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Председник већа: Настављено 1.7.2004. годне у 9,30 часова.
Председник већа констатује да је веће у неизмењеном саставу, да су
присутни заменик тужиоца за ратне злочине и пуномоћници оштећених те
браниоци адвокати Петрушић, Заклан, Јеврић, Славиша Продановић,
Перковић Мирослав, Вукотић Војислав, Славко Перески, браниоца адв.
Калања ту нема али је бранилац адв. Станић, нема ни Ђорђа Мамуле, Дозет
Ђорђе, Станојевић Боран такође није ту, адв. Јелушић Рајко, адв. Илије
Радуловића нема али је присутан адв. Сташевић Слободан, те Бељански
Владимир, Бојков Александар и Муњижаба Бранко, као и бранилац адв.
Левајац, док је одсутан адв. Апро Љубомир.
Председник већа: Сви оптужени су ту. Да ли је свих 17 оптужених у
судници, нека ми неко из судске страже то потврди.
Констатује се да су присутни сви оптужени.
Суд је донео и председник потом објављује

РЕШЕЊЕ
О предлогу браниоца Петрушића да се у доказном поступку као сведок
саслуша пуномоћник оштећених Кандић Наташа, одлучиће се накнадно до
краја доказног поступка.
Председник већа: Дакле о том предлогу ћемо одлучити касније, практично
још нисмо ушли у доказни поступак и ни о једном доказном предлогу у овој фази
поступка нећемо одлучивати. Да наставимо са саслушањем. Јел има претходно неких
предлога?
Адв. Мирослав Перковић: Председниче већа, имам седницу на Врховном
суду у 12 часова па ће ме колега Александар Бојков заменити ако није проблем
никакав, нема никакве колизије и тако даље.
Председник већа: Претпостављам да су оптужени сагласни са тиме,
господин Вујановић и Калаба. Јесу.
Адв. Владимир Бељански: Председниче ја бих замолио да одлучите, пре
него што почнете са саслушањем следећег оптуженог, опт. Шошић Ђорђе да се
обрати суду због свог здравственог стања, желео би да изнесе неке детаље, јер
сматра да је његов живот угрожен и да није у стању евентуално да прати даљи ток
претреса па Вас молим само да Вам изнесе своје здравствене проблеме и да Ви
одлучите у том правцу да ли ћете предузети одређивање неког вештачења или
лекарског прегледа.
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Председник већа: Добро. Господине Шошићу.
Опт. Ђорђе Шошић: Добар дан.
Председник већа: Добар дан господине Шошићу. Мало се примакните
микрофону.
Опт. Ђорђе Шошић: Ја сам пише тамо лишен слободе 25. децембра 2003.
године. Након доласка у Нови Сад у Окружни затвор доживео сам инфаркт. Држали
су ме тамо 3 – 4 дана и онда су ме послали у Сремску Каменицу где је установљено
да сам доживео инфаркт, вратили су ме опет овамо, никаква лечења нису предузета,
имао сам притисак 265 са 160, то се из дана у дан се понављало, никакву дијету
нисам добијао, од оног дана све ми је теже, свима сам писао, имам осећај да неко
жели да ме једноставно скине са овог списка да не би могао да сведочим. Одатле су
ме овде слали три пута код др. Комазеца, био сам на Дедињу три пута, исто су ми
радили тај ултразвук и они су установили да сам имао тежак инфаркт. Одвели су ме
у ту једну собу где има милијарде бубашваба, тамо сам се и ошугао, на моје
инсистирање заказали су ми поново да идем на Дедиње, па ме водили једну ноћ не
знам у неки Ургентни центар, после тога је било све теже. Кажу ми да треба да се
плати, кажем да ја немам могућности, да немам новаца нити имам одакле да то
платим и дан данас је све горе. И сад вам тврдим да најмање 250/160 имам притисак,
не могу да стојим на ногама, нити ми дају какву дијету. Ту сам био, 15 дана се нисам
ни купао. Ја не знам да ли неко од вас зна где ми лежимо.
Председник већа: Господине Шошићу и данас имате висок притисак?
Опт. Ђорђе Шошић: Сваког дана све ми је горе, трне ми цела лева страна,
отичем, нико не реагује, ја сам вама, не знам да ли сте ви видели ја сам 7 до 8 пута
писао, више и не знам коме сам све писао, да ли је то вама неко достављао или не.
Председник већа: Ја сам упознат са вашим здравственим стањем, начелно
сам упознат. Последњи лекарски извештај о здравственом стању свих овде
оптужених смо добили пре неколико дана.
Опт. Ђорђе Шошић: То је срамота шта се ради, ја не тражим никакво
изузеће али тражим само да ми се пружи адекватна лекарска помоћ да ли то овде или
било где.
Председник већа: Да. Ангина пекторис, артерио септалис и хипертензија
аперталис и тако даље, то је све овде наведено. Тренутно здравствено стање
стабилно, под терапијом те способан да присуствује суђењу. То је извештај од
28.6.2004. лекара затворске болнице овде у Београду, примили смо ово на знање
господине Шошићу. Господине Шошићу ја ћу се апсолутно заузети за то да се вама
омогући одговарајући и лекарски третман колико је то у овим условима могуће. То
што сте ви у притвору не значи да треба да се на одговарајући начин не лечите.
Опт. Ђорђе Шошић: Ја нисам хтео да останем у болници. Ја хоћу да се мој
глас чује овде, да ја изнесем да немам везе са тиме, да нисам крив, али тражим да ми
се, јер ово је, немам више снаге не могу да стојим на ногама.
Председник већа: Добро. Како се осећате данас, да ли данас можете да
пратите ток суђења по некој вашој процени?
Опт. Ђорђе Шошић: Могу, понео сам лекове.
Председник већа: Мислите да данас можете да данас пратите ток суђења а
тражићемо од затворских лекова да вас поново и додатно прегледају и да вас
лекарски на одговарајући начин збрињавају.
Опт. Ђорђе Шошић: Добро. Могу да идем.
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Председник већа: Ко је тражио реч?
Адв. Бојков Александар: Поштовани председниче одбрана окр. Катић
Слободана пре почетка овог претреса сазнала је под каквим је околностима окр.
Мугоша Горан дао свој исказ у делу који се односи на Катић Слободана код
истражног судије.
Председник већа: Господине Бојков.
Адв. Бојков Александар: Господине судија нисте ме саслушали до краја,
господине судија молим вас, одбрана предлаже да на ове околности саслушате
сведоке Радаковић Ружицу и супругу Горана Мугоше, па предлажем да одлучите да
се ове сведокиње пошто знам да су присутне у публици, за време давања исказа
Мугоша Горана одстране, односно удаље из суднице, молим да о том предлогу
одлучите.
Председник већа: То су сведоци кажете?
Адв. Бојков Александар: На околност под којим условима је окр. Мугоша
Горан дао свој исказ у истражном поступку, у делу који се односи на окр. Катић
Слободана.
Председник већа: Оне су присуствовале томе.
Адв. Бојков Александар: Оне имају сазнања, ја не бих сада детаљније, ако
инсистирате ја могу образложити али мислим да нема смисла пошто су сведокиње у
судници.
Председник већа: Да ли су у судници ова лица која бранилац наводи. Да ли
је ту Мугоша и ванбрачна супруга Катић Слободана. Примили смо ово на знање,
молим вас напустите судницу, ништа нећемо изгубити тиме што ви нећете пратити
ток суђења. Имате ли још неких предлога. О томе да ли ће оне бити саслушане као
сведок или не одлучићемо накнадно до краја доказног поступка.
Заменик тужиоца: Да ли се тужилац може изјаснити о том предогу?
Председник већа: Не одлучујемо још о томе као доказном предлогу, не
одлучујемо још, кад дође на ред да о томе одлучимо као доказном предлогу, наравно
да ћемо тражити и мишљење тужиоца. Изволите. Ви сте то поднели као доказни
предлог.
Адв. Мунижаба Бранко: С обзиром да сам нови у овом поступку али
схватио сам да се записници на основу овог поступка праве изворно онако како је
речено нешто у току овог поступка. Јуче нисам хтео да реагујем на један део изјаве
господина Тодоровића који је рекао «Сигурно је да су Хрвати убијали Србе», то је
доста изазвало међу колегама реакције, ја бих данас нешто хладнокрвно рекао око
тога. Наиме, сматрам да је таква изјава неприхватљива у току поступка, само
дозволите кратко да кажем, јер из два разлога. По мени уноси политичку конотацију
у овај поступак, мада не мора веће да прихвати такве изјаве пуномоћника
оштећених, не обавезује никога, али је речена, то ће мој брањеник да чита и да под
тим утиском пошто нико није реаговао доживљавати ту једну тврдњу коју нико није
оспоравао. С друге стране, начело презумпције невиности се повређује, по начелу
силогизма, а да је он рекао...
Председник већа: Шта је предлог, шта предлажете.
Адв. Мунижаба Бранко: Предлог је, с друге стране, још да кажем две
реченице завршићу одмах и сама оптужница каже да су у питању НН лица, пазите. Ја
како доживљавам овај поступак да се за смрт држављанина Хрватске окривљени и
овде држављани Р Хрватске, значи предлажем да веће затражи од пуномоћника
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Тодоровића да се огради од те изјаве, у исто време да се и у будуће у погледу
сличних изјава барем до завршне речи.
Председник већа: Не. Наравно да нећемо тражити ограђивање, свако сноси
консеквенце за реч коју изговори, да ли ће оне доживети неку другу врсту епилога то
је нешто друго, али да од судског већа тражите да наложи неком да се од нечег
ограђује наравно не. Господине Мугоша ви сте хтели нешто да кажете. Доведите
господина Мугошу.
Опт. Мугоша Горан: Добар дан поштовани суде. Желео бих да кажем у вези
овога одстрањења супруге моје из суднице, желео бих да се врати овде у судницу.
Председник већа: Шта бисте желели?
Опт. Мугоша Горан: Да се врати у судницу супруга моја. Пошто ово није
истина што је господин изјавио.
Председник већа: Не можемо о томе господине Мугоша о томе смо већ
одлучили и ту више нема.
Опт. Мугоша Горан: Ако се она не врати у судницу ја не дајем никакву
изјаву.
