеф, односно мајор Шљиванчанин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекосте, било је тамо пуно територијалаца, било је тамо
изјутра када сте Ви дошли у 06 сати ујутру, било је пуно људи? Јесте ли тада тамо
видели ове које нам рекосте да знате имена, данас поменусте, Вујовић Вујановић?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Био је и Вујовић и Станко били су ту,
значи.

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 16.12.2004. године

56

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада изјутра тамо?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, ту су били и били су на Овчари, само
што је неко био краће, неко дуже, мислим временски не знам колико су се
задржавали, али били су свуда присутни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Петковић Спасоје?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Како рекосте?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петковић Спасоје, да ли Вам то име што говори?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Надимак Штука?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни то?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Чуо сам овако, али мислим, то је мени сад,
мислим, чуо сам о њему сада ових дана, али у то време, нисам знао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. Он тврди да је био у то време курир код капетана
Радића?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Могуће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је био на Овчари и да сте Ви дошли касније у току вечери
са пухом са Каранфиловим, знате капетана Каранфилова?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Знам, али нисмо дошли заједно, сигурно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте дошли, дакле, сами пухом заједно, видео Вас је и тада
када је ова прича о којој Ви говорите, везано за хангаре али и да сте касније, током
вечери, дошли и да сте разговарали са Мирољубом Вујовићем у смислу да сте
Вујовићу рекли: нисмо их ми дали да их убијате, него да их испитујете?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, не, мислим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он тврди, па Вам ја предочавам и желим да чујем Ваш
коментар?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: У реду. Ја нисам, значи, с Борчетом нисам
долазио, а у том периоду када сам ја тада био и решавао тај проблем са њима, онда
сам ја говорио да они не могу њих да туку и да бију и да их ми нисмо довели овде да
они њима суде, него једноставно да су они сада наши и да ћемо ово решавати по
закону. Нисам дозвољавао у том смислу, а могуће је да сам рекао: ви не можете њих
да бијете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, то оно тада у хангару док сте покушавали да уведете
ред у хангару?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, да, тако је. И ту је било и сукоба са
неким, шта ја знам, да кажем, око тог мог става, а да сам долазио са Борчетом, не. То
није истина, мислим, немам разлога да не кажем, али нисмо долазили заједно. Сви
смо имали неки свој посао и није било разлога да долазим са Борчетом уопште,
Каранфиловим, то је мој колега, капетан који је имао своје задатке, он је био официр
безбедности који је пратио оперативно први јуришни одред.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате пуковника Марића?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Знам, он је био помоћник команданта за
морал.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За морал? Да ли сте њега тада видели на Овчари?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер Петковић нам опет тврди да је он довео аутобусе и то
свих пет-шест одједном, да је он довео аутобусе на Овчару?
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја га видео нисам, а не верујем да је он то
урадио, сумњам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он на том састанку код Мркшића увече 19., да ли је
он добио каква задужења у том смислу?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, они су имали, знате, ја нисам био на
рерисањима, значи, на реферисање иду чланови команде, а чланови команде је мајор
Шљиванчанин, као начелник одељења и он присуствује свим реферисањима и са
свог стручног дела излаже стање у зони, проблеме и мере за решавање, тако да
нисам чуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. У поступку истраге сте рекли, ја знам само из виђења
Станка, Мирољуба и Каменог, нисам тог дана са њима уопште разговарао, ово сте
рекли код истражног судије, данас нам рекосте да јесте разговарали са Вујовићем,
првенствено сте се њему обраћали и са њим разговарали због његовог као
ауторитета, па и у овом смислу?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Знате шта, када сам ја то рекао, нисам
мислио да смо неке разговоре водили велике, знате, али ја сам тражио, јер ја сам
видео да је ситуација врло ружна и нисам могао сам све, па сам тражио, они су ту
били, нису се они наметали никоме, они су били исто као и сви, или ако су они били
њихови команданти, нису се они нешто издвајали посебно. Да су они нешто
хушкали некога или да су, него су једноставно присуствовали једној таквој
атмосфери ужареној и посматрали, али нису много утицали на то да се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су се људи у хангару тукли док сте Ви били и
покушавали да успоставите ред?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нису их тукли док сам ја био ту, зато што
смо ми настојали са полицајцима да их изгурамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сте Ви имали војних полицајаца са собом?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја сам имао у сваком аутобусу по двојицу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја сам имао у сваком аутобусу по два војна
полицајца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По два?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То значи, шест пута два – дванаест.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дванаест?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: И ми смо успели то и ту је била нека добра
воља, ја сам видео и овако, сада ја нисам могао да пратим све, али чињеница да је и
Мирољуб утицао да се то, да они изађу из хангара и да се стање стабилизује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај нам Петковић каже да је на ово што сте Ви Мирољубу
рекли, овако како он то представља, да је он одговорио, дакле, да је Мирољуб
одговорио: није то Ваше, није то Ваше?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, право да Вам кажем, могуће је да је и то
одговорио, ја се не сећам, овако искрено да Вам кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је вршен или да ли сте Ви, евентуално, наредили да се
изврши какав попис људи, јесте ли Ви имали какав списак, какве спискове људи у
аутобусима, тамо сачињен у болници или не знам ни ја како, у касарни, било где?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисмо имали, поштовани судија, нисмо
имали никакве спискове, зато што тај задатак је био такав, да треба да их одмах,
значи, мени је Шљиванчанин рекао да нема, уопште није ни било говора да ћемо их
ми негде да држимо, тако да, него ће бити одмах, истог момента, значи из касарне
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даље да ће да се организује транспорт, тако да нико није правио спискове, то је
чињеница, и да нисмо имали поименично спискове у аутобусима људи које смо
укрцали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате зашто Вас то питам? Зато што сте Ви, ипак, те људе
преузели у болници, ставили у аутобусе, нисте она прва три, али сте ова друга три
аутобуса довезли тамо на Овчару, сместили у хангар и сада нека друга јединица са
којом Ви не руководите, не командујете и тако даље, Ви лично, преузима неку бригу,
обезбеђење и тако даље, па у том смислу, о коме то, колико људи, знате, у смислу
неке примопредаје, намеће ми се као логично да се изврши нека примопредаја, Ви
реците ако не треба или зашто не треба?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Није било спискова, међутим, с обзиром да
је тај објекат у зони њихове одговорности, они су имали задатак, јер војна полиција
обезбеђује све, рецимо, заробљенике или становништво које се извлачи, значи то је
њен задатак и видео сам да је команда пребацила тамо, значи, наредила да се тамо
пребаце, значи, вероватно је, то је став команде, она даје надлежност јединици која
врши обезбеђење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели кога да лежи на патосу хангара, испред
хангара?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, испред хангара не, а у хангару је било
људи који су лежали, вероватно су били ударени, болесни, било их је који су лежали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу били живи? У том смислу Вас питам?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Сви су били живи. Ја сам лично обишао.
Сећам се једног малог, ја мислим да је био Албанац, чини ми се, да је он мало више
добио батина и био је мало у крви, али, значи, сви су били живи у хангару, у том
тренутку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте са Шљиванчанином разговарали о овоме?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, до увече. Увече после реферисања, када
је он стигао, ми смо се чули, он је имао друге послове, имао је и теже рањенике и
лакше да збрине, значи, болница је имала доста тешких рањеника које је требало
евакуисати, они су били на носилима и тако даље и нисмо се виђали све до увече,
када сам ја њему испричао да мо имали проблема, да је било покушаја да се отму
појединци, да се суди њима ту на лицу места, да су неки добили батине и тако даље
и тиме сам му објаснио да све живо што је могуће било, предузео да их заштитим и
да сам их заштитио у том тренутку и да даље не знам шта ће да буде са њима, он је
рекао добро, ми ћемо то да решимо и тако се завршило. Није ми дао никакве задатке,
нити је коментарисао шта је одлучено на реферисању.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте и када чули на то шта се десило на Овчари?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисам тада чуо, ја сам после сутрадан, ја
сам припремао да предам командно место, има ту пуно посла и поред разних
гласина, у том периоду је било пуно разних гласина, па сам и то чуо да су људи
нестали и побијени, међутим, нисам баш био сигуран, нисам веровао да тако нешто
може да се деси, јер било је гласина и око оне деце како су у оном Борову насељу
испечена, оно знате како је у рату, пуно тих гласина има, па сам мислио, нисам
веровао да је то могуће учинити. Али сам чуо, као нема људи, они су нестали,
вероватно су ликвидирани.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте сутрадан чули?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, да, сутрадан, поподне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате од кога?
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, то, знате, у команди људи структуишу
приче, ја сада да Вам кажем лично ко ми је рекао, али је чињеница да је у команди
причано о томе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Питања?
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Да Вас питам,
молим Вас, када сте рекли да су испред Овчаре били територијалци, колико људи је
било у том моменту када су људи већ смештени у хангар, када се ситуација
нормализовала, колико је људи било испред који су претходно?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па ја мислим да их је било једно педесетак,
шездесет.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Јесу сви они били
наоружани?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Реците ми, рекли
сте да су хангар обезбеђивали људи из 80. крагујевачке јединице. Колико је њих
остало ту, пре него што сте Ви отишли, у смислу те безбедности?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, било их је једно двадесетак.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Јер сте Ви рекли да
сте сматрали да су они безбедни у хангару, обзиром да их они обезбеђују, па Вас
питам отприлике о том неком односу?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја сам то рекао, када сам дошао у команду
да је, значи, да је стање горе како-такво било и та јединица је горе преузела, али да је
то ризично и да може да се поново десе проблеми, да би требало појачати
обезбеђење.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Обзиром да су те
бројке, сада кажете овде је било око осамдесетак људи, овде је било двадесетак,
обзиром на тај неки однос?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Знате, за обезбеђење једног објекта
немогуће је издвојити веће снаге, ипак је то један мањи објекат и мислим да је било
довољно што се тиче обезбеђења, што се тиче обезбеђења, то је сасвим довољно,
питање је како обезбеђење ради.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Не, обзиром на те
људе испред који су наоружани?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нису они били тако, ја се извињавам, нису
они били тако агресивни да су пуцали у људе, знате, тако да та њихова агресивност
је била мало и флертована, фолирана, али је било и стварне, мислим да, није то
мерило, знате, број снага обезбеђења и ових територијалаца, то нема везе.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Не, обзиром да су
сви били наоружани, кажете и сами?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јесу наоружани, али нема, мислим није
било намере њихове у том тренутку да ће они да отимају и да убијају.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: А по чему сте то
проценили да није било, ако су претходно правили неред?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, њихова реакција се смирила и они су
напустили хангар. Видели су да у том тренутку, ми смо предузели мере и ја не могу
да процењујем шта ће даље бити, али у том тренутку је све било у реду. Они су
напустили, они су се разишли, остао је један мањи број.

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 16.12.2004. године

60

ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: У том моменту када
Ви одлазите?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, био је сасвим маљи број људи ту.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Отишли су, један
део је отишао испред који је био претходно?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, разишли су се, сада куда су отишли, ја
не знам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Ви сте видели да су
отишли? Кажете, остао је мањи број, у ком моменту, то нисте до сада нигде
споменули, зато Вас питам?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја Вам причам сада мало шире, зато што
треба да објасним тај део ту, значи, било их је у почетку више, а касније, нормално,
да су чак и Камени је отишао, ја га нисам приметио, није био све време ту.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Па јесте видели где
су отишли, како су отишли?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, не знам, право да Вам кажем, не знам
где су отишли. То је већ ван моје могућности, ја нисам пратио њих где су они
отишли.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: А како сте
проценили онда да је мање људи?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, мање је, јер је мања група била.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Да ли је било неког
кретања, у смислу доласка неких аутомобила или било чега другог, да ли сте то
приметили?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, у том тренутку када сам ја био, није
било неких кретања.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Обзиром да кажете
да сматрате да су отишли, зато Вас питам, како су могли отићи, јел то није у граду,
значи, морали су неким средствим претпостављам?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, ја Вам не говорим да су они отишли и
вратили се у Вуковар.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Не, Ви сте рекли да
су отишли, па Вас ја питам, како су?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Они су склонили се одатле и није их било у
том броју у коме су били у почетку.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Па, ја Вас зато и
питам, где мислите да су се склонили?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја не могу да кажем.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Обзиром да је то
издвојено нешто ван града?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, питате ме нешто што не знам. Ја не
знам где су отишли, откуд знам, ја Вам онако искрено говорим.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Ви нисте видели
кретање?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, не, кажем, ја се не бавим њима, ја се
бавим са мојим проблемом да разрешим проблем и да се јавим у команду. Ја када
бих све то и гледао, онда мислим, сада са ове тачке гледишта, је једноставно,
међутом у то време, није било то тако.
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Само да Вам
прочитам једну реченицу коју сте рекли код истражног судије, рекли сте: после
краћег времена од око двадесетак минута нас двојица, а то се односи на
Шљиванчанина, мајора Шљиванчанина, нас двојица смо се вратили сваки на своје
командно место. По нашем повратку са Овчаре увече, мислим да је мајор
Шљиванчанин о оним нашим запажањима, обавестио команданта, пуковника Мила
Мркшића. Сада кажете да то није догађај од истог датума, о чему онда он има да
обавештава Мркшића, о којим онда догађајима он обавештава, ако то није било тог
дана? То сте Ви рекли.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Тамо је било, значи, један велики број људи
који је био извучен из Вуковара и он је био у аутобусу, значи, преноћио на Овчари,
зато што нису их примили хрватске власти. Нису их примили, па су се они вратили
поново горе и ти људи нису хтели да буду у хангару, него су тамо их сместили у
аутобус, тако су преноћили у аутобусу и било је пуно ових аутомобила, одузетих тим
људима који су хтели да крену са својим сопственим превозом.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: То све причате о
претходној вечери, пре ове када су се скупљали у хангару у овом сада после што смо
причали?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Јел о томе мислите,
о тим вашим запажањима, претпостављам?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, он је вероватно пренео тада.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Па не вероватно, то
сте Ви рекли, мислим, то Ви кажете, то су Ваше речи, ја Вам читам.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Претпостављам да је он увек реферисао
увече о својим обиласцима, о својим запажањима, о стању и тако даље.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Али та запажања о
којима Ви овде говорите односе се на неке догађаје који су претходно, сада у том
делу потпуно мењате Ваш исказ, знате, зато Вам ја то говорим, не бих Вам рекла да
то тако произилази, ту значи, причате о неком догађају који је био интересантан,
неуобичајен, па сада кажете, о томе је обавештавао, па зато Вас питам, ако није тог
дана, о чему је онда обавештен, о чему сте имали потребу уопште да се консултујете,
да обавештавате, каква су запажања била, то Вас питам?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Имали смо потребе, јер ти људи, то је био
велики број људи који су и даље били у нашој зони, проблеми са људима, треба их
збринути и обезбедити.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Које људе?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Људе из Вуковара који су извучени. Било је
пуно како су извучени људи, знате, из подрума, из својих склоништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Те који су враћени аутобусима, те који су се аутобусима
вратили назад и преноћили?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Они су били у аутобусима, они су ишли за
Жупању тамо да се предају, па их хрватске власти нису примиле, па је тај конвој
поново враћен назад на Овчару. Па је сутрадан ишао у Нуштар да се преда, па и тада
нису прихваћени и тако даље, то се возало горе-доле.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Добро.
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То су све проблеми који утичу на стање у
зони одговорности и ми морамо то да предочимо, ради се о људима који су и стари и
изнемогли, и деца, и жене и тако даље.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Али то нисте
говорили, ја Вам не бих то сада читала, да сте то говорили у контексту ових догађаја
претходних, то нисте говорили, зато Вам ја то, али добро, Ви тако објашњавате,
говорили сте у другом контексту.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја нисам имао када да одговарам, нити сам
имао шансе да се сретнем са Веселином.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Не, не, не, овде у
истрази код судије говорите у контексту других догађаја, зато Вам ја предочавам, не
говорите уопште у контексту ових претходног дана, зато ја покушавам, али не могу
наравно да утичем на Ваш одговор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морам се ту наставити на колегиницу, судију, па читам:
након тога, у току 19.11.1991. године, око 21,30 часова, ја сам са мајором
Шљиванчанином долазио на пољопривредно добро Овчара, ради обиласка овог
рејона и том приликом један од старешина који је учествовао у обезбеђењу ових
притворених у хангару, ако данас говорите о људима који су одбили да уђу у
хангаре, него су остали у аутобусима, онда говорите, али онда говорите прецизно?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Говорим да су били у хангару, али нису
били у хангару.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нису били у хангару.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, али Ви говорите ово, један од старешина који је
учествовао у обезбеђењу ових притворених у хангару, предао је рапорт мајору
Шљиванчанину обавештавајући га да нема никаквих проблема, како сада
објашњавате, како сада објашњавате ово Ваше казивање код истражног судије?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Извините молим Вас, они су остали ипак,
определили се да остану у аутобусу, ја сам мислио да су унутра, у хангару, али нису
били аутобуси ту, аутобуси су били извучени са друге стране хангара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знамо ми то, то смо чули, то смо чули раније.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: У том смислу, ја сам био са
Шљиванчанином и то сам посматрао, нисам ја примао рапорт никакав.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али говорите и о Шљиванчанину, говорите о притворенима
у хангару, говорите о старешини који је учествовао у обезбеђењу тих људи у
хангару, а пуковник Војиновић нам рече, као командант 80. моторизоване, да је целу
ту ноћ био код хангара, обезбеђујући и учествујући у обезбеђењу управо тих
аутобуса са женама, децом и тако даље који су ту ноћ преноћили на хангару, знате?
Да ли сте тада видели пуковника Војиновића?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код хангара?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не. Ја сам дошао, Шљиванчанин је
углавном, он је водио разговоре, ја сам само био присутан тамо, значи нисам
учествовао у разговорима уопште, ја сам само овако, знате како је када станете са
стране и чујете шта се прича.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: Ја бих Вас питала, када сте
Ви разговарали са капетаном Предојевићем, и када сте питали где су ови људи из
аутобуса и где су аутобуси, он Вам је рекао да су превезени на Овчару?
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Тако је.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: По чијем наређењу?
Кажете, из команде, јесте питали ко је то наредио?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисам га питао, ја у то време, када дође
наређење из команде, зна се ко може да нареди.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: Ко?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Командант или његов заменик или дежурни
оператер, то је тим.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: Реците ми, када сте
говорили о томе да ови људи нису били агресивни у том смислу, што би пуцали на
људе, па, како су били агресивни? Шта су то они радили?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Знате, они су претили, псовали, врискали и
тако, није нико пуцао.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: Кажете, видели сте неке
трагове крви, одакле су ти трагови, како су настали?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Трагови од физичког насиља.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Физичког насиља.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: Физичког? Па јесте ли
видели Ви то?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, нисам видео, али сам видео по људима,
значи, прва група која је дошла без мене.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: Па, како су ти људи
изгледали?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Они су били физички.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: Како су Вам они
изгледали?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Били су уплашени, неки су били крвави, ја
Вам кажем, нису сви, неки су били крвави, главе, руке и тако даље, али су били
уплашени. Сви су били уплашени.
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА НИКИЋЕВИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даља питања, молим?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Када он сазнаје да није то 19.
новембар, него је 20-ти, тај догађај са тим затвореницима, заробљеницима на
Овчари?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок је нешто о томе говорио.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Нисам баш чуо добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте дошли до тога да промените то, да сте сигурни?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Увидом у неку документацију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Увидом у неку документацију.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Господине председниче, значи, увидом у
документацију, валидну, то је ратни дневник гардијске бригаде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, у ратни дневник гардијске бригаде?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Тако је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када, када сте?
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, ја сам то гледао при разговору са овим
људима, мислим, ми разговарамо, кроз разговор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кроз разговоре и увидом у дневник гардијске бригаде?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Када је вршио увид у дневник
гардијске бригаде?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Када сам вршио увид?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, има, шта ја знам, пре пар година.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре пар година, али сте саслушани код истражног судије
овог суда прошле године?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, да, али после тога сам ја, значи, 1998.
године давао изјаву, тада ми је фигурирао тај датум. Касније када смо разговарали,
ми колеге сви који смо дали изјаву, онда смо анализирали време и догађаје који су се
одвијали и испада да нема, није могуће уопште да 19. буде евакуација.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вукашиновићу, али сте прошле године саслушани
код истражног судије овог суда, па сте исто говорили о 19. иако сте пре тога
разговарали са Вашим колегама и извршили увид у дневник гардијске бригаде? Ви
сте прошле године у новембру месецу рекли да је исто 19-ти?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Скоро негде, значи, пре две године, ја
мислим да сам гледао, тако, јер сам имао потребу да расчистим тај датум.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па што онда истражном судији овог суда, прошле године,
нисте рекли да није то 19-ти, него је 20-ти? Разумете?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Мислите у Новом Саду?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па ја сам и даље у некој својој глави имао
те датуме.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам Вас разумео.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: И тада сам коначно схватио да није то тај
датум, на основу свега онога што сам видео, значи, не може да буде 19, него 20. Јер
посета Сајруса Венса и ратни дневник су један од догађаја који то демантују и то
реално демантују. Не може да буде господин Сајрус Венс ту, а да се дешавају такве
ствари, чињеница је да је био и да су га примили и реферисали, обилазили болницу и
тако даље.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Немогуће је, наравно, да је то
извршио пре две године, када је исказ дао пред истражним судијом крајем прошле
године, па га ја питам, је ли могуће да је тај увид у дневник извршио у току децембра
прошле године или у току ове године до данашњег дана, за је због тога измењао тај
исказ или не?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, ја сада не могу да Вам кажем, када сам
тачно увид, али имао сам право на то и то је моја јединица у којој сам био и имао сам
право и тражио сам да погледам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Добро, ја знам да је и упозорен
сведок да није дужан да одговара на питања која би га изложила знатној
материјалној штети и кривичном гоњењу, па да ли може да не одговори на то питање
са неким од тих аргумената, то бих ја прихватио, али са аргументацијом да је
извршио пре две године увид, а да прошле године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, замениче, питања?