Председник већа: Добро ви ћете одлучити шта ћете да урадите. Ако нема
неких других предлога молим вас да из суднице удаљите опт. Мугошу Горана,
Шошић Ђорђа, Ђанковић Мирослава, Катић Слободана, Калаба Наду и Булић
Милана. Дакле Мугоша, Шошић Ђанковић, Катић , Калаба и Булић, а нека приступи
господин Златар Вујо.
Опт. Златар Вујо: Поштовани суде, добар дана.
Председник већа: Добар дан господине Златар. Да ли сте разумели зашта се
теретите?
Опт. Златар Вујо: Па јесам разумио, али доста ту нејасноћа постоји, јер нико
се још није изјаснио званично по мојој документацији да ли је та документација коју
сам приложио, да ли је та документација важећа.
Председник већа: Полако, доћи ћемо и на то. Да ли признајете да сте
извршили кривично дело које вам се ставља на терет?
Опт. Златар Вујо: Не признајем, јер у то време уопште нисам био у
Вуковару.
Председник већа: Оптужени Златар Вујо упитан најпре од стране
председника већа исказује да је разумео зашто се терети, те да не признаје да је
извршио кривично дело које му се ставља на терет ни своју кривичну одговорност, а
потом поучен.
Господине Златар, ја сам схватио овим да желите да изнесете вашу одбрану,
морам вас то и формално питати да ли желите да изнесете вашу одбрану или ћете се
бранити ћутањем.
Своју одбрану ћу изнети
Опт. Златар Вујо: Ја сам још пре тражио да се изјасните да ли се моја
документација коју сам Вама приложио, да ли је то веродостојно, или није, јер у то
време из документације се види да сам лежао у то време у болници нико ми ништа
одговор до сада није дао.
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Председник већа: Господине Златар реците пред свима нама овде ваше
виђење ових тврдњи тужиоца.
Опт. Златар Вујо: Па добро, ја сам пажњиво саслушао све ово што је
изречено. Све што је изречено није истина осим мог имена и презимена. Пред овим
судом сам спреман да одговарам за све што сам чинио и начин на који сам чинио
тиме се поносим а не да се стидим. Што се тиче изјава досадашњих датих у
потпуности остајем при њима, али ћу ипак мало детаљније то објаснити. Када је
почео рат у Вуковару ја сам био у Немачкој...
Председник већа: Да ли ви то господине Златар читате нешто припремљено?
Опт. Златар Вујо: Па имам подсетник.
Председник већа: Можете користити то као белешке али као неки
припремљен говор овде не можете.
Опт. Златар Вујо: Не, нормално, као подсетник.
Председник већа: За подсећање у реду.
Опт. Златар Вујо: Добро. Када је почео рат у Вуковару ја сам био у
Немачкој. Добио сам визу на три месеца. После позива који сам прочитао у
новинама Горан Хаџић што је објавио и генерал Хаџић била је објава да се војно
способни врате и прикључе јединицама и то. Ја сам решио прикључити се. Дошао
сам у Шид негде у септембру. У Шиду смо ту попунили онај картон нормално у
случају погибије, рањавања, коме да се јави и тако то све, како то већ иде. Ту сам
задужио наоружање и ту смо били три дана док није ослобођен Товарник. Када је
Товарник ослобођен нас су пребацили аутобусима до Негославаца, из Негославаца у
Вуковар. У Вуковару смо били на Велепромету, једно два до три дана, и онда су нас
припојили чети Дарка Фота и Синише, брата његовог. Синиша је био командир чете
а Дарко је био командир вода, то је тад постојало тако. Ту смо давали стражу на
Велепромету, Винарији, тај део до 2.10. 2.10 смо имали једну акцију у Далматинској
улици Младена Стојановића, то је одмах близу касарне, ко зна зна. У тој акцији
Синиша је погинуо, Дарко је рањен и имали смо чак можда једно 80 избачених из
строја у те две улице. То нам је био један од крвавијих дана. После тога ми смо
добили пар дана слободно негде до 5.10. Око 5.10. покупили су нас, припојили нас
чети капетана Радића. Ја сам доспео код капетана Радића, код њега сам био цело
време до мога рањавања. 30.10. сам рањен, пребачен сам на ВМА са ВМА сам после
пребачен у Селтерс бању 18.11. њиховим возилом, сад не знам шта би још требало.
Председник већа: Месец дана сте лечени на ВМА а потом 18.11...?
Опт. Златар Вујо: До 18.11. лежао сам на ВМА, 18.11. сам пребачен у
Селтерс до 18.12., у Младеновцу.
Председник већа: Колико сте тамо били?
Опт. Златар Вујо: До 18.12.
Председник већа: Да ли сте одлазили на какве викенде?
Опт. Златар Вујо: Не. Ишао сам на викенд то сам рекао и у истрази, само
није ушло у записник, на викенд сам ишао 15.12., три дана пре изласка.
Председник већа: То је први и једини излазак?
Опт. Златар Вујо: То је један једини викенд који сам користио.
Председник већа: А док сте били збринути на ВМА?
Опт. Златар Вујо: Не. Са ВМА није било викенда, ништа.
Председник већа: Којим возилом сте превезени са ВМА у бању?
Опт. Златар Вујо: Са ВМА, комби возилом ВМА.
Председник већа: Њихово возило?
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Опт. Златар Вујо: Њихово војно возило, било је ту још рањеника, било је и
старијих људи.
Председник већа : Где сте рањени господине Златар?
Опт. Златар Вујо: Како мислите, телесно?
Председник већа: У ком делу тела сте рањени?
Опт. Златар Вујо: По бутинама и тестисима сачмаром пушком, ловачком
пушком, оне петометке, то су Хрвати масовно користили доле у једној акцији
малтене кад сам мислио да је све готово, негде око Богољуба Вукајловића у улици.
Моја група се повукла, ја сам још пролазио туда поред једне куће и они су ме ту
видели и ту сам добио сачмаром пушком, петометком.
Председник већа: Крајем октобра сте...?
Опт. Златар Вујо: 30.10.
Председник већа: 30.10 сте рањени и напустили Вуковар. Кад сте се после
тога први пут вратили у Вуковар?
Опт. Златар Вујо: Вратио сам се, 19.12. сам ишао из бање на контролу на
ВМА, обавио ту контролу, негде око 25, пред Нову годину пар дана.
Председник већа: Ви сте приложили, односно ваша одбрана је још у фази
истраге приложила те отпусне листе?
Опт. Златар Вујо: Ја сам предложио да се испитају сви доктори који су
потписани, да се доктори испитају да ли сам ја као такав могао присуствовати, да ли
је та документација важећа, 6 месеци проводим овде не знам ни сам зашто, због
нечијих лажи.
Председник већа: Господине Златар шта је то, какве су то јединице, какве су
то формације? Кажете да сте били у тој јединици којом је командовао Синиша Фот?
Опт. Златар Вујо: То је била та територијална одбрана и после када је дошла
гардијска јединица, те су се јединице распустиле и ми смо ишли у групи. На пример,
једна група је имала по 5 мештана Вуковарчана, по 10 резервиста, по 10-так
редовних војника и то су тако били као водови, величине вода то је било.
Председник већа: Ко вам је био командир вода. Претпостављам да вам није
непосредни старешина Радић, него сте били у неком воду?
Опт. Златар Вујо: Био је капетан у мојој групи Марко Копчалић. Он је
дошао, није баш први дан чим смо ми формирали јединицу него је после Радић њега
пребацио код нас и рекао «Ја сам вам и даље главни као Радић, а Марко Копчалић је
као командир тога вода».
Председник већа: У том воду, ко је био све са вама?
Опт. Златар Вујо: Па био је Мићо Ђанковић, од гардијске војске сећам се
овога Дујаковић Илије, јер је он био ту кад сам био рањен. Сад овај добровољац
један што је исто био са мном, како му је име, да ли се Миличевић презива, не бих
тачно знао, што је исто спашавао ме када сам био рањен.
Председник већа: Ако је вод то би подразумевало колико ја знам, неких 30так људи?
Опт. Златар Вујо: 30-так људи, било је можда 10-так редовних војника, 10так резервиста и 5-6 вуковарчана мештана, пошто је нас било у мањем броју па је
негде било по 5, по 4, по 3 у те групе. Те две групе би ишле, на пример једна иде
левом страном улице, једна иде десном станом улице. Значи у једну улицу иду те две
групе.
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Председник већа: Да ли знате остале оптужене, Мирољуба Вујовића, Станка
Вујановића
Опт. Златар Вујо: Па упознао сам од осталих овде оптужених, од пре рата
знам само Мићу Војновића, јер је он трећа кућа од мене, њега сам познавао једино
пре рата. Знам да је стално кукао, син му је био у Загребу остао, ћерка у болници,
Јовица Перић ми је чак био и на ВМА ја њега нисам виђао до мог рањавања у
Вуковару, он ми је чак ја мислим 10.10. био у посети на ВМА, сад да ли 1о-ог.
Председник већа: Мислите 10.11.?
Опт. Златар Вујо: Да 10.11., он ми је био у посети једанпут и до мога
рањавања нисам га виђавао у Вуковару.
Председник већа: Да ли сте Мирољуба Вујовића и Станка Вујановића
познавали?
Опт. Златар Вујо: Мирољуб је био на томе потезу код нас исто тако у тој
једној групи, али друга група, није био са нама у тој мојој групи, био је друга група,
на пример...
Председник већа: У неком другом воду, шта би то значило?
Опт. Златар Вујо: То му дође тај као вод, ако ми идемо, те две групе, ако ми
идемо Саве Ковачевића они иду на пример Новом улицом и тако је то ишло по тим
улицама.
Председник већа: Овај капетан кога ви сад , Марко Копчалић...
Опт. Златар Вујо: Он је био чак мислим да је рекао да је у ССНО радио и он
је дошао...
Председник већа: Активни официр?
Опт. Златар Вујо: Да активни.
Председник већа: Да ли знате за Вујовића и Вујановића, шта су они били?
Опт. Златар Вујо: Станка сам мање виђао јер је Станко био скроз друга
страна града од нас, виђао сам већином своје људе из те групе, чак и њих на пример
ако...
Председник већа: Ко је њима био командант вода, или, ако је вама био
активни тај Марко Копчалић. Да ли знате ко је њима био командант, њихових
водова?