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 16.12.2004. године

65

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Добро, не може? Не може то
питање?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок је поучен, сведок је валидно поучен, сам ће рећи да
ли ће на неко питање одговорити или неће одговорити. Односно рећи због чега неће
да одговори, до сада то није био случај, одговорио је на свако питање. Ја нисам
разумео Ваше питање, то ми је био коментар.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Јесте Ви разумели питање?
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Сведок је дужан да
говори истину, сем ако се позове на неке од ових одговора који би њега изложили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Управо, то је коментар, замениче, мислим ја нисам схватио
Ваше питање. Нисам схватио Ваше питање?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Како је дошло до промене датума?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок је питан.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Извршио је увид у дневник пре две
године, а прошле године је давао исказ код истражног судије, то је чудно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је дао, дали смо објашњење, али Ви говорите сада везано
за поуке сведоку да је дужан казивати истину, да не мора да одговори на питања
чијим одговором би себе изложио и тако даље?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Ајдемо друго исто то. Имате ту сада,
када бих ја почео да набрајам, једно пет верзија одговора које је он изнео. Сада, која
је тачна? Мислим, можете одбити и то. Која верзија од тих пет које је дао је тачна?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можемо овако, сувише уопштено, предочите сведоку,
сведок је питан, овај председник већа је сведоку успут предочавао разлике у
казивањима и тако даље.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Па, добро, је ли тачно ово што данас
говори?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сувише, замениче, сувише уопштено, има пет верзија, која је
тачна?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можемо тако. Конкретно, конкретно, конкретно питајте
сведока.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Добро. Од кога је добио ударац у
леђа тамо, када каже да га је добио, у вези интервенције у корист тих људи тамо у
аутобусима, ко га је ударио? Из које јединице?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Мислим да је питање веома апсурдно, од
кога сам добио ударац?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Па, да?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па ја стварно, мислим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Ко га је ударио?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То да Вам кажем, не знам. То уопште није
битно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не пита Вас заменик у смислу ко именом и презименом, него
рече из које јединице?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Тих ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако су уопште.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Територијалне одбране, представници.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Територијалне одбране?
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Како које јединице? Нема више, они нису
више у нашем саставу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумели смо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Каже овако: од 17. новембра
јединице територијалне одбране Вуковара су биле самосталне и под командом
својих локалних органа власти, у чему се састоји та њихова самосталност?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли остајете при тим тврдњама, прво да видимо, јел данас
заиста нисте нешто рекли у том смислу?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: О томе ја нисам говорио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас нисте.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То је већ ван моје надлежности, то је ствар
командовања и мислим да по том питању не желим да говорим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја сам орган безбедности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ја сада тражим управо то, стрпите се мало, замениче, ево
га: иначе јединице ТО су са овог подручја у току извођења борбених дејстава за
Вуковар, биле су под командом командне јединица ЈНА. Међутим, чим су престала
борбена дејства, а то је 17.11.1991. године, ове јединице су биле самосталне и под
командом штабова ТО за подручје Вуковар и локалних органа власти, на том
подручју, који су одмах почели да функционишу. То је Ваша изјава код истражног
судије Војног суда те 1998. године, па Вас и заменик и ја сада питамо, да ли остајете
при овој Вашој тврдњи?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, остајем при томе, али мислим, није то
из мог домена, али ја могу да кажем оно што знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ако остајете при тој тврдњи, онда бих Вас ја питао, откуд
Ви то знате да је то тако било?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, чим су завршена борбена дејства, знате,
и када је Вуковар ослобођен 17., значи дошло је наређење да се гардијска бригада
врати за Београд и онда аутоматски значи била је ова седница Владе САО Крајине,
како је зову, где је одржана Влада, легитимно тело у то време коју су они
формирали, на основу свега тога, ја сам због тога рекао, они су одржали седницу,
донели одлуку, формирали легитимне органе власти и под тим њиховим
принципима, по стратегији општенародне одбране у то време, те су јединице
њихове. Оне су најодговорније за зону одговорности и повлаче се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, на основу тога Ви закључујете да је то уствари овако
било?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, тако је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: У чему се састоји самосталност тих
јединица територијалне одбране?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумели сте шта Вас пита заменик?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: У чему се састоји?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Самосталност?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Самосталност се састоји у томе, да имају
своју команду, своје команданте, своју територију, своје органе власти и да могу да
контролишу простор у својој зони одговорности.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Да ли то значи да немају никакве
везе више са јединицама ЈНА?
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Тако је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Да ли су они на храни код јединица
ЈНА?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Да ли је постојала шира јединица
територијалне одбране од територијалне одбране Вуковара?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: На пример.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна, не зна.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Када је био у касарни, да ли је видео
некога, каже да је видео различита лица, припаднике, ајде тако да кажем,
добровољаца, територијалаца, да ли некога од њих препознаје, конкретно ова лица за
која говори да их познаје, да ли њих види тамо, или од добровољаца, да ли их види
тамо?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У касарни, код аутобуса?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, био је Мирољуб у касарни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То, када сте Ви били са ова три аутобуса?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јесте.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Да ли је био Станко?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Ланчужанин?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Када долази на Овчару испред
хангара, каже да је то био дан, да је све време тамо боравио?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био је дан.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Да је дан?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је рекао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: И рекао је да је тамо видео
Мирољуба, Станка и Каменог?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Ланчужанин каже да он у то време
није био тамо, предочите му ту изјаву његову, исказ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је, тако је, Ланчужанин тврди да јесте дошао на Овчару,
али тек касније, била је ноћ, сада више не сећам се у колико сати, али је сигурно
била ноћ када је дошао на Овчару? Никако у току дана, јер је у току дана био у
Београду.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, ја говорим о Мирољубу Вујовићу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, рекли сте да сте на Овчари тада када сте довезли ова три
аутобуса, да сте видели на Овчари Вујовића, Вујановића и Ланчужанина?
Ланчужанин је нешто касније отишао и Ви нисте регистровали ни када ни где, али
када сте Ви дошли на Овчару, са ова три аутобуса, 13, 13,30 сати, да сте их видели
сву тројицу?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да. Остајем при томе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остајете при томе?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево кажем шта тврди Ланчужанин, Ланчужанин каже да није
био, био је у току дана у Београду, увече је тек дошао на Овчару?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Моја сећања су другачија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Био је у хангару, да видимо, кога од
ове тројице види у хангару, да ли икога види од њих тамо у хангару?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Био је Вујовић у хангару са мном, сигурно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сигурно?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да. Више нико.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Ова двојица других?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Да ли је Мирољуб Вујовић био
рањен у то време?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате уопште, да ли је био рањаван?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па ја мислим да јесте, али не знам, то је већ
ствар која је лична ствар.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Је ли био Мирољуб наоружан у
хангару и чиме, пошто каже сви су били наоружани?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не знам, мислим да није, не сећам се,
мислим да није имао пушку. Био је у униформи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Ту када је видео Станка и Каменог,
јесу ли они били наоружани, да ли је то видео?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не сећам се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Приликом саслушања код истражног
судије Војног суда на питање или већ можда у слободној интерпретацији сопственој,
даје нека своја виђења када говори о томе, да је сазнао да су ликвидирани, односно
да је била прича о томе и каже да је сматрао да то могу само да ураде, па је већ рекао
ко. То му предочите, па да се изјасни, да ли остаје при томе или не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из овога, да ли можете да извучете питање, из овог сада што
сте чули?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Мислим да ово не може да буде тврдња ни
чињеница, него претпоставка.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Претпоставка да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Могуће је да су то они урадили, не мислим
појединачно он, овај, онај, него да су припадници ТО то урадили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Могуће је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На основу чега?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: На основу онога што су исказивали ту
агресивност, а није наших јединица било ту, него, једноставно, може се закључити
да су то они урадили, када су добили услове за то. Моја је претпоставка, није тврдња.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када су, како рекосте?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Претпоставка, није тврдња.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не то, добро, него када су добили услове за то?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Вероватно. Знате, нису они нестали тако
што су сами нестали, значи тај поступак који су урадили, ја претпостављам да су то
они, али не могу да тврдим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Који су то услови?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, добро, када су добили услове за то.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: За шта?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да то ураде. Претпоставке су па због тога нисам ни желео
много да инсистирам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ДУШАН КНЕЖЕВИЋ: Немам више питања.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: (пуномоћник оштећених) Ја разумем човека, мада он
не разуме како треба да не одговара на питања али добро, то није важно, није поучен
у том правцу и на крају крајева, није дужан да зна то, као и свако пред судом. Овде је
било питање, њему је наређено, имали су састанак, дан уочи евакуације заробљеника
на Овчари, да они треба да буду после тога упућени за Сремску Митровицу, Шид.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је он схватио, тако је он схватио да ће бити упућени.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Сутрадан када сам дошао са још три аутобуса, мени је
рекао, овде није рекао ко, у истрази је рекао ко, да је покојни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, рекао је. Рекао је и данас.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Питање је било, ко му је, како је то Предојевић њему
предочио, ко је наредио ту промену одлуке, пазите, ту је промењена одлука?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, питан је, питан је, рекао је из команде.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Не, не, овде је рекао Мркшић, зато питам? Извините да
будемо прецизни, колико можемо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слажем се, слажем се.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Рекао је командант, заменик команданта, начелник
штаба.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте у истражном поступку Војног суда је рекао да му је,
дакле господине Вукашиновићу, наводно Вам је Младен Предојевић рекао да је то
наредио Мркшић? Наредио командант. Данас сте заиста рекли да је стигло наређење
из команде, из команде, па сте рекли ко би то могао бити, командант, начелник
штаба, или дежурни оперативни официр, или како се то већ зове? Значи неко од њих,
па Вас сада питам, шта Вам је рекао Предојевић?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Мени је рекао Предојевић да је наређено из
команде, ја сам тада у првој тој изјави рекао да је Мркшић, међутим, сада могу да
кажем да је могуће да је он, али да је можда и Панић, начелник штаба, углавном,
команда без обзира није појединачно, али команда ми је то пренела.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Значи, у том истом предочавању на крају пасуса, та
последња реченица, где каже: сви ови који су смештени у овом хангару, колико сам
ја био тада, питање од кога, требали су да се задрже највише један дан, да се изврше
неке провере, а затим иду у Шид и у Сремску Митровицу, као што је учињено са
групом пре тога. Сада, од кога је он то добио то сазнање или ко му је то наредио да
се изврше провере, па да се онда упуте у Сремску Митровицу или у Шид?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Није то, то су моја размишљања, није нико
то мени рекао. То сам ја рекао, какав би био поступак, јер је када су пребачени на
Овчару, онда сам ја.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Прочитајте му ту реченицу.
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја сам због тога видео да треба да се задрже
ти ту премештени са касарне на Овчару. Јер не би требало да иду на Овчару уопште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Ви сте заиста тада рекли да су они, сви ти који су ту
смештени, треба да се задрже највише један дан, да се изврше неке провере, а да се
затим превезу у Шид или Митровицу?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Зато што ја нисам уопште знао шта се
дешава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су само Ваша закључивања?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јесте, моја закључивања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А не сазнања?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јер промена маршруте ми је говорила о
таквом једном.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А не сазнања?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, не, нико мени то није, ја сам сам
закључивао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али сте онда нешто у том смислу разговарали са
Вујовићем? Рекосте то данас, управо у правцу неких испитивања?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, да, да раде шта хоће са њима, да их
туку, јер је то недозвољиво, они су наши, не могу они да добијају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, добро, али оно што је још интересантније, тада сте рекли:
као што је то учињено са оним раније заробљенима?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ми смо имали са Митнице једну групу која
се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Аха, па сте мислили на ту групу?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Митничку групу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је та група била?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: 18. увече су, 18. се она предала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су они били смештени?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Они су били смештени у Овчару. И предати
су, 182 борца.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Ко то организује? Јесте Ви учествовали?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисам ја учествовао, Павковић генерал,
пуковник тадашњи, али сам ја био тамо на Митници када је то било и када су
превежени камионима до хангара. И предати су ујутру, био је представник Црвеног
крста 182. бораца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Да ли он негде, значи у болници или било где и тако
даље, да ли је видео представнике Црвеног крста или лекара без граница или некога
из међународних организација, значи овога дана, да не говорим 19., 20.?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тога дана, када сте вршили евакуацију болнице?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: У хангару није било никога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Болница?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: У болници није био нико, али је касније сам
на телевизији, односно када сам ја отишао, видео сам онај сусрет са овим
представником, не знам како се зове.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Јесте Ви били на том снимку на телевизији?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, нисам ја био.

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 16.12.2004. године

71

АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Добро, проверићемо, гледаћемо. Е сад, опет морам да
предочим, јер је доста онако лапидарно директно и без икаквих ограда, овде пред
истражним судијом овог суда, рекао, ево то је на тој другој страни, где каже: ја сам у
току поподнева, негде око 17 часова обавестио пуковника Мркшића о чињеницама,
мада је већ било мало питања, али делимично, не о целини тога и следећег пасуса, о
овом рапорту Шљиванчанина. Предочите му.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слажем се, све је то предочено и сведок одговара како
одговара. Тачно је да сведок прошле године казује да је око 17 сати обавестио
пуковника Мркшића да је тамо била критична ситуација, али да је средио. Обзиром
да мајор Шљиванчанин уопште није био у току тог дана на Овчари, када се вратио на
командно место, негде око 21,30 сати, а претходно је чуо да је на Овчари било
проблема, позвао ме је да пођем са њим, да обиђемо то место, па смо заједно и
отишли.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Каже, када смо дошли, капетан предаје рапорт.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па опет, капетан предаје рапорт и тако даље, значи,
господине Вукашиновићу, Ви казујете другачије? Опет, сада је то записник код
истражног судије овог суда, од прошле године, оно смо Вам предочавали пре код
Војног суда, дакле, у оба наврата, али ја сам рекао, у оба наврата Ви суштински
казујете другачије?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја говорим све како се десило. Само што
сам ја сада схватио да је то 20., ја сам све време говорио о 19. у изјавама.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас нам говорите о два дана, онда сте говорили о једном
дану, да ли је 19., да ли је 20. небитно, битно је да нам данас говорите о два дана, а у
два наврата раније сте говорили о само једном дану? То је разлика суштинска и ја
Вас питам, како то објашњавате? Како то објашњавате? У реду, сазнали сте да није
19., него је 20., извршили сте увид у дневник гардијске бригаде, није 19., него је 20.
Данас нам говорите о два дана? О два дана?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Зато што смо били на Овчари.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како само то објашњавате?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Били смо на Овчари.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како објашњавате те разлике у овим Вашим казивањима,
само Вас то питам?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Стварно сам ја 19. са њим био, то је
чињеница, а 20. нисам га видео, зато што увече смо се видели.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То је чињеница. Онда сам ја ту у исказу
помешао те датуме, то је чињеница, сада испада да смо два пута били, нисмо били
два пута, него смо били једном.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Видимо да је он добио задатак, па је задатак промењен,
али он је тај који организује превоз аутобусима до хангара, и у хангару борави једно
време, е сад, то је његов задатак, после чији је, не зна, да ли 80. бригаде, није важно,
да ли он ту са неким од ових територијалаца је комуницирао у смислу сређивања те
ситуације?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Али, конкретно са ким, именом и презименом?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је. Са Вујовићем.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Само са Вујовићем?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са Вујовићем због ауторитета и тако даље.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: И шта је Вујовић рекао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је, питан је, рекао је.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, није нешто посебно рекао, али је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али је помогао, рекли сте.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Помогао је, нисмо ми сада могли да водимо
разговоре ту, јер је око нас била велика гужва, али сам ја тражио помоћ од њега да се
то разреши.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Да ли он нешто зна о овој седници Владе САО
Крајине?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рече да зна, е сад да чујемо, шта знате о томе? И од кога?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Седница Владе је била, то сам ја сазнао
када сам дошао 20., када сам дошао из хангара, када је то завршено, када сам дошао
доле, на командно место, и када сам ишао да реферишем Мркшићу, ја сам сазнао да
је седница Владе била и да је на седници био потпуковник Панић.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Добро то. Да ли има неких одлука са те седнице Владе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта још знате о тој седници?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја те одлуке нисам, одлуку нисам сазнао,
нити сам, али сам чуо, значи, нисам неку одлуку добио, него сам чуо, да је била
седница и да су тамо ставови били да сви заробљеници треба да припадају њима, да
пређу у њихову одговорност. Као легитимне владе која има све своје органе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога сте то чули, господине Вукашиновићу?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То сам чуо на мом командном месту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На Вашем командном месту, па то Вас питам, од кога сте то
чули, те информације да је била седница Владе?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Од мог колеге који је био на командном
месту, капетан Божић, он је био мој заменик, и онда смо причали, он је мени причао,
као ево, сада је била седница, био је пренос, на радију је био, на телевизији.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Које је то време било?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То је било, ја мислим око пет сати поподне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте се Ви вратили?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Пре одласка на командно место.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Зашто онда одлази увече у 21,30, њих двојица?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Претходне вечери, данас тврди да је то било претходне
вечери.
АДВ. РАЈКО ДАНИЛОВИЋ: Е сада ја морам оно неизбежно питање, када је он
сазнао, нешто рече о томе, па пређе на реч гласине, морам да питам, да ли су некада
анализирали, он припада овој линији безбедности, да ли су некада анализирали тај
догађај у својој јединици или шире, изван јединице?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ГОРДАНА ЛОЗНАЛИЈЕВИЋ – ДАНИЛОВИЋ: Да ли је сведок уочио да ли су
у хангару биле жене?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Чини ми се да је била једна жена само.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у аутобусима?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Само једна, ја колико се сећам, једна
плавуша је била. Била је у хангару једна жена само.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У аутобусима? Схватио сам да су аутобуси, Ви употребисте
израз «утоварени» су у аутобусе, значи, присуствовали сте уласку људи у аутобусе и
у она прва три, и ова друга три?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, ја се сећам само да је једна била жена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које животне доби?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, једно тридесетак година.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа друго, необично?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, била је плава жена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде се тврди да је била једна жена у поодмаклом месецу
трудноће?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Мислим да је била супруга неког МУПовца.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: (пуномоћник оштећених) Ово прво питање, ја
нисам добро чуо, али мислим да је било постављено, али морам због ових других, да
ли је видео на Овчари Каранфилова?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: На Овчари?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питан је.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Нисте га видели?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли Каранфилов има неке командне ингеренције
над командиром чете војне полиције из ове 80. бригаде?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви имате командних ингеренција?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли Вам је било познато те вечери када сте Ви
отишли, када су се повукли ови полицајци чете, Везмаровићеви ови из чете војне
полиције, није Вам било познато?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А сада сте рекли на питање колеге Даниловића, да
сте још били на Овчари када сте чули одлуку Владе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, није тако рекао, није тако рекао.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Је ли био на Овчари када је?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, није тако рекао, схватио је када је дошао на командно
место, чуо је да је била седница Владе пре тога.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, добро, у реду, нисам добро разумео.
Добро. Да ли Ви познајете Драгог Вукосављевића, официра безбедности 80.
моторизоване бригаде?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не познајете га?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли, Ви сте тамо били шеф тог обезбеђења
команде оперативне зоне ЈУГ у Негославцима, да ли знате да је тог дана 20. одржан
неки састанак код пуковника Мркшића на коме је присуствовао потпуковник
Војиновић?
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Састанак је свако вече био.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Свако вече је био састанак.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Па, да ли је био Војиновић тог 20-ог?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не знам. Обично почиње у 19 часова.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Рекли сте да сте чули да је био Војиновић на
Овчари, али да га нисте видели. Од кога сте чули?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, чуо је да је он њега видео.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Молим? Њега видео, али је чуо да је био? Е ја
питам, од кога је чуо да је био?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога сте Ви чули да Вас је Војиновић наводно, да
Војиновић тврди како Вас је видео?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То сам из изјава које су давали. Нисам ја
њега видео, али сам чуо да је он рекао да је мене видео.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А да ли сте чули о неком физичком насртају на
Војиновића?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Нисте? А да ли сте видели неки трактор на
Овчари док сте Ви били?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Молим?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Трактор, да ли сте видели са приколицом?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не. У то време када сам ја био, не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А, да ли је видео нека поред заробљеника и
територијалаца у хангару, да ли је још нешто било?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Један велики део хангара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каквих пољопривредних машина, чега другог?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, био је један део тамо, при крају, мањи и