Опт. Златар Вујо: Радић је био командант као тога свега е сад ко је у групи
био, знам за Каменог, за те добровољце, да је Камени био њима као добровољац, они
су стигли негде око 20-ог, тако да сам њих слабо упознао јер сам ја већ за 10-так
дана био рањен, они су негде око 20-ог дошли и да се причало да је њима Камени
главни, те чете. А њих сам више упознао оно после рата, састајање за дан
ослобођења Вуковара и тако. Катића сам чак упознао зато што се био доле оженио и
живео и тако.
Председник већа: Директно питање. Да ли ово значи да нисте били 20.
новембра на Овчари?
Опт. Златар Вујо: Нисам. Ја сам тражио и сучељавање ако треба и
полиграфско испитивање и мене и њега, и сведока и свију. На све пристајем. То
кажем и рекао сам, захтевам да се испитају сви моји доктори који су ме лечили, да
ли сам ја уопште као такав могао бити у то време доле.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Хоћете ли нам рећи какво је било
ваше здравствено стање када сте напустили ВМА, да ли сте могли да ходате
нормално или вам је требало неко помагало?
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Опт. Златар Вујо: Са штаком сам отишао у бању и из бање сам отпуштен без
штаке, али сам имао своју штаку, па кад дуже негде пешачим онда сам у 12 месецу
кад сам то отишао, онда узмем и помажем се још мало. А званично сам отпушен без
штаке из Младеновца.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Значи могли сте се кретати без
помагала или вам је требало?
Опт. Златар Вујо: Из Младеновца?
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Не , са ВМА?
Опт. Златар Вујо: Са ВМА са штакама сам пребачен у болницу.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: А кад сте били ту за време
боравка у Селтерс бањи могли сте после тога да нормално функционишете?
Опт. Златар Вујо: Па није баш, богами задње недеље сам оставио штаке,
задњу недељу у бањи тад су ми они већ сами измицали штаку да се више крећем, ово
оно.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: А у вези овога права да користите
викенд док сте били у Селтерс бањи, јесте ли имали право на сваки викенд или је
било тачно одређено кућним редом, како је то било предвиђено?
Опт. Златар Вујо: Па недељом на пример нисам имао обавеза, нисам имао ни
терапије ни ништа, ако си хтео тај викенд да пођеш ти си се морао уписати за
викенд, на пример пријавиш се тамо ићи ћу на викенд, ко је хтео да иде на викенд он
се пријави, они га упишу за викенд.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Морали сте се обавезно јавити
неком и кад се вратите предпостављам?
Опт. Златар Вујо: На пример ја кад сам хтео ићи за викенд ја сам се уписао
субота после подне после терапије ја могу ићи, упишем се, одем код докторке и
кажем да суботу и недељу нећу бити ту, скину те са хране и све те раздуже и тад
одлазиш.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: За време боравка у бањи да ли вам
је долазио неко у посету?
Опт. Златар Вујо: Јесу.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Јесу ли вам били пријатељи,
родбина?
Опт. Златар Вујо: Свакодневно сам имао посету, јер када су ме пребацили са
ВМА они су њима одмах јавили, јер они су њима јавили да сам рањен, они су јавили
њима, дао сам тај број од тече и од сестре, њихов број сам дао, на пример што сам
рекао у Шиду сам још тај број дао у случају рањавања и тога, дао сам њихов број и
они су њима јавили да сам рањен. Тако исто када су ме пребацили за Младеновац,
тај дан на пример јавили су њима да не би дошли на ВМА јер ме неће затећи јер сам
пребачен за Младеновац и онда су они тек други дан дошли у Младеновац.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Тај први викенд када сте отишли
са ВМА за Младеновац јел вам неко дошао у посету, родбина?
Опт. Златар Вујо: Малте не свакодневно сам имао посету у Младеновцу.
Заменик тужиоца Кнежевић: Рекао је окривљени у свом исказу у једном
тренутку да је био у једној чети територијалне одбране којој је био на челу Синиша
Фот, био је ту и Дарко Фот, па је тај Синиша, ако сам добро схватио, погинуо, па је
онда дошло до пребацивања у друге јединице. Колико је било чета осим те чете?
Председник већа: Пита вас заменик колико је било чета осим те чете. Те чете
Синише Фот јел било још чета и колико их је било?
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Опт. Златар Вујо: Па не знам, ја сам био код њега, да ли је била још која,
мислим да је било, у то време ја мислим да је било још.
Заменик тужиоца: Колико чета?
Опт. Златар Вујо: Па да ли још једна или две.
Заменик тужиоца: Ко је био на челу тих чета?
Опт. Златар Вујо: Једном је командовао Мирољуб, та што је прешла код
Радића, али то су, кажем опет, те су чете расформиране све када је дошла гардијска,
сви су ти људи размештени по осталима, неко је допао код Вујовића, код Радића,
како где кога задесило.
Председник већа: То смо разумели. Тужилац пита ко је командовао тим
четама? Ви кажете једном је командовао Вујовић, тако сам схватио.
Опт. Златар Вујо: Био је Вујовић, био је тај Пејић, он је погинуо исто,
Бимбо су га звали. Ја мислим да је и он погинуо исто.
Председник већа: Милорад?
Опт. Златар Вујо: Не могу да се сетим имена, Пејић Бимбо су га звали , он је
погинуо исто после Синише пар дана, нећу гарантовати то 100% али знам да је
једном четом и он командовао.
Заменик тужиоца: Колики је број војника чете?
Опт. Златар Вујо: Ова наша је била, то се сећам кад смо ишли у
Далматинску, било је нешто око 115 људи. Од 115 је нас изашло једно 20 да није
рањено или да није погинуло, ово друго је све изгинуло и рањено. Знам баш смо
били код пок. Бушмана у кући, ту смо се постројили, то је кућа преко пута касарне,
ту смо се постројили и онда смо кренули, тада нас је било нешто око 115.
Заменик тужиоца: Рекао је у истрази да је након рањавања 31.10.1991.
године био на ВМА до 18. или 19. новембра а затим отишао у Селтес бању код
Младеновца и тамо остао до 19. децембра исте године. Данас каже да се у оба
случаја ради о 18., новембру и децембру. Како зна данас да је то 18 а тада је говорио
18 или 19 и новембар и децембар?
Председник већа: Размели сте шта вас пита тужилац?
Опт. Златар Вујо: Разумео сам. Не знам шта да кажем на то, то су питања, то
свак нормално види да је то тога датума било, нисам луд да не знам прочитати.
Председник већа: У истрази сте рекли заиста ово што је тачно што заменик
каже. У истрази сте рекли да је то било 18 или 19.
Опт. Златар Вујо: 18.
Председник већа: Само тражи заменик објашњење како сте данас сигурни у
датуме а тада приликом тог саслушања у истрази нисте били сигурни?
Опт. Златар Вујо: Тако исто се спомиње у отпусној листи.
Председник већа: Само мало, полако, «После мог рањавања од 31.10.1991.
године био сам на ВМА до 18 или 19 новембра а затим сам отишао у бању Селтерс а
тамо сам остао до 18 или 19 децембра» . То је вашас изјава из истраге. Данас сте
рекли опредељено то је било до 18 новембра, па вас заменик пита зашто сте данас
сигурни у датуме а онда нисте били. Како бисте ви то објаснили?
Опт. Златар Вујо: Не знам како да објасним. Ја кажем да је то 18. било, сад
да ли сам ја махинално рекао 18. или 19., али знам 100% да је 18.
Председник већа: Да ли сте приликом тог саслушања у истрази тог првог,
што сам ја у овом делу читао, да ли сте са собом имали отпусне листе?
Опт. Златар Вујо: Дао сам њима.
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Председник већа: Да ли сте тог дана када сте саслушавани да ли сте пред
собом имали као и данас овде те отпусне листе?
Опт. Златар Вујо: Јесам. Исте оптусне листе и тада, и они су узели
исфотокопирали и оставили себи по примерак. И у СУП-у, када сам први пут ишао,
су исто ископирали.
Заменик тужиоца: Када је био на лечењу на рехабилитацији у Селтерс бањи
у Младеновцу да ли му је стање стално ишло на боље или је било и неког
погоршања?
Опт. Златар Вујо: Па о томе сам исто причао, то је ушло и у записник пре
што сам рекао. Ја сам 3 – 4 дан, 4 дан петак је био, четвртак су ми извадили конце и
ја сам у петак отишао у базен, у базену се та рана сама по себи отворила, у петак
ујутро ја сам видео да је пиџама крвава, све је крваво и они су ми тада, када сам
отишао на превијање, рекли Златар мораћеш на ВМА. Њиховим возилом су ме
одвезли на ВМА око 9 сати.
Председник већа: Возилом бањским?
Опт. Златар Вујо: Бањско возило ме је одвезло на ВМА. На ВМА кад сам
дошао кажу ниси се смео купати још Златар јер први дан још чим извадиш конце,
ниси смео да се купаш. Тих дана док сам имао конце нисам се смео купати, ништа,
нога увијена, умотана, и ја сам када су они повадили конце е реко сад је добро сад
могу и отишао сам једноставно у базен па после се истуширао, то су били вечерњи
сати. У току ноћи видим да ми нога и пиџама и то ту крваво, тај део. Они су ме
превили и кажу «Златар мораш ићи на ВМА» њиховим возилом и њихов шофер
одвезли су ме на ВМА и вратили смо се и тамо кад сам дошао, шта они су ставили
одмах две копче и каже можеш ићи назади наставити лечење.
Заменик тужиоца: Јел се истог дана вратио кад је и отишао?
Опт. Златар Вујо: Исти дан. Вратио сам се до 2 до 3 сата, четири
максимално. Најкасније до 4 сата смо стигли назад.
Председник већа: Пуномоћници изволите.
Наташа Кандић, пуномоћник оштећених: Пошто је рекао да је свакодневно
имао посете, када су му у пости били Предраг Милојевић, када је био Ђанковић?
Опт. Златар Вујо: Не, Ђанковић није био у посети.
Председник већа: Господине Златар , нама причајте.
Наташа Кандић: Окривљени је рекао да је имао свакодневне посете када је
био на ВМА и у бањи, питам онда да ли су му у посети били Предраг Милојевић, да
ли је Ђанковић био у посети?