била је слама нека и пта ја знам, било је старих.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Је ли била машина грађевинска?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јесте, не, не, ови комбајни.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Аха, а где су били комбајни?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Тамо негде на крају хангара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У дну.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Је ли била још нека, како се то зове, нека
грађевинска машина ту негде у околини?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: На рејону Овчаре?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим возилом сте Ви дошли на Овчару?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Пухом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пухом?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је конвој, Ви сте рекли да су била два
полицајца Ваша у сваком од аутобуса, да ли је тај конвој аутобуса пратило неко
војно возило, борбено оклопно возило или нешто?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ова три која сте Ви довели?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ова шест аутобуса.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, он каже да је три довео, па не можемо.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Три, добро.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није био неки БОВ у Вашој пратњи?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је било неког убијања ту у хангару или
поред хангара?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питан.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питан.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А питан? А лешеве, је ли питан?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питан, питан је.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Само моменат. Ово за митничку групу, он зна
када је била, чак зна и то вече, да ли су они пописани?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, 182.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ту је био један наш заробљени официр, па
смо га били отписали, па смо га нашли. Он је био 182. Управо из крагујевачке
бригаде.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је чуо од некога или на неки други начин
зна, да су од тих заробљеника одузимане личне ствари, јел видео можда те ствари?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Нисте? А шпалир, да је постојао неки шпалир по
изласку из аутобуса?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Било је вероватно, али ја нисам ту био.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Нисте чули?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте Ви уводили људе из ова три аутобуса у хангар?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јесам ја, али није било туче.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Није било туче, када сам ја био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је прављен какав шпалир од аутобуса до врата
хангара?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте их уводили?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Они су били изашли, моји полицајци су
били ту и они су изашли.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ви сте рекли да су остали тих, не знам колико,
десетак војне полиције 80. бригаде под командом Везмаровића да су остали да
обезбеђују то када сте Ви успоставили ред, а да ли сте чули да су се они повукли?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: То вече нисте чули?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите, господине Вукашиновићу, у то време капетан прве
класе Јан Марчек, чије је командно место било ту преко пута хангара, неких 150-200
метара од хангара, каже да је био тамо, да је видео излазак људи из отприлике петог
аутобуса, значи Вашег, значи то би било у Вашој групи и он говори о шпалиру, он
говори о шпалиру и он говори о томе, како људи у шпалиру туку људе који пролазе
кроз шпалир?
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја када сам дошао, шпалира није било,
сигурно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он говори за људе које сте Ви довели, да су и они
тучени?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Шпалира није било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је био шпалир и за њих и да су они тучени, па Вам ја то
само предочавам?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, не, ја говорим да није било шпалира,
када сам ја дошао са овим људима није било.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро. После престанка ратних операција па до
повлачења гардијске бригаде, да ли је видео Аркана?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли сте Ви до краја били, до краја, до повлачења
били шеф обезбеђења командног места?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све време, све време до одласка за Београд?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, да, до 23.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Све време сте Ви обезбеђивали?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. Добро.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли Вам је познато како, чули сте на питање
колеге Даниловића сте рекли да сте чули да се предају територијалцима ови
заробљеници, да ли сте чули како је то обављено, то предавање?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не знате како?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Та одлука Владе како је спроведена у дело?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Само, рекао је када је чуо за стрељање, то је
рекао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А знате ли Ви, јесте чули за тај рејон Грабова, у
близини Овчаре? Грабово, јесте чули?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли знате где је била команда пожаревачке
бригаде?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Била је исто у Овчари.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На Овчари, рекао је то.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: На Овчати је била, како се зове, тај дом
неки, шта ја знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е па ту је Марчек био, Марчек је дошао ту, управо.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Њихова та артиљеријска оруђа и тенкови, где су
били?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Које, партизанске бригаде, пожаревачке?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да, да?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Они су били на предњем крају, то је
бригада била у неком распореду борбеном испред Овчаре и према митничким
шумама и овамо лево и десно од Овчаре и према Јакобовцу.
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АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А чули сте за Јакобовац, Митница, а Грабово
нисте?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисам.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро. Немам више питања.
НАТАША КАНДИЋ: Сведок каже да је након седнице Владе успостављена цивилна
власт и да су органи у Вуковару радили. Да ли он у том контексту, у чијој су
надлежности онда ратни заробљеници?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можемо, не можемо тако.
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Да ли је потпуковник Миодраг Панић на неки начин у
том ланцу командовања може да буде претпостављени сведоку или су те две линије
одвојене, потпуно?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Панић, начелник штаба?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Начелник штаба није мени
претпостављени, први, али јесте претпостављени у командном смислу, а први
претпостављени ми је мајор Шљиванчанин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је док сте били заменик Шљиванчанину у ограну
безбедности, како се то већ зове, али када сте постали командант места Негославци?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Онда ми је Мркшић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Мркшић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мркшић? Е па да ли Вам је начелник његовог штаба, такође
претпостављени?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Панић?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јесте, али значи, први претпостављени ми
је Мркшић у зони одговорности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То је питање било.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли постоје неки прописи о комуникацији са
претпостављенима као на Овчари тог пута, када он види потпуковника Панића и не
контактира са њим, не јавља му се? Да ли су у свађи или?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је шта му је рекао, значи није, не јавља му се, рекао му
је, обратио му се. Рекао је то данас.
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Сведок је помињао шест аутобуса, да су три аутобуса
отишла пре њега, а да је он допратио три аутобуса. Да ли сви они који су били у тих
шест аутобуса, значи та три која он довози, да ли сви они улазе у хангар?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, рекао сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви су ушли у хангар? Да ли је било издвајања неких људи,
јесу неки људи издвојени?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Из аутобуса?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из хангара? Из хангара?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, то ми није познато.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да су издвоје, зато што су ту грешком, зато што, као што је
оних двадесет враћено, тако и овде, рецимо да су неки људи ту грешком?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Док сам ја био ту, тога није било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тога није било? Добро.
НАТАША КАНДИЋ: Да ли су у његовом присуству, односно да ли се он враћа са
свим тим аутобусима за Вуковар?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је рекао.
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НАТАША КАНДИЋ: И да нема никога у тим аутобусима?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је рекао. Празне аутобусе враћа назад, свих шест.
НАТАША КАНДИЋ: Само бих замолила за објашњење, када је добио од свог
претпостављеног Шљиванчанина тај списак са именима, он је коментарисао да су то
били, они у реду и да их је зато требало извући из аутобуса, а шта су били ови други,
ако су ових 17 или 20?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питали смо га, ја сам га питао, рекао је то. Да се спроведе
процедура испитивања и тако даље. Рекао је то.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Рекли сте да је територијална одбрана имала своју зону
одговорности у једном тренутку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја то баш нисам чуо.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Па, ево да подсетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја то нисам чуо.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: У једном тренутку је сведок рекао да гардијска бригада
није више била претпостављена територијалној одбрани, него да су сви добили своје
зоне одговорности. То је пре пет минута отприлике рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то тачно?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисам разумео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пуномоћник каже, тврди да сте Ви рекли, како од неког дана,
од неког момента, територијална одбрана више није под командом јединица
гардијске бригаде, него су сви добили своје зоне одговорности?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То је од 17-ог, како је ослобођен Вуковар,