Опт. Златар Вујо: Не. Ђанковић ми није био у посети. На ВМА ми је био
само Перић Јовица, од свих овде оптужених ми је на ВМА био Перић Јовица. У бањи
су ми били сестра, теча, сестра друга, било је једно друштво тамо које је било
избегло.
Председник већа: Питање је било Ђанковић и Милојевић.
Опт. Златар Вујо: Не. Ђанковића сам први пут видео пред Нову годину када
сам дошао назад.
Наташа Кандић: Када је те 1991. године последњи пут видео Милојевића и
Ђанковића?
Опт. Златар Вујо: Милојевића 1991. године, пред рањавање. Ђанија знам
100% да сам видео дан два пред рањавање јер је његов отац био код мене у групи
тако да су се те две групе чешће дружиле.
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Наташа Кандић: А после рањавања?
Опт. Златар Вујо: Пред Нову годину то када сам дошао, тад сам га видео,
код малог Дујаковића сам чак ишао и у посету у касарну тог 19. када сам био на
ВМА онда сам пошто сам ту близу био онда сам отишао код њих у касарну код
малог Дујаковића и Радић ми је тад дозволио да дођем горе код њих, није унутра
посета обављана, него са капије кад су назвали, ја реко Радићу желео бих да видим
ове што су били са мном у групи, каже Вујо нема проблема дођи горе до спаваона,
до спаваона сам отишао.
Наташа Кандић: Да ли је познавао Драгицу, припадницу територијалне
одбране?
Председник већа: Драгицу из Новог Сада?
Опт. Златар Вујо: Не.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Само да вас питам нешто. Рекли
сте у истражном поступку да сте имали неке психичке проблеме да ли је то из тог
периода када сте били рањени из ратног периода?
Опт. Златар Вујо: Па и после рањавања сам ишао код психијатра има то у
Палмотићевој, ишао сам пар пута на контроле, и сад исто пијем тих пар лекова.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: То датира из тог периода кад сте
рањени?
Опт. Златар Вујо: Да, и ово привођење и то ме је било мало потресло. Онда
пијем сад те терапије.
Председник већа: Шта користите?
Опт. Златар Вујо: Пијем овај «Миансан» навече за спавање, највише ме то
мало спавање навече било пореметило и тако.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Свакодневно?
Опт. Златар Вујо: Знате како, није свакодневно, него ако не спавам две три
ноћи ако добро не спавам онда четврту ноћ узмем, ако видим да две- три ноћи нисам
добро спавао онда четврту ноћ попијем и тако, и за болове имам често исто тако.
Адв. Рајко Јелушић: Пре него што поставим неколико питања оптуженом
само једна опаска везана за оно питање колеге тужиоца за отпусну листу и датум 18.
и 19. Тачно је да је оптужени рекао приликом испитивања да је то било 18. или 19.
међутим у том тренутку код себе није ни имао отпусну листу тако да није могао
гледати.
Председник већа: Па рекао је да је имао, ја сам питао.
Опт. Златар Вујо: Дао сам истражном судији.
Адв. Рајко Јелушић: Пардон, отпусна листа је било код мене и код
истражног судије у то време, он је вероватно то мислио. Идемо на питање дакле,
молио бих оптуженог да се изјасни о томе у каквој одећи је био довезен на ВМА
када је рањен и у каквом стању је била та његова одећа?
Опт. Златар Вујо: Панталоне су биле сасечене скроз, остале у Негославцима
у болници, једноставно чаршав преко мене и хеликоптер и на ВМА. Војна она
униформа која је била, пошто је то сачмара пушка, они су то само сасекли и то је
остало све.
Адв. Рајко Јелушић: У каквој одећи је оптужени превезен са ВМА у бању у
чему је био када је одвезен?
Опт. Златар Вујо: Пиџама, и онај огртач то што смо користили по ВМА.
Огртач онај дебели сам имао и пиџаму, мајица и то. То су ми донели моју мајицу
моји и огртач мој, могао си ти добити њихово али узео сам своје. Првих дана сам
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носио њихово док није дошла посета први дан. Онда кад је дошла посета рекао сам
им шта ми све треба и то су ми донели нормално, веш, мајице оне беле.
Адв. Рајко Јелушић: Када је он, да ли је и када добио и какву одећу и колико
дана након доласка у бању?
Председник већа: А да није болничког типа?
Опт. Златар Вујо: Па то је било 21. 19-ог ми је била сестра, она ми је дошла у
посету онда сам јој написао све то шта ми треба, не можеш у папучама и пиџами
више шетати, ићи на терапије, онда сам јој написао да ми треба тренерка, патике
једне, то су ми они донели све 21.
Председник већа: Причате о 19 новембру?
Опт. Златар Вујо: Да, први дан пошто сам дошао у бању.
Председник већа: После вам је била сестра? Рођена?
Опт. Златар Вујо: Сестра од тетке. То ми је једина родбина коју сам у то
време имао.
Председник већа: И кад су вам онда донели?
Опт. Златар Вујо: Тад су ми донели веша и тих ствари нешто, онда сам им ја
рекао да ми треба донети на пример патике, тренерку и то, јер сад већ идеш по
хотелу шеташ, ово и оно, то ми треба све. То ми је донела 21-ог.
Адв. Рајко Јелушић: Колико сам разумео то је значи била само одећа за
шетњу по кругу јел тако. У каквој сте ви одећи отпуштени из бање, у чему сте
отишли када сте отпуштени?
Опт. Златар Вујо: Да. Тренерка и то, тренерка , патике, то сам тада најлакше
облачио. Тренерку најлакше обучеш.
Адв. Рајко Јелушић: Униформу јесте ли имали код вас на ВМА или у бањи?
Опт. Златар Вујо: не.
Председник већа: Господине Златар немојте се окретати.
Опт. Златар Вујо: Добро. Униформа је остала у Негославцима, то је сасечено
све и то је остало у Негославцима одмах.
Адв. Рајко Јелушић: Молио бих да се оптужени детаљније изјасни о тим
првим данима, да не кажем о првих 5 дана боравка у бањи, дакле каква је била
ситуација са његовим кретањем, да ли је могао да се креће, како, колико дуго је
могао да стоји, да ли је више лежао или стајао, нешто детљније. Он је рекао додуше
и у истрази али молио бих са више детаља о самом здравственом стању а посебно о
могућности кретања.
Опт. Златар Вујо: Па кад сам дошао, тај први дан 18., кад сам дошао у
Селтерс бању нас су примили доле у старом хотелу, ту је било пријемно, ту је комби
дошао и ту су нас примили. Пошто ми је у комбију доста била мучнина и повраћао
сам, онда ме је ова докторка када је видела да смо изашли уз нашу помоћ изашао
сам, имаш оних ствари не можеш све носити, увек неко помогне, изашао сам и она
када ме је видела да ми није добро збиља, оно како сам повраћао и од болова, каже
одведите ви њега у собу. Одвели су ме у нови хотел на трећи спрат. Уз помоћ сестре
отишао сам и она ми је помогла те ствари, то отишао сам тамо она ме је одвезла
колицима, пошто ми је збиља била мучнина и кажем јаке болове сам имао и то.
Сместила ме је у собу, знам да је био неки старији деда ту са Новог Београда,
мислим да му је име Слободан, он је имао чак и свој телевизор у соби, тако да ми је
то доста значило. Докторка је дошла негде око 1 или 2 сата, она је рекла после ћу
доћи у собу, прегледала документацију, прегледала мене, каже Златаре ево ти то да
ти није мучнина и против болова дала ми пар лекова. Ја сам остао у соби тај дан.
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Други дан ујутро она ми је одредила терапију и нормално уз помоћ сестре, сестра те
узме одведе у салу, покаже ти где је сала, где ћеш доћи на превијање, онда други дан
ујутро то су тако показали, али први дан малтене више сам лежао и други дан богами
тек среду, та среда 20-ти тек сам мало боље, тад сам први пут и сишао у кухињу у
среду. Среда сећам се да је била и кад сам рањен и кад стам отпуштен.
Председник већа: Иначе су вам до тада доносили храну?
Опт. Златар Вујо: Доносили су горе у собу. Храну су ми доносили, а била је
и посета па оно малтене и не треба, једино некад ручак оно баш кување, ово друго
посета донесе и тако сам имао .
Адв. Рајко Јелушић: Да ли су свакодневно биле визите и у које време, и да
ли је свакодневно имао терапије и у које време да ли се може сетити?
Председник већа: Да ли сте имали визите лекарске и у које време?
Опт. Златар Вујо: Да, ујутро и навече. Ујутро је било зависи са које стране
крену ако крену из новог хотела онда су код нас ве у 8 – 8,15 часова, ако крене из
старог хотела визита, то су исти доктори обилазили и стари и нови, ако крене из
старог хотела онда су код нас око 8,30 – 9,15 часова.
Председник већа: Тако ујутро, тако и увече?
Опт. Златар Вујо: Увече у 8 .
Председник већа: Које терапије?
Опт. Златар Вујо: Терапије увек имам до подне до 12 – 12,30 најдуже.
Председник већа: Какве су то биле терапије?
Опт. Златар Вујо: Па кинези терапије оно гибање ноге, масаже рукама и то,
јер нисам смео ићи на оне електротерапије зато што ми је доста метала остало, доста
ми је метала и тог олова остало па ме нису смели стављати на оне електро, него више
масаже, па после оно ставе онај песак, дижеш, разгибаваш ногу, као оптерећење да
отежа нову, то је после већ било, а из почетка су биле само оне ручне масаже и
прегибања и превијања, имао сам ујутро још, пошто ми је рана још цурела тих првих
дана.
Адв. Рајко Јелушић: Мене даље интересује да ли је вођена било каква
евиденција у погледу тих терапија, дакле да ли је постојао неки картон, јесу ли
исписиване терапије?
Опт. Златар Вујо: Јесу, сестра је тамо код себе имала одређено време, закаже
ти у 8 сати , имаш ту терапију, па у 10 ту терапију, свак је имао своје време кад је.
Знам да у 10 сати морам бити у кинези сали, у 11 сати морам бити вамо на пример.
Адв. Рајко Јелушић: Може ли се оптужени сетити ко га је од лекара водио,
собних лекара, и да ли се може евентуално сетити сестре која је радила терапије?
Опт.Златар Вујо: Сестре не бих али др. Крунић је водила, али сестре су се
мењале то је по сменама, данас дође, данас је ова сутра она, сестре се не бих могао
сетити, јер сестре је чак било и мушких ту.
Председник већа: Крунић Протић?
Опт. Залатар Вујо: Крунић Протић, да, и Уљаревић је исто знао наићи
некада у визиту као началник одељења. Ја мислим да је крупнији онако био, ја
мислим да је то Уљаревић.
Адв. Рајко Јелушић: Моје последње питање је да ли је оптужени било када
чуо да му је, ако јесте од кога, да му је сведок сарадник Спасоје Петковић упућивао
било какве претње о томе да ће му се осветити или тако нешто слично?
Опт.Златар Вујо: Ја сам то чуо, али то би желио за сучељавање оставити.
Председник већа: Молим?
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Опт.Златар Вујо: Ја бих то питање хтео за сучељавање оставити. Тражио
сам сучељавање с њиме па би то онда на сучељавању нас двојица.
Председник већа: Само реците да ли познајете Штуку?
Опт.Златар Вујо: Па познајем га више од после рата него од пре рата. Од
доласка његовог исто у Вуковар.
Председник већа: До вашег рањавања, да ли га из тог периода знате?
Опт.Златар Вујо: Слабо, из тог периода слабо али више из периода после
рата.
Председник већа: После?
Опт.Златар Вујо: Да.
Председник већа: Да ли сте имали са њим каквих сукоба?
Опт.Златар Вујо: То ћемо ја и он, рекао сам вам. Ја бих то оставио за
сучељавање да нас двојица то решимо.
Председник већа: Добро.
Адв. Рајко Јелушић: Ја више немам питања.
Председник већа: Хвала браниоче.
Опт.Златар Вујо: Пошто се ни он није изјаснио у својој изјави.
Председник већа: Да ли остали браниоци имају питања? Предпостављам да
не.
Адв. Владимир Бељански: Само једно питање да ли познаје Шошић Ђорђа?
Опт.Златар Вујо: Шошић Ђорђа, не. То је та група добровољаца која је
дошла 20-ог а ја сам већ 30-ог рањен . Можда смо имали једну акцију али у тој
акцији.
Председник већа: Да ли неко од оптужених има нешто да пита? Милојевић.
Дајте господина Милојевића. Можемо ли тамо, не овде него на неки микрофон, на
неки од ових. Кажите господине Милојевићу.
Опт. Милојевић: Желим да кажем само једно пошто је госпођа Наташа
Кандић поменула моје овде име, ја Златар Вују никада нисам видео осим у затвору.
Значи никада га нисам видео, а хтео бих још једну напомену овде да кажем да се
многи људи овде мешају пошто људи из јединица, ми смо посебна јединица била,
значи ''Лева суподерица''. Многи се људи сврставају у нашу јединицу, а нису из наше
јединице, па би молио и представнике тужбе и браниоце и све да покушају да
направе списак ко је из које јединице. Да се ми не би мешали између себе да неки
људи не буду у заблуди.
Председник већа: Да ли имате неко питање на господина Златара?
Опт. Милојевић: Молим?
Председник већа: Да ли имате неко питање за господина Златара?
Опт.Милојевић: За господина немам, али желим да одговорим на
постављено питање госпође Кандић.
Председник већа: Добро. Чули смо то. Имате ли још нешто да кажете
господине Залатар?
Опт.Златар Вујо: Ништа. Ја бих само желео да кажем да се испитају што пре
ти моји лекари то да се то већ једанпут оконча. Ако треба и полиграфско испитивање
и мене и њега паралелно.
Председник већа: Добро.Заузмите ваше место.
Опт. Златар Вујо: Хвала. Довиђења.
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Председник већа: Питања оптуженом нема. Оптужени нема ништа више да
изјави. Дајте, молим вас нека приступи оптужени Горан Мугоша.
Адв.Сташевић Слободан:: Господине председниче видите преко судске
страже хоће ли да изађе, а ја ћу. Позовите га, бранилац га је позвао да изађе, а ја ћу
прелдожити питање.
Председник већа: Позван је.
Адв.Сташевић Слободан: Траје дуго та процедура.
Председник већа: Укључите само микрофон браниоче.
Адв. Мирослав Перковић: Па има у ЗКП-у један предлог који дозвољава то
је руковођење претресом.Само да вам појасним у погледу Мугоша. Он је реаговао
када је колега Бојков предложио супругу за потенцијалног сведока. Како се ради о
привилегованом сведоку, законодвац каже да без обзира да ли се ради о извођењу
доказа или не председник већа може тражити, чим сазна за ту изјаву, да тражи да
се изјасни тај привилеговани сведок да ли ће сведочити током поступка.
Адв. Александар Бојков: Ја се извињавам колеги, судија Ви прво морате
одлучити о мом доказном предлогу па тек онда.
Председник већа: О вашем доказном предлогу ћемо одлучити накнадно,
рекли смо. Да ли ви желите неку консултацију са вашим брањеником?
Адв. Сташевић Слободан: Ја бих хтео, пошто је ово нова околност, имајући
у виду и задњу реченицу његову данас да је рекао да неће да да свој исказ да то ви не
би уносили, пошто нам ништа не значи да саслушате ви неког другог данас да њега
оставимо понедељак, сутра са њим .
Председник већа: Да променимо редослед?
Адв.Сташевић Слободан: Ја не знам да ли ова околност емоционалног или
чињенично карактераг везано за његову супругу што је искључена са расправе и
овде смо обрнули кривично процесне фазе знамо да је тако диктичан да у том
смислу фаза испитивања окривљених ко може бити сведок. Ја знам ви сте
превентивно склонили ту сведокињу, али ја сматрам да то не може...
Председник већа: Ви предлажете да се промени редослед?
Адв.Сташевић Слободан:: Тако је, по недељи. Ми ћемо сутра обавити
посету, пошто је слободан дан у смислу претреса, и одлучити по недељи да да или не
да свој исказ.
Адв. Бојков Александар: Управо напротив инсистирам да се на данашњем
претресу саслуша окривљени Мугоша Горан. Његово је право хоће ли се бранити
ћутањем или ће своју одбрану изнети. Одбрана Катић Слободана је предложила два
сведока која ће се саслушати односно о којим предлозима суд ће одлучити.
Чињеница је да су у питању супруге окривљених, значи једна ванбрачна а друга
брачна што би се казало из законитог брака, њихово је право хоће ли сведочити или
неће. Управо из разлога целисходности поступка и из разлога да је сутра посета
окривљенима и да ће вероватно и једна и друга супруга током сутрашњег дана
посетити своје мужеве у притворској јединици, ја инсистирам уколико наравно
добију одобрење.
Председник већа: Уколико наравно добију одобрење од преседника већа.
Адв. Бојков Александар: Па у том правцу колега ако жели да направи
консултацију може одлучити да да паузу да обаве разговор бранилац и окривљени у
неком разумном времену тако да ја предлажем да се он по утврђеном редоследу
данас саслуша.
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Адв. Сташевић Слободан: Горан Мугоша је саслушан 25.12.2003. године.
Одбрана оних лица, у чијој је колизији његова одбрана, су могла писмено и усмено
да предложе у току истражног поступка да се саслушају те особе. Одједном данас се
појављује та околност тако да ја остајем код свог предлога.
Председник већа: Наравно о редоследу одлучује председник већа и ово веће,
па ћемо отпустити сада господина Мугошу. Позваћемо господина Шошић Ђорђа.
Чућемо Шошић Ђорђа и потом ћемо одлучити да ли ћемо Мугошу у даљем току
поступка данас саслушати или ће то бити касније.
Опт. Мугоша Горан: Председниче ја немам ништа против да дам исказ сада.
Председник већа: Чућемо прво Шошића.
Заменик тужиоца: Што се тиче предлога браниоца Катић Слободана да се
саслушају та лица морамо чути на које околности саслушати да би се могли
изјаснити око тога, не знам у ком контексту су ти предлози јер је он дао исказ.
Председник већа: Чули смо браниоца у том смислу.
Заменик тужиоца: Имајте стрпљења да чујете и мене ја се не јављам баш
често за реч.
Председник већа: Дакле, променићемо ред утолико што ћемо чути Шошића,
после Шошића ћемо направити паузу, Ви ћете браниоче у тој паузи контактирати са
Вашим клијентом јер имамо сад једну колизију.
Адв. Бојков Александар:: Али судија ја се извињавам у тој паузи исто тако
бранилац може контактирати са сведокињом која је овде данас предложена и
сугерисати јој ово или оно.
Председник већа: Па шта хоћете браниоче да затворим и сведокињу?
Адв. Бојков Александар:: Мислио сам да је целисходније пошто је
окривљени рекао да жели да изнесе своју одбрану, бранилац је пре његовог исказа
прејудицирао целу ствар и дошло је до ове расправе.
Председник већа: Ми смо прихватили Ваш предлог да се удаљи из суднице
за то време и то је све ово проузроковало. Дакле, разумели смо се.
Оптужени Шошић Ђорђе најпре упитан од стране председника већа исказује:
Господине Шошићу да ли сте разумели зашта се теретите?
Опт. Шошић Ђорђе: Да.
Председник већа: Не морате одговорити на ово питање које ћу Вам
поставити, можете се консултовати са браниоцем у том смислу, ако то већ нисте
урадили, ја претпостављам да јесте, да ли признајете извршење овог кривичног дела
и своју кривичну одговорност или не?
Опт. Шошић Ђорђе: Не.
Председник већа: Оптужницу сам разумео, не признајем да сам извршио
кривично дело које ми се њоме ставља на терет ни своју кривичну одговорност,
потом поучен исказује:
Господине Шошићу по закону нисте обавезни да изнесете Вашу одбрану,
можете се бранити ћутањем, да ли желите да се браните ћутањем или ћете рећи
Ваше виђење ових оптужби?
Опт. Шошић Ђорђе: Нећу да се браним ћутањем.
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Председник већа:
«Своју одбрану ћу изнети», те потом исказује:
Опт. Шошић Ђорђе: Ја сам се као добровољац јавио и стигао сам до Шида.