значи, после наређењима која су уследила, ја нисам члан команде, али излази из
нашег састава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Излази из вашег састава? А ова прича о зонама
одговорности, ја то баш нисам чуо.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Они излазе из нашег састава и нормално у
том Вуковару, њиховом граду, они добијају задатке од своје владе, шта ће они да
раде, мислим, ми у то не улазимо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Та територија припада њима.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Ви имате своју зону одговорности, споменуо је то?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ми смо имали.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: И 80. моторизована има своју зону одговорности, ја сам
Вас чуо да сте рекли да је и ТО?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, није.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Али, и ако нисте, како то функционише на те две
области, односно у те две зоне одговорности? Како функционише оперативно, ко
спроводи нешто и неке радње, односно наредбе?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То је ван моје одговорности и не могу да
Вам одговорим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет питање за неког вештака.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: И још једно питање, ако се сетио сведок у току
одговарања, да ли је можда, сада му у ближем сећању, када је читао тај ратни
дневник? Пре или после давања исказа код истражног судије?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Схватили смо преко две године.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја стварно, мислим.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: Да ли је то било пре или после давања исказа?
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: После исказа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После исказа код?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код кога?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: После исказа код судије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког судије?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Овога у Новом Саду, не знам како се зове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Новом Саду, значи добро, значи после тога сте читали
дневник гардијске бригаде?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Е сада, када је то било, сад, прошле године.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, ево рекао сам у неколико наврата, 28. новембра прошле
године.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јер и овај први исказ ми је био у децембру,
новембру.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али 19?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, да, 1998.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1998? Добро.
АДВ. НИКОЛА БАРОВИЋ: То је све.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Браниоци?
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Само бих нешто питао. Председниче, питан је сведок на
све околности, само једно питање имам. Каже, да ово није било 20. када је био са
Шљиванчанином, него да је био 19. Па јел тачно да су дошли 19. у 21,30 часова
тамо?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, то сад време, везано за време доласка?
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Кажите, да ли је то било у 21,30 часова, не 21,30 часова
обавестио је Шљиванчанина, па су онда кренули, заправо, на Овчару? Је ли то
тачно?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумели сте шта Вас пита бранилац? Ево, сада да не
причамо, је ли 19-ти, је ли 20-ти, него то, када сте ишли са Шљиванчанином на
Овчару, у које је то време било? Када? Увече?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Увече.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У које доба, у колико сати?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Био је мрак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био је мрак. У истрази сте рекли да око 21,30?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, могуће.
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Да су кренули тада. Колико су се тамо задржали?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Двадесет минута.
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Колико им треба до Овчаре?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, пола сата.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пола сата вожње?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, нема, можда мање.
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Добро, пола сата вожње.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Двадесет километара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Двадесет пет километара.
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Када су се вратили онда назад?
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Тражите нека времена, ја Вам не могу
одговорити на таква питања.
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: 21,30, пола сата, то је 22 часа, тамо пола сата, отприлике,
22,30?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Могу Вам одговорити да смо били тамо
двадесетак минута.
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Да ли дозвољавате?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: А даље Вам не могу да одговорим.
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Не, само да завршим ово, да ли дозвољава да је то било око
22,30 часова, да сте се вратили назад?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не могу да одговорим.
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не могу да Вам одговорим за то време.
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Па, колико отприлике?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Рекао сам да смо били двадесетак минута и
даље не могу.
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: И пола сата вожње колико је то?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, добро, остало је ствар рачунице.
АДВ. МИЛАН ЗАКЛАН: Добро. Хвала. Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Даље браниоци, молим? Бранилац Дозет?
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Ја бих молио да сведоку предочите део исказа на, то је друга
страница записника о саслушању код истражног судије у Новом Саду, први пасус. Ја
сада имам нечитак један део, али могу да проценим да је изјавио да је у току дана
видео Вујановића, Вујовића и Каменог, били су повремено испред касарне, а на
Овчари, чини ми се, да сам видео Мирољуба Вујовића. Данас је у једном моменту
рекао, с обзиром на моја сећања, сада да је тамо видео и Каменог, па да ли се боље
сећа тада или сада, шта је тачно?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тачно. Господине Вукашиновићу, тачно је ово што бранилац
примећује, дакле, пред истражним судијом Војног суда, Ви сте говорили, Станко
Вујановић, Мирољуб Вујовић, Ланчужанин. Данас сте рекли, сву тројицу да сте
видели на Овчари, тачно је да сте код истражног судије овог суда прошле године у
новембру месецу рекли да сте испред болнице, још испред болнице, видели
Вујановића, Вујовића и Каменог, били су повремено и испред касарне, а на Овчари,
чини ми се, да сам у току дана, видео Мирољуба Вујовића, испред хангара у оној
групи територијалаца. Не говорите ту ни о Вујановићу, ни о Ланчужанину, па желим
Ваш коментар, данас сте опредељени да сте их видели сву тројицу када сте дошли
тамо?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: На Овчари?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, код истражног судије сте рекли да на Овчари, чини ми се,
да сам у току дана видео Мирољуба Вујовића испред хангара у оној групи
територијалаца, е сад, се то може тумачити различито, желим да чујем Ваш коментар
на овај исказ?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја сам њих видео, значи, били су на
Овчари, сва тројица и били су испред болнице.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Извините нисам чуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред болнице.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Болнице тамо где смо стајали са
Шљиванчанином, а у касарни није био Ланчужанин.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У касарни га нисте видели, то сте сигурни?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисам га видео. Мирољуб је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада сте рекли били су повремено и испред касарне?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, па померају се људи, мислим, нису они
све време ту, дођу па оду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам, али, Ви различито казујете, господине Вукашиновићу,
Ви различито казујете, различито казујете код истражног судије Војног суда,
различито казујете данас, различито казујете код истражног судије овог суда прошле
године у Новом Саду, па Вам ми те, на те разлике Вам указујемо и питамо Вас да
нам објасните због чега то тако казујете?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нема разлога, сада ја Вам кажем да су
били, значи посебно ја могу да говорим да су били код болнице и да сам на Овчари
их видео, сутра ујутру, а да сам у касарни видео Мирољуба.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код истражног судије овог суда прошле године нисте рекли
да сте видели, односно то је тако формулисано да просто не могу да кажем, рекли
сте, био је, рекли сте да га тамо нисте видели, а данас кажете видели сте га, онда су
то јако различита казивања. Ово је тако формулисано да имамо тај проблем, а на
Овчари, чини ми се, да сам у току дана видео Мирољуба Вујовића испред хангара у
оној групи територијалаца, и онда сад остаје проблем, а где је видео, ако је уопште
видео ову другу двојицу на Овчари, или их није видео и тако даље?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ево сада говорим да сам их видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли сведок може да се изјасни, по чему и да ли уопште
разликује приликом доласка на Овчару, територијалце, како их он назива, од
војника, односно припадника ЈНА?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Ви говорите територијалци, територијалци, то је тачно,
бранилац Вас пита по чему Ви то знате да су територијалци?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: По чему се разликују? Па, разликују се у
обележјима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окрените се и говорите нама.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Разликују се у обележјима. Ми смо имали
униформу јединствену, са петокраком, они су имали сасвим различиту униформу и
имали су ознаке вокарде и орлове и тако даље. Имали су своја обележја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли имали неку другу униформу?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Имали су различите униформе, знате како
је, нису имали јединствену униформу као што смо ми имали, редовна војска, имали
су како су се снашли, како је могао да нађе униформу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумем.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ми смо имали јединствену униформу са
ознакама петокраком.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли сведок доласком на Овчару или од Овчаре до дана
данашњег, има сазнања да је у премлаћивању тих заробљеника, учествовао и неко од
војника?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: У једном моменту је рекао да је ту био један мали Албанац
који је био претучен. Да ли можемо да му предочимо или да идемо на поверење да је
тог Албанца Штука као редован војник, испребијао? Није му то познато?