Ту сам упознао неке момке и са њима отишао до Негославаца, одатле сам се
пребацио у место близу Вуковара где су нас сачекали територијалци, наоружали нас,
дали нам муницију и припао сам «Левој суподерици» где је био командант господин
Ланчужанин Милан, звани Камени. Учествовао сам у борбама за ослобођење
Вуковара све до 18., до дана када је пао Вуковар, односно када је ослобођен. Увече
смо дошли тамо где нам је била команда, било је ту пуцњаве, шале, свега, преспавао
сам са мојим саборцем Ђетићем, Ивица се зове а презиме Андрић. Ујутру смо
устали, то је био 19. новембар, дошли до команде, ту смо се разоружали, то
наоружање које смо дужили, ту нас је прихватила војска и полиција и спровела до
аутобуса. Ту су били аутобуси којима су они дошли – резервни састав полиције,
војна полиција. Потоварили су нас у те аутобусе и довезли нас до Новог Сада. Ту
сам преспавао, са Ђетићем, код једног нашег саобрца Лазе, ул. Павла Папа, ваљда се
тако зове. Сутра ујутру сам аутобусом «Велмотранса» отишао за Крушевац и то
стоји, знају у полицији, знају у државној безбедности јер смо тамо шенлучили,
пуцали по граду тако да ја уопште нисам могао да будем 19. на Овчари нити знам где
је, нити сам био тамо, нити је Ђетић био тамо. Ја сам за све то сазнао после кад смо
ишли на прославу Вуковара они су нас звали као година прва, друга, тако, чак ни тад
ни прве године нисам знао да се то десило на Овчари, већ сам после из новина сазнао
да је то било.
Председник већа: Знатно касније из новина?
Опт. Шошић Ђорђе: Било је у новинама, на телевизији и тако.
Председник већа: Код кога сте раздужили наоружање то јутро 19.?
Опт. Шошић Ђорђе: У команди «Леве суподерице».
Председник већа: У команди?
Опт. Шошић Ђорђе: Да. Испред команде, ту је била једна гаража, био је сто,
том момку смо давали, уписивали.
Председник већа: Ко је тај код кога сте се раздуживали, да ли сте добили
какву потврду о раздуживању?
Опт. Шошић Ђорђе: Ја се не сећам да смо добијали нити смо потписивали
када смо то узимали, ја колико се сећам нису нас ни задужили по бројевима можда
су они тамо задужили али мене нико није дужио тим наоружањем. Само знам да смо
га предали 19. ујутру у дворишту команде сви ми
Председник већа: 19. сте отишли докле, до?
Опт. Шошић Ђорђе: Новог Сада.
Председник већа: До Новог Сада, а потом из Новог Сада 20.?
Опт. Шошић Ђорђе: 20. ујутру.
Председник већа: За Крушевац?
Опт. Шошић Ђорђе: Да.
Председник већа: Андрић?
Опт. Шошић Ђорђе: Андрић Ивица.
Председник већа: Исто и он са Вама је отишао за Крушевац?
Опт. Шошић Ђорђе: Да, било је ту и Београђана још сад тих људи не могу
свих имена да се сетим, надимке знам и тако.
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Председник већа: Схватио сам да познајете Ланчужанина?
Опт. Шошић Ђорђе: Да, он ми је био командант, претпостављени.
Председник већа: Да ли познајете кога од осталих оптужених?
Опт. Шошић Ђорђе: Знам Кинеза који ми је био командир вода, командир
чете.
Председник већа: Како се зове, презива?
Опт. Шошић Ђорђе: Предраг Милојевић «Кинез».
Председник већа: Јели био још који Кинез?
Опт. Шошић Ђорђе: Па ја право да Вам кажем не знам, могуће, једног смо
звали Јапанац.
Председник већа: Да ли знате остале из те јединице?
Опт. Шошић Ђорђе: Знам Марета, Марка Љубоја, њега знам, Станка знам
исто из виђења, виђао сам га тамо али он није био са нама, он је био с друге стране,
махом све ове људе знам касније са тих прослава виђао сам их, али лично.
Председник већа: Мирољуба Вујовића да ли знате?
Опт. Шошић Ђорђе: Знам га из виђења.
Председник већа: За време тих ратних дешавања или касније?
Опт. Шошић Ђорђе: Виђао сам га тако у новембру, али не сећам се датума
баш, неко ми је рекао да је тоМирољуб тако сам и Станка виђао.
Председник већа: Да ли знате у којим су јединицама они били?
Опт. Шошић Ђорђе: Знам само да нису били са нама, да су били тамо с
друге стране, а не знам верујте.
Председник већа: Да ли знате Штуку?
Опт. Шошић Ђорђе: Не.
Председник већа: Не знате ко је Штука?
Опт. Шошић Ђорђе: Чуо сам сада да је био Радићев војник и то је све, да је
био његов курир и тако.
Председник већа: Кажете зна полиција, безбедност како рекосте?
Опт. Шошић Ђорђе: Знају сви мештани Вуковара да смо отишли, сви
грађани Вуковара тамо знају да смо ми отишли, многи су нас испратили и
поздравили се.
Председник већа: Не, али лично Ви да сте отишли, што би знали грађани
Вуковара да сте лично Ви отишли?
Опт. Шошић Ђорђе: Поздравили смо се, поздравио сам се са њима.
Председник већа: Поздравили сте се са њима?
Опт. Шошић Ђорђе: Прво смо преспавали, поздравио сам се са њима јер су
ти људи дошли кад је Вуковар пао, они су одмах дошли да заузму своје куће јер су
вероватно и они били негде по подрумима.
Председник већа: А кад рекосте зна полиција и безбедност ја сам схватио у
Крушевцу, како они то знају?
Опт. Шошић Ђорђе: Знају јер сам тад пуцао вероватно да има тамо.
Председник већа: Тад сте пуцали?
Опт. Шошић Ђорђе: Шенлучили.
Председник већа: Шенлучили сте тај дан кад сте се вратили?
Опт. Шошић Ђорђе: Да.
Председник већа: Да ли вођен можда какав поступак против Вас?
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Опт. Шошић Ђорђе: Не, нисам био сам ја то је било са ратишта се 200 људи
тада вратило.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Рекли сте да сте организовано
напустили Вуковар, ко је организовао то напуштање, да ли сте требали да добијете
неке дозволе или да ли је био неки списак, како сте то напуштали организовано?
Опт. Шошић Ђорђе: Па тим аутобусима је дошла војска и полиција.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Да ли Вас је неки старешина
организовао или неко ко је ту остао, ко је организовао како ће људи ићи, ко је Вас
лично организовао?
Опт. Шошић Ђорђе: Нама је речено само да идемо тим аутобусима кући, ко
је то организовао, ја не знам.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Није био неки списак са именима
лица која су напуштала, дозволе нису требале за напуштање, да ли Вам је дао неко
дозволу, неко одобрење, мислим како сте изашли једноставно?
Опт. Шошић Ђорђе: Не, не, па ми смо добили само да смо учествовали у
борбама за ослобођење Вуковара лично Камени ми је то...
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: А да ли ту стоји датум до када сте
учествовали, од када до када?
Опт. Шошић Ђорђе: Ја то не знам.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Јел имате неки датум означен на
тој потврди или шта?
Председник већа: А шта је то?
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: А шта сте то добили, кажете да
имате потврду да сте били, јел то са датумима кад сте дошли и кад сте напустили?
Опт. Шошић Ђорђе: То је правдање да би било правдање са посла, ја сам
био у радном односу кад сам отишао ја сам то тражио због одсуствовања са радног
места.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Јел то значи да је свако могао да
иде ко је хтео пошто није требала никаква дозвола, свако је могао тако са тим
аутобусима?
Опт. Шошић Ђорђе: Свако је могао од добровољаца да иде.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Није значи ништа требало,
никаква дозвола, нешто потписано?
Опт. Шошић Ђорђе: Само да се раздужим са наоружањем.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: И то је било довољно и никаква
евиденција није вођена, ништа се није знало ко одлази, ко остаје, где иде, ништа?
Опт. Шошић Ђорђе: Не знам, ја то не знам.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Мислим нисте Ви ништа
потписивали у том смислу, нико Вас није питао?
Опт. Шошић Ђорђе: Не.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: А колико је људи том приликом
напустило то, кажете организовано је било, колико је то било кад сте Ви кренули у
том вашем конвоју?
Опт. Шошић Ђорђе: Четири, пет аутобуса што сам ја ту видео, то је било
пуно и ми смо с тим за та 4, 5 аутобуса знали да су отишла тада.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: У исто време су кренули један за
другима, тог дана, тог јутра?
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Опт. Шошић Ђорђе: Да. То су махом били људи из унутрашњости Србије
који су ишли до Београда, Новог Сада и тако.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: А остали, шта је с њима било?
Опт. Шошић Ђорђе: Не знам верујте.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Није речено они ће ићи после или
сутрадан или није неки план направљен?
Опт. Шошић Ђорђе: То не знам.
Члан већа, судија Бераха-Никићевић: Хоћете ми рећи, у истрази сте
изјавили «ја знам да је било заробљеника већ тог 18. и 19. али не знам где су из
водили», јесте ли их видели?
Опт. Шошић Ђорђе: Ја за 18. знам а за 19. не знам, ја сам још 19. ујутру био
у команди, а 18. сам видео заробљенике да су вођени, али где су их одвели то ми
није било познато.
Члан већа,судија Бераха-Никићевић: Нисте чули ни да су причали?
Опт. Шошић Ђорђе: Не, нико о томе није причао.
Председник већа: То Ваше учешће у ратним тим дејствима, операцијама у
Вуковару, да ли је уписано можда у Вашу војничку књижицу?
Опт. Шошић Ђорђе: Ја књижицу нисам ни носио са собом.
Председник већа: Да ли имате уопште ту књижицу?
Опт. Шошић Ђорђе: Ја имам војну књижицу и она је у војном одсеку, али ја
мислим да тамо нема ништа уписано. Немам чак ни са вежби да ми је уписивано.
Председник већа: Питања?
Заменик тужиоца: Колико је бораца било у тој јединици у којој је он био
«Лева суподерица»?
Опт. Шошић Ђорђе: Па ја знам за мој вод а не знам колико је било.
Заменик тужиоца: Колико је било у воду његовом?
Опт. Шошић Ђорђе: Нас је било ту 30.
Заменик тужиоца: Колико је било водова?
Опт. Шошић Ђорђе: Не знам колико је водова било, знам за тај мој вод,
било је још људи али не знам колико је то водова било.
Заменик тужиоца: Какви су то водови били, стрељачки, пратећи и тако?
Председник већа: У војничком смислу да ли знате какви су то водови били,
то Вас пита заменик?
Опт. Шошић Ђорђе: Па то су били добровољци из Србије.
Заменик тужиоца: Знам ја за то, него не знам да ли значи стрељачки вод,
шта значи појам пратећи вод, да ли зна везано за...?
Председник већа: Да ли знате те термине, те појмове – стрељачки вод,
пратећи вод?
Опт. Шошић Ђорђе: Ма не, то нема везе.
Заменик тужиоца: Које наоружање су имали борци у његовој јединици?
Опт. Шошић Ђорђе: Они су имали аутоматске пушке, махом аутоматске
пушке.
Заменик тужиоца: Истина, он у истрази говори о томе да су се раздужили 19.
новембра пре подне и тога дана организовано напустили Вуковар и преко Шида
отишли за Нови Сад а ја сам после отишао кући, али он ни тада у истрази ни
приликом првог испита ни другог него тек данас рече да је 20. новембра из Новог
Сада отишао за Крушевац што би значило да је коначио у Новом Саду, откуд сад тај
податак то је неки нови, то нисмо чули до сада, је ли се он то накнадно сетио?
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Опт. Шошић Ђорђе: Мене тада нико није ни питао кад смо стигли у
Крушевац, јер ми смо, нас двојица смо преспавали код њега те ноћи код Лазе па смо
онда ујутру отишли за Крушевац.
Председник већа: Код кога сте преспавали?
Опт. Шошић Ђорђе: Код тог Лазре у ул. Папа Павла, код Републичког СУПа одмах прва улица лево, сећам се.
Председник већа: А ко је Лаза?
Опт. Шошић Ђорђе: Лаза је био са мном у воду, мој саборац.
Председник већа: Он је са Вама и са Андрићем дошао?
Опт. Шошић Ђорђе: Да и код њега смо преспавали.
Заменик тужиоца: Да ли познаје Драгицу Мастикосу, Драгицу из Новог Сада
добровољку?
Председник већа: Јел сте чули питање, да ли познајете Драгицу звану «Даца
Масникоса или Мастикоса» из Новог Сада?
Опт. Шошић Ђорђе: Не. Ниједна жена са нама добровољац није била, чак
ниједна жена није била борац ни у ТО са нама.
Заменик тужиоца: У исказу у истрази је рекао каже па то ствара извесну
недоумицу «знам да су Овчару држали територијалци а не добровољци», а у следећој
реченици каже «не могу да тврдим чак ни то да су само територијалци држали
Овчару», да нам то мало поближе објасни?
Председник већа: Јесте ли чули ово?
Опт. Шошић Ђорђе: Нисам га слушао.
Председник већа: Дакле, заменик тражи да Вам предочимо нешто што сте
рекли у поступку истраге приликом првог саслушања то је формулисано овако ја ћу
то сад прочитати «знам да су Овчару држали територијалци, а не добровољци. Не
могу да тврдим чак ни то да су само територијалци држали Овчару» па Вас прво
питамо је ли тачно да сте Ви изјавили у истрази?
Опт. Шошић Ђорђе: Ја не могу да знам ко је држао само знам да
добровољци нису држали, добровољци нису држали Овчару јер смо ми били овамо,
нити смо ми ишли у касарну.
Председник већа: Али шта значи држали Овчару, прво Ви не знате уопште
шта је Овчара?
Опт. Шошић Ђорђе: Откуд ја знам ко је држао. Ја сам рекао да не знам ко је
држао Овчару.
Председник већа: У ком смислу држао, шта значи држати?
Опт. Шошић Ђорђе: Па то што су ме тамо питали да ли ја знам да ли је овај,
ја кажем да не знам, добровољци тамо нису ишли, знам да нико није тамо ишао, из
мог вода нико није отишао тамо јер ми смо 19. одмах отишли, то се дешавало
причају ми и 20.
Адв. Рајко Даниловић: Чиме се он дужио, пазите не раздужио од оружја,
униформи и опреми и да ли је добио неки списак да то треба и да раздужи?
Опт. Шошић Ђорђе: Не, нисам добио никакав списак да треба да се
раздужим, униформу сам добио СМБ, а униформе су биле маскирне, задужио сам
аутоматску пушку и пет оквира са по 30 метака.
Адв. Даниловић: Од оружја чиме се дужио?
Опт. Шошић Ђорђе: Од оружја сам дужио аутоматску пушку, аутомат.
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Адв. Даниловић: А Ваш овај командир Камени и ови други припадници из
те ваше јединице «Леве суподерице» чиме су они били задужени од оружја, да ли
знате?
Опт. Шошић Ђорђе: Добровољци су били задужени исто аутоматским
пушкама, била је то и по неки пушкомитраљез.
Адв. Даниловић: Е то кад сте се раздуживали, да ли се сећате коме сте се
раздужили, да ли се кад се раздуживао коме се он то раздуживао и да ли је то вођена
нека евиденција?
Председник већа: Па питали смо га.
Адв. Даниловић: Па не сећа се коме јел?
Председник већа: Да, у команди своје јединице и тамо је неко то да ли је
уписано или није уписано, не зна.
Адв. Даниловић: Да ли он зна где је Овчара?
Опт. Шошић Ђорђе: Не. Никада нисам био ни на Овчари ни на тој касарни
тамо.
Адв. Даниловић: А одакле њему сазнања ко држи Овчару, ко је био на
Овчари?
Председник већа: Немојте колега молим Вас?
Адв. Даниловић: Па зашто логично питам.
Председник већа: Чињеница је да оптужени ни на моје тражење није то
разјаснио шта значи држати, ко је држао Овчару и тако, рече да је тако питан.
Опт. Шошић Ђорђе: Ја сам добио и те списе и питали су ме и пре тога пре 4,
5 година су ме питали ја кажем људи да ја не знам тамо ко је био, добровољци нису
били тамо, моји добровољци из «Леве суподерице» којом је командовао господин
Камени, нико од нас није био тамо нити знам где је Овчара и дан данас не знам где је
Овчара, никада нисам био ни на Овчари ни у тој касарни тамо одакле се ти људи
узимају, е сад ко је узимао, ко је радио ја то не знам.
Адв. Тодоровић: Мене интересује пре него што је дошао у Вуковар, коме се
пријавио као добровољац, јер каже ја сам у септембру месецу после краће обуке као
добровољац дошао у Вуковар, интересује ме коме се пријавио и на којој је обуци
био?
Опт. Шошић Ђорђе:: Ја сам дошао до Шида и тамо сам се пријавио тим
мештанима, чуо сам да они тамо примају добровољце, ту је била нека као пријемна.
Председник већа: У Шиду?
Опт. Шошић Ђорђе:: Да. За добровољце питао сам тамо и они су нас одатле
одвели у неко село испред Вуковара, ту смо вршили обуку и после 15-ак дана смо
отишли за Вуковар, за Негославце.
Адв. Тодоровић: Да ли је нека пријава за добровољце евидентирана?
Опт. Шошић Ђорђе: Јесте.
Адв. Тодоровић: Ту у Шиду?
Опт. Шошић Ђорђе: Да.
Адв. Тодоровић: А када сте, јесте ли ту задужили оружје?
Опт. Шошић Ђорђе: Задужио сам се у Вуковару, од територијалаца.
Адв. Тодоровић: Да ли постоји неки попис што је задужио оружје и опрему,
његово да ли је то евиденција?
Опт. Шошић Ђорђе: Тада кад смо задужили ја не знам да ли смо ми то
некоме потписивали, али вероватно да јесмо чим смо имали тај број кад сам се
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раздуживао морало је по бројевима да се раздужи сво наоружање, вероватно да су и
тада да је то било заведено.
Адв. Тодоровић: Он је овде рекао да је отишао 18. новембра и Вуковар је
ослобођен «19. новембра пре подне смо се раздужили» ту је било неких парцијалних
питања колегинице чланова већа и господина Даниловића, интересује ме просто да
ли има неки писмени траг да је он тад напустио Вуковар?
Председник већа: Нема, рекао је.
Опт. Шошић: Ја немам докуменат али стоји да смо ми отишли са тим
аутобусима са којима је дошла војска и полиција, да смо се тим истим аутобусима
вратили.
Адв. Тодоровић: Јесу ли евидентирали путнике можда или не?
Опт. Шошић: То не знам ја да ли је то неко евидентирао, ми смо тим истим.
Адв. Тодоровић: Ви кажете организовано, ако је нешто организовано?
Председник већа: Па питан је и то баш од судије члана већа.
Наташа Кандић: Да ли би могао да нам каже окривљени која је његова слава
и ког датума је та слава?
Опт. Шошић: Крсна. Моја слава је 16. новембар, Свети Ђорђе.
Наташа Кандић: Ко је из јединице био на слави пошто је рекао да је
неколико њих било на слави?
Опт. Шошић: На слави је било нас шесторица, седморица, не знам ни сам, не
сећам се тачно, ја их знам по надимцима баш не бих могао да се сетим тачно тих
имена, знам да је овај мали Ивица био са мном, био је неки Маки из Београда Саша
из Београда, био је неки Грк не сећам му се имена, сетићу се, Никола Идис, не могу
да се сетим имена само.
Адв. Томић: У вези ове крсне славе, ког датума се слави та слава?
Опт. Шошић: Ми смо отишли 16. ујутру или 15. не сећам се тачно командант
Камени нас је послао, ми смо отишли 15. да би смо тамо били, били смо 16. на слави.
Председник већа: Пуномоћник Вас пита ког датума се слави та слава?
Опт. Шошић: 16. новембра.
Председник већа: Та слава пада 16. новембра?
Адв. Томић: Зато што је окривљени изјавио да се 16. или 17. новембра вратио
у Вуковар, није се ваљда на крсну славу вратио?
Опт. Шошић: Био сам 16. кући на дан славе и ујутру 17. смо се вратили за
Вуковар.
Председник већа: У истрази сте заиста рекли да сте се вратили у Вуковар 16.
или 17. то је Ваша изјава из истраге, па Вас пуномоћник пита?
Опт. Шошић: Не 17. сам се вратио у Вуковар, 16. сам био на слави.