Транскрипт аудио записа
са главног претреса од 16.12.2004. године

82

СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Није.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли може да се изјасни, пред Војним судому Београду, када
је саслушаван, да ли му је познато у ком својству је саслушаван?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: У ком својству?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисам разумео у ком својству сам?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком својству сте саслушавани када сте били у Београду?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Као сведок.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као сведок?
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли му је саопштено против кога се водио тај кривични
поступак у коме је он био сведок?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Против НН лица.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Против НН лица? А да ли му је познато, против кога се сада
води поступак пред овим судом где сведочи?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Против Мирољуба Вујовића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има их ту још.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, мислим мени пише у позиву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У позиву? И других?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: И других.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате и те друге?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У смислу, да ли сте прочитали негде имена тих других?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, чуо сам на телевизији, али не знам
људе, никога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, то, добро.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: У одговору на једно од питања, сведок је, ако сам добро
записао, изјавио следеће: на основу стратегијских принципа општенародне одбране
и састава ЈНА приликом, по окончању борбених дејстава јединице ТО излазе. Дакле,
то је већ нешто што је изјавио, па да не буде да је то питање за вештака. Дакле, по
којем то стратегијском принципу, часом престанка борбених дејстава, ТО излазе из
састава ЈНА?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Помозите нам, браниоче, а где је то?
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: То је изјавио сада, данас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Данас је то изјавио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, да, то. Добро, добро. Питање је шта?
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: По којем то стратегијском принципу општенародне одбране у
том тренутку ови излазе из састава ЈНА?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо то питати сведока, не можемо ми контролисати,
наравно, шта све сведок не исказује, нећемо то питати сведока, то није питање за
сведока.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Ако дозволите следеће питање, да ли је сведоку познато у
време извођења тих борбених дејстава у Вуковару, односно уопште тих вуковарских
догађаја, да ли је на снази ратно стање или нешто друго?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то знате?
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Официр ЈНА.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ратно стање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ратно стање?
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АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Све је онда јасно, стратегијски принципи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: По питању ратног дневника, ја бих молио да се заиста покуша
сетити из другог предлога који ће следити иза овога, када је извршио увид у ратни
дневник и где?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада сте рекли да је то било након саслушања пред
истражним судијом у Новом Саду?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисмо имали потребе, јер ја сам, ми
разговарамо са нашим колегама о тим данима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Односно о догађајима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, бранилац Вас пита, када сте и где извршили увид у
ратни дневник гардијске бригаде?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Сада тренутно не могу да Вам кажем када.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да је то након саслушања код истражног судије у
Новом Саду?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ишао сам у јединицу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, дакле, у јединици, у гардијској бригади?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да. Моја јединица је била, шеснаест
година.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, добро.
АДВ. ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Господине председниче, с обзиром на то да сам ја у току
истраге, дакле, негде у марту 2004. године, писмено предложио истражном судији,
судији Алимпићу, да по службеној дужности прибави из гардијске бригаде ратни
дневник, након месец дана чекања, судија Алимпић ми је у Новом Саду показао
допис, дакле, претпостављам да га има у спису, да је ратни дневник уништен у
бомбардовању, а бомбардовање је било 1999. године, с обзиром на овакав одговор
овог сведока, а у присуству тужиоца, мислим да би морало из овога да следи,
некакав поступак или за давање лажног исказа, или за подношење лажног извештаја.
Немам више питања. Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље, браниоци?
АДВ. ВЛАДИМИР БЕЉАНСКИ: Ти разговори са колегама које је спомињао сведок,
са којим колегама је он то разговарао и о чему и где су ти разговори вођени? Можда
су то неки сведоци који би били значајни за овај предмет?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? Нисте чули? Јесте ли Ви чули питање, господине
Вукашиновићу?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Разговарао сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са ким сте Ви то разговарали, ко су ти људи, ко су те Ваше
колеге, то Вас пита бранилац?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не желим да кажем са ким сам разговарао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не желим да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не желите? У реду, то је Ваше право.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље питања, оптужени? Станко Вујановић. Колега
Бељански преузима, је ли тако, одбрану оптуженог Булића. Господине Булићу?
Оптужени Булић је сагласан са овим.
У 14,30 сати судницу напусти бранилац, адвокат Мунижаба.
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Одбрану оптуженог Булића преузима бранилац, адвокат Бељански уз
сагласност оптуженог Булића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине Вујановићу.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је сведок долазио и пре тог догађаја на Овчару
или после тога?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре овога 20-г, да ли сте били на Овчари?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Пре 20-ог?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Били сте 19-ог, рекли сте 19. Да ли сте пре тога били на
Овчари, то Вас пита Вујановић, после, касније, до повратка јединице у Београд?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја сам био, значи, ишао сам значи пре,
ишао сам до команде 20. партизанске бригаде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је било тада, а након ових догађаја на Овчари?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? Кажем након ових догађаја, рекли сте сами да сте
сутрадан чули, биле су неке приче шта се десило.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Са ким је отишао у пуху на Овчару када је отпратио
аутобусе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са ким сте били?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Када?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада када сте та три аутобуса допратили?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја сам био сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сами сте били у пуху?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, са мојим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Возачем?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ко је био све присутан од официра гардијске бригаде
приликом предаје митничког батаљона?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не могу да одговорим на питање, нисам
био на линији предаје.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је у Вуковару боравио господин Павковић?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Који је он задатак имао, ако знате?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Знам, кабинета Савезног секретара, испред
кабинета је био присутан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што је то важно, господине Вујановићу у овом предмету,
што је важно какав је задатак у Вуковару имао Павковић?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Зато што је он са свим упознат.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је са свим упознат?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па спомиње се, господине председниче, и да је био
на Овчари, и у болници, и на предаји митничког батаљона, значи он, тај човек нешто
зна и зато питам, да се уверим да ли је он био тамо или није био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је направљен неки списак у болници
приликом?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питан је, питан.
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ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је са свом ситуацијом око заробљених лица био
упознат Александар Васиљевић, вероватно зна ко је Александар Васиљевић?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не знам.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли познајете Александра Васиљевића?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јесте контактирали тих критичних дана са њим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је био у Негославцима?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јел можете рећи, отприлике, који дан је био?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не знам, Шљиванчанин је разговарао са
њим, не знам.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Мислим тих критичних дана, јел био, јел знате то
можда?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате или није био?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? Добро.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: А јел био његов заменик Туманов ту?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не знам, нисам био у команди, не знам,
мислим да није био, али не знам сигурно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли сведок зна ко је обавио разговор са Весном
Босанац и Маријаном Видићем – Билим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисам укључен био у то.
ОПТ. ПРЕДРАГ ДРАГОВИЋ: Добро.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је био неко из крим. службе?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Нисам био укључен у тај посао.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Добро, питам можда знате, да ли је био неко?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па одговор, нисам био укључен у то, подразумева да не зна.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли познаје Зјају Муриса?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је он био на Овчари?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не. Мислим, када сам ја био, није.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли имате сазнања да ли је био касније?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Није био са мном.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је Зјаји Мурису издавао неке конкретне
задатке?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли зна где је била команда лаког артиљеријског
дивизиона?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јел познајете Јан Марчека?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питан.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Из виђења. Сада, иначе, у то време нисам га
познавао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питан је, питан.
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ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Када је митничка група отишла за Сремску
Митровицу?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Сутрадан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, сутрадан.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Када, 19-ог?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Сутрадан, после предаје, значи, преноћила
је и сутрадан је отишла.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, рекли сте.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је можда било евакуације из болнице
појединачних случајева и 19.?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Није ми познато.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ко је у време када је био на Овчари, навече,
обезбеђивао заробљена лица?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је у време?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Када је био са господином Шљиванчанином на
Овчари, ко је обезбеђивао заробљена лица?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада, када сте били са Шљиванчанином?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је обезбеђивао те људе тамо, рекли сте, аутобуси, вратили
су се, нису их примили.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Војиновић, његова бригада. У смислу
обезбеђења, животног, значи, они су били у аутобусима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли је тада било тамо територијалаца? Те вечери када
сте Ви са Шљиванчанином били?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, не, видео сам људе, мрак је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видели сте неке људе?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јесте. Али не могу да кажем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Некога од ових овде Вама познатих?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, није од ових био нико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па није био нико од њих, јер је мрак је био,
али кретали су се људи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Били су ту?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је том приликом некоме предат рапорт тамо,
Шљиванчанину или Вама о стању на Овчари?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, мени није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Шљиванчанину?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, они су разговарали о чему су
разговарали, вероватно о аутомобилима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али у поступку из истраге сте рекли да је капетан предао
рапорт.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, да, а о чему су разговарали, нисам ја
био поред њих, јер су они прошетали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли предао рапорт или није?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Јесте.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли су постојале инжењеријске јединице у
гардијској бригади?
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, инжињеријска чета је била.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чета? Где је била стационирана?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Она је била у Негославцима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Негославцима? Ко је њоме командовао? Ако знате?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Папић Чедо, чини ми се да је био
командант, капетан Папић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ја нисам чуо, господине председниче.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Папић Чедо је њоме командовао.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли му је издавао неке задатке?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Није ми познато.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Никада?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ево питаћу га ово, ко би му могао издавати задатке?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Папићу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко би му могао издавати задатке?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ако зна?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је чета.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Главна јединица издаје свим јединицама задатак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, али то је чета, то је чета.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То је чета, приштабска јединица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као приштабска јединица?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумем.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Она је директно потчињена прво
команданту, а у стручном смислу, начелнику инжињерије. Значи начелник
инжињерије издаје задатке за ангажовање чете и одобрава командант, значи он
предлаже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јасно, јасно.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је приликом одласка аутобуса са
заробљеницима одлазио и Предојевић, из касарне?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је са њим дошао и Предојевић?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Или остаје и касарни?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На Овчару?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли познаје Богдана Вујића, пардон, њега зна,
Кијановића, Томић Славка, Стошића и Бранка Корицу?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не познајем, али су дошли у контролу, али
лично их не познајем. То је екипа која је дошла негде из Београда.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Сада су они безбедњаци.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, значи органи безбедности које је управа
безбедности послала.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: И били су у контроли, кога, чега?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То није из моје надлежности, били су у
команди, значи, групи оперативне групе ЈУГ.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јесу ли радили нешто на терену ти људи'
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СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Били су на терену, али шта су радили, није
ми познато.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па, Ви, као безбедњак мислим да би требали знати?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не, ја сам био командант командног места.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је сведок тих критичних дана контактирао са
неким из Шида'
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли познаје Љубишу Петковића?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Молим?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Љубиша Петковић, да ли Вам је познат?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Познат је, али он је из прве армијске
области и никаквог контакта нити субординације, нити додирних тачака нема
представник гардијске бригаде са Љубишом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је икада контактирао са Александром
Васиљевићем? После тих догађаја?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли познаје Срећка Борисављевића?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Коју је он функцију имао од задужења?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Референт у органу безбедности, одговара за
касарну Вуковар у безбедносном смислу.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је имао нека задужења за Велепромет?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: То не знам.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Где је био смештен оклопни батаљон када сте
споменули већ?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко, где је био смештен?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Који оклопни батаљон?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па, спомињали сте овде на почетку, у јединици је био
и оклопни батаљон, да ли је икада био употребљен и где је био смештен?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав батаљон?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Молим? Не разумем питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли постојао какав оклопни батаљон при гардијској
бригади?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Била је 211 бригада, имала је оклопни
батаљон у нашем саставу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су тенкови, је ли тако?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, добро, сведок је то рекао, одговорио је на то питање.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: То је оклопни батаљон је сасвим нешто друго. Да ли
је икада био употребљен тај батаљон?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У чему?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Активно, активно, да ли?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што је то важно, везано за ово о чему ми овде расправљамо?
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ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Зато што је Мркшић рекао да је знао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је рекао?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Мркшић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мркшић ништа није рекао још.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па не могу онда да Вам објасним, господине
председниче.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Није то из моје надлежности.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Зашто је важно оклопни батаљон? Зато што је рекао
да је знао да ће бити то што је било, он би употребио оклопни батаљон, па питам, где
је био смештен и да ли је икако, икада био употребљаван?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ми не знамо шта ће рећи господин Мркшић.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Све су јединице биле у зони одговорности.
То је већ ствар командовања, али све су јединице имале своје место и своје задатке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ли још питања, господине Вујановићу?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Имам. да ли сте навече, 18. новембра били на
Овчари? И са ким?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не сећам се, не могу да дајем тачан
одговор.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ево, да Вас подсетим, Борчо Каранфилов што је
рекао, да је био Шљиванчанин, Вукашиновић, Павковић?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за митнички батаљон?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Где да смо били'
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја сам био на Митници, не у Вуковару.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него на Овчари, везано за митнички батаљон? Рекли сте
да је митнички батаљон смештен на Овчари 18. увече, преноћио и сутрадан ујутру?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ја нисам био у Вуковару, био сам на
Митници, то је други део.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, питање је, дакле, питање је да ли сте били 18. увече
на Овчари?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: На Овчари?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На Овчари? Када је на њој био смештен митнички батаљон?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Прошао сам, да, да, враћао сам се са
Митнице и прошао сам на Овчари, где су били смештени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Значи, приликом боравка на Овчари, нисте видели
никакав попис?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питан, питан.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли познаје Новковић Јована?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јесмо га питали, да ли је видео Панића на Овчари?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Јел контактирао било шта са њим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вујановићу, немојте молим Вас.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Указао на.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, господине Вукашиновићу, немојте да одговарате.
Он је о томе говорио, ако сте слушали, чули сте и шта је рекао.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Добро, немојте ми замерити, господине председниче.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него сада питање, да ли чујете добро тамо или у чему је
проблем?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ко је био командант првог батаљона војне полиције?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Радоје Пауновић.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Молим?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Капетан прве класе Пауновић Радоје.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Шта је био Кавалић?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Кавалић је био командант првог батаљона
војне полиције.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Не разумем, извињавам се. Хоћете поновити, не
разумем.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Командант првог батаљона војне полиције.
Два батаљона су била.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Питао сам за први батаљон?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, командант је био Кавалић, па је се
разболео, па сам га заменио. Мислим ја сам говорио о томе.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли је Кавалић имао било какве активности у вези
заробљеника?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Кавалић није ни био ту.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па, рекли сте да је био, па се разболео?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, отишао је, значи, пре новембра. 30.
октобра је отишао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви имате нека друга сазнања, значајна и везана за ово
о чему говоримо, господине Вујановићу, а везано за тог Кавалића?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Можда имам, господине председниче, не бих сада
говорио како сам дошао до тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, знате, имамо проблем, имамо тај проблем. Ја Вам
дозвољавам да питате, јер мислим да је Ваше право да у овом поступку учествујете,
да Вам се буквално омогући све, наравно, у законским границама, али ми морамо
знати зашто нешто питате, знате, да бисмо дозволили нека питања. Ми морамо то
знати. Ако Ви то од нас кријете, не желите да се изјашњавате, можете доћи у
ситуацију да ја одбијам питања. Ви поставите пуно тих питања, ја их дозволим, да не
бисте Ви стекли утисак да Вам не дозвољавамо да се браните.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Добро, у реду, пазићу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али се потрудите, потрудите се, значи, да нам неке ствари
објасните зашто је нешто важно да бисмо дозвољавали или не дозвољавали нека
питања.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: У реду. Да ли сведок има сазнања, ко је обављао
разговоре са заробљеним лицима?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? Где? Уопштено?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопштено, у Вуковару тих дана или, јесте разумели питање?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Ко је обављао разговоре?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Па, мислим.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате сазнања те врсте?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Са овим људима?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма не са овим људима, него од раније заробљеним?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Немам сазнања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Највероватније неко обавља, ја не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Ко је био задужен за сузбијање криминалитета у
јединицама?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За сузбијање криминалитета?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У јединици?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гардијској бригади или?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Одељење за сузбијање криминалитета.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одељење за сузбијање криминалитета.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: И они су се бавили само јединицом?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Да.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Са заробљеницима не?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Да ли имате сазнања, можда, да су ти крим.техничари
били на тријажи цивилног становништва у Велепромету?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што је то важно, господине Вујановићу, опет везано за
ово?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па, зато што овде, господине председниче, један
сведок, два сведока, наредна што ће доћи, то говоре.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет наредни, опет наредни.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па, да, али ја не именујем, господине председниче.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта говоре? Шта говоре? Да су били на тријажи у
Велепромету?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па, да, то говори, хоћете да Вам кажем ко говори?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не разумем што је то битно, да ли су били на тријажи?
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Па, битно је, он сада каже да није нико то радио, а
овај сада сведок.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вујановићу, господине Вујановићу.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Није ми познато.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Вујановићу, сада Вам кажем, јако водите рачуна
шта питате. Размислите добро која питања желите да упутите сведоку, ево слушамо
Вас двадесет минута. Видите, ја сам прилично сигуран да након што ово веће
саслуша сведока и постави му питања, да је простор за питања свих вас овде у овој
судници јако мали, везано за битне ствари. Ми Вас слушамо двадесет минута. Да не
бих нарушио Ваше право на одбрану. Ваш осећај, да не бисте стекли осећај како Вам
ми ускраћујемо право на одбрану у овој судници, Ви постављате разноразна питања,
па ево и овог типа. Зато Вам сада кажем, поведите рачуна о томе, каква питања
постављате сведоку, поведите рачуна, првенствено, да ли ћу ја као председник већа,
дозволити да се сведоку поставе та питања. У реду?
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ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: У реду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите наставите.
ОПТ. СТАНКО ВУЈАНОВИЋ: Немам више пта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље молим? Питања? Господин Шошић? Господине
Шошићу, желели сте да питате нешто сведока или? Полако, немојте мене. Нема
даљих питања сведоку? Нема? Да ли Ви имате још нешто да кажете, господине
Вукашиновићу?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Дозволите ми да мало објасним све ово, да
кажем као официр и као човек, да сви ми који смо овде, морамо говорити истину и
забрињава ме то и вређа ме то њихово понашање, сада када неће да признају оно
зашто је ко крив.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, оставите то господине Вукашиновићу. Да ли неко
хоће да призна или неће да призна. Немојте, нисте у позицији, господине
Вукашиновићу, када сам Вас питао да ли имате још нешто да кажете, то се односи на
догађај о коме сведочите, значи, да евентуално нешто нисте заборавили и тако даље,
а иначе ови коментари нису за сведока, то оставите па коментаришите када изађете
из ове суднице. Да ли тражите неке трошкове што сте дошли данас у суд?
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Не.
Питања сведоку нема.
Сведок нема ништа више да изјави.
Трошкове доласка не тражи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо, господине Вукашиновићу. Можете ићи.
СВЕДОК ЉУБИША ВУКАШИНОВИЋ: Хвала лепо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите, господине Шошићу?
ОПТ. ЂОРЂЕ ШОШИЋ: Добар дан. Ви рекосте јуче да се надате да сам ја задовољан
тиме што.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Надам се да сте и Ви задовољни.
ОПТ. ЂОРЂЕ ШОШИЋ: Нити сам ја добио резултате за себе, тамо су ми гурали ту
сајлу, срце и то и установили су шта су установили, не знам. Ја никакав папир нисам
добио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добићете. Ако нисте, потрудићемо се да добијете. Добро.
Идемо даље.
ОПТ. ЂОРЂЕ ШОШИЋ: Ја сам дошао још у суботу, одмах су ме вратили назад, ја
никакав лек, до сада, деце ми, нисам добио. Ево дали су ми, кажу, да ми је преписан
лек.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли добијате лекове?
ОПТ. ЂОРЂЕ ШОШИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли добијате лекове?
ОПТ. ЂОРЂЕ ШОШИЋ: Ма, не, човече, нити добијам лекове, нити ме је дочекао
лекар, нити који ђаво.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине.
ОПТ. ЂОРЂЕ ШОШИЋ: Пре неки дан ми је 14.12, пардон само моменат.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Шошићу? Видите да све предузимамо да Ви
будете лекарски збринути.
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ОПТ. ЂОРЂЕ ШОШИЋ: Па о томе ја и причам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим?
ОПТ. ЂОРЂЕ ШОШИЋ: Па, шта сте предузели? Што сте ме послали тамо и што су
установили оно што је установљено да сам имао инфаркт у Новом Саду, је ли тако?
И ево добио сам лекове, они ми тек 14.12. кажу, дају ми, пардон, не кажу, него ми
дају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта хоћете од мене, господине Шошићу? Шта хоћете од
мене, конкретно питање?
ОПТ. ЂОРЂЕ ШОШИЋ: Да ме лечите, Ви сте ми набили ово, Ви сте ме затворили,
Ви сте ми наметнули да добијем инфаркт, сада ми дајете ово да моја кћерка ми
набави, јел мени је кћерка направила инфаркт или Ви који ме лажно оптужујете?
Одакле ја да купим, питам ја Вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, дакле, немате средстава да платите?
ОПТ. ЂОРЂЕ ШОШИЋ: Немам средстава, јер не радим, немам и Ви хоћете да моја
деца сада купе лек.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, контактираће Вас Ваш бранилац па ћете у том
смислу, у том смислу можете тражити да Вам се ти трошкови признају.
ОПТ. ЂОРЂЕ ШОШИЋ: Не могу да се свађам са Вама, ја видим да Ви терате све
наопако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Шошићу? Господине Шошићу, сада Вам
одузимам реч и вратите се назад и заузмите Ваше место тамо. Добро. Настављамо
сутра у 9,30 сати. Сведоци Лукић и Вујић Богдан.

ЗАПИСНИЧАР

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