Председник већа: 16. сте били на слави значи?
Опт. Шошић: 16. сам био на слави, 17. изјутра смо се вртили за Вуковар.
Адв. Томић: Само још једно питање, када је 18. или 19. како је већ рекао кад
су отишли кући да ли су сви из његове јединице отишли или су остали?
Опт. Шошић: Ког датума?
Председник већа: Тада кад сте Ви отишли из Вуковара дефинитивно кад сте
раздужили оружје пита Вас пуномоћник да ли су и сви остали из Ваше јединице се
раздужили и отишли?
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Опт. Шошић: Е ја не бих то знао да кажем. Из мог вода су било је ту њих
онда је био овај Мате, био је тај Мића Београђанин, не сећам се било је људи из
Шида, из Новог Сада који су с тим аутобусима пошли, е сад ја њих нисам ни знао.
Адв. Томић: то питам зато што је малопре окривљени изјавио да су сви из
моје јединице отишли и да нико није био на Овчари?
Опт. Шошић: Нисам ја рекао да су сви.
Председник већа: Нисам тако схватио, схватио сам да је рекао пошто су
добровољци ко је желео.
Адв. Баровић: Да ли оптужени може да наведе да ли је у аутобусу од
Вуковара преко Шида до Новог Сада како је речено у истрази, био још неко лице
које он познаје које се тог дана вратило?
Опт. Шошић: Па било је ту још лица која су изашла и пре Новог Сада.
Адв. Баровић: Које познајете и које су тог истог дана са Вама се враћали па
добро од Вуковара према Шиду па према Новом Саду.
Опт. Шошић: Искрено да вам кажем нису сви они били баш из мог вода, ту
је улазио ко је како хтео, како је ко требао да сиђе тако смо и улазили у аутобус.
Председник већа: Пуномоћник Вас пита, у том аутобусу којим се Ви враћате
из Вуковара преко Шида за Нови Сад изузев Вас и Андрића кога знате и тог Лазе из
Новог Сада кога знате, пуномоћник Вас пита да ли је било још људи које Ви
познајете?
Опт. Шошић: Па ја се сад не сећам.
Председник већа: Било да су дошли до Новог Сада, било да су изашли у
Шиду или негде успут?
Опт. Шошић: Не сећам се свих то би требало да питам и ове људе који су
били, ја не знам, али се сећам доста тих људи које сам познавао тада, неки су сишли
пре Шида, неки су иза Шида, знам да су неки силазили у Руми.
Председник већа: Али не можете да се сетите неког имена?
Опт. Шошић: Не могу.
Адв. Баровић: Оптужени је рекао да су спавали у Новом Саду, да ли су
одмах продужили за Крушевац?
Опт. Шошић: Не нисмо, нисмо продужили одмах него смо преспавали па
смо отишли.
Адв. Баровић: А спавали сте код?
Опт. Шошић: Тог Лазе у ул. Папа Павла.
Адв. Баровић: Ви знате његово име, презиме ?
Опт. Шошић: Имам то кући негде записано. Искрено да кажем само сам га
још једном видео у животу, значи само сам га двапута видео, односно једном после
рата.
Адв. Баровић: А кад продужавате, кад се продужило из Новог Сада за
Крушевац, ко све иде према Крушевцу од људи које Ви знате, ко све иде до
Крушевца?
Опт. Шошић: Од Новог Сада тај аутобус је ишао за Београд, стајао у
Београду па је продужио за Крушевац то је аутобус «Велмотранса» јер познајем тог
возача неки Влада је био. У Београду су махом сви изашли.
Председник већа: Ко је с вама био од тих људи који су дошли да ли је било
још да је неко изузев Вас ишао за Крушевац? Ја сам Вас малопре схватио да је
Андрић отишао с Вама до Крушевца, да ли је било још кога?

Транскрипт аудио записа
Са главног претреса од 01.07.2004. године

25

Опт. Шошић: Не за Крушевац нико више није ишао сем њега јер ови су
ишли само до Београда.
Адв. Баровић: Кад се стигло у Крушевац било је шенглучења, ко је све
шенглучио, ако нисте Ви и Андрић или сте само вас двојица шенлучила?
Опт. Шошић: Не било је још, имало је још људи из околине Крушевца из тих
села около, сви смо се ми тог дана вратили, било је ту и регуларне војске и полиције
и тако да нисмо били само нас двојица.
Адв. Баровић: А други људи који су се вратили они се нису вратили истим
аутобусом, они се нису вратили са вама двојицом?
Опт. Шошић: Не. То је било опште славље у Крушевцу, а чиме су они дошли
ја не знам.
Адв. Баровић: А у које време сте Ви стигли у Крушевац?
Опт. Шошић: Па тако негде око подне око 1, 2 сата.
Адв. Баровић: Ови други који су шенлучили, славили јесу ли они већ били у
Крушевцу кад сте ви стигли?
Опт. Шошић: Неки су већ били, неки су касније пристизали тако да је то
трајало увече до 6, 7 сати, знам да је био мрак већ око 5 сати пола 6 је био мрак.
Адв. Баровић: С обзиром да су то Крушевљани, земљаци оптуженог, да ли
можда зна неког ко је учествовао у том слављу који се управо вратио тог дана?
Опт. Шошић: Ја их знам из виђења те људе, неких имена баш знам људи који
су били из Вуковара – Милић неки Драган, Зоран из ... , знам њих седам, осам, то су
махом мештани, њих седам, осам знам они су баш из Крушевца ове остале не знам
све.
Адв. Баровић: Да ли је познато оптуженом да ли су се они враћали са
ноћивањем у Новом Саду или где друго?
Председник већа: Немојте тако ако их не зна у Новом Саду онда не зна ни
путању?
Адв. Вукотић: Ја се извињавам, можемо ли ми да се ограничимо на овај
догађај, јер овде нико не одговара ни за какво славље које је наводно било.
Председник већа: Ја разумем сврху питања, али заиста не видим која је то
сврха.
Адв. Вукотић: Ја се извињавам колеги Баровићу, али стварно то се никако не
односи на догађај . Немојте тако.
Председник већа: Добро односи се због датума, алибија итд. Немојте молим
вас узимати реч без мог одобрења.
Адв. Баровић: Оптужени не може да прецизније наведе кога је затекао у
Крушевцу?
Опт. Шошић: Видите ја могу да вам дам надимке, ја те све људе знам, тог
Милетић Драгана знам добар сам пријатељ са њиме и пре рата био и за време рата
сам га виђао у Вуковару и после рата се виђао са њиме, знам једног момка што је
исто био заједно са тим Драганом, Карла знам, то је та иста њихова екипа, сад по
имену ја му нисам узимао генералије да га питам.
Адв. Баровић: Има још једно питање, можда би могло да помогне, кад су
стигли у Нови Сад и отишли код тог пријатеља код кога су ноћили, да ли је код тог
пријатеља још неко долазио то вече, да ли су излазили у Нови Сад, да ли су се с
неким виђали тог дана?
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Опт. Шошић: Нисмо излазили, био је ту са нама је био неки његов комшија
који се зове Тома и он је био исто у Вуковару, да ли се мало задржао ту са нама и
отишао је човек кући, ми смо вечерали онако уморни смо ту и преспавали.
Председник већа: Дакле, вас тројица Лаза, Ђетић и Ви и једно време тај
Тома?
Опт. Шошић: И његова жена, ја мислим.
Председник већа: Супруга тог Лазе?
Опт. Шошић: Знам да је Мађарица, то ми је причао, не знам име, верујте.
Адв. Тодоровић: Поводом интервенције господина Вукотића, шенлучење је
битно због датума.
Председник већа: Немојте нама колега објашњавати ако сам ја дозволио та
питања онда је ваљда претпоставка да.
Адв. Тодоровић: Због јавности суђења.
Председник већа: Сад нећемо објашњавати због јавности цртати шта треба и
како, нема потребе на овај начин. Судија члан већа би.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Само бих Вас нешто питала,
малопре сте споменули заробљенике у моменту када сам Вас ја нешто питала, па сте
Ви рекли да нисте видели никакве заробљенике, јел тако сте ми одговорили тог
дана?
Опт. Шошић: Видите тог дана из подрума је излазио народ, то није било тих
200 људи који се овде помињу ту је било 1000 људи из подрума.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Само нешто да Вам предочим,
рекли сте у истрази «Ја знам да су у војној пратњи тих заробљеници одвожени према
Шиду», одакле Вам то сазнање, јел сте Ви видели или сте од неког чули, како знате
да су одвожени?
Опт. Шошић: Знам да их је војска преузимало и да је требало да иду за не
знам где.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Овде сте рекли «нама
добровољцима нису дозвољавали да држимо заробљенике нити тачно знам где су их
одводили, али знам да су у војној пратњи одвожени према шиду, одакле Вам то
сазнање, јел Вам то неко Вама рекао или сте Ви закључили?
Опт. Шошић: Ја сам то после чуо војска није дала нама њих, него је одмах
преузимала војска и преусмеравала их тамо, да су вођени у касарну и према Шиду
негде исто према некој касарни, тако сам ја то чуо тада, а где су их водили ја не
знам, само знам да нису остали ту у Шиду него су сви одвожени одатле.
Адв. Бељански: Спомињао је да приликом његовог одласка из Вуковара тог
19. новембра је било мештана који су се поздрављали тамо са њим, да ли се сећа
неког имена или можда постоји неки други начин како би смо дошли до тих људи
ако су данас тамо?
Опт. Шошић: Ја искрено да вам кажем ја не знам тачно, знам овог једног да
се звао Цвијановић Јова, Јово, Јоца Цвијановић сигурно, знам да је та жена у чијој
смо кући преспавали да се зове Нада, а да ли се њен муж звао Мића или тако слично,
била је та жена ту која је имала иза команде према улици иза команде тамо Борка
или Радојка а пре ће да буде Радојка, знам да је име по мојој мајци по тетки, тако сам
то запамтио, Радојка.
Председник већа: То су људи са којима сте се поздравили када сте отишли?
Опт. Шошић: Да.
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Адв. Бељански: Да ли је одлазио на прославе, годишњице пада Вуковара
касније?
Опт. Шошић: Јесам, одлазио сам ја мислим 3 године сам био.
Адв. Бељански: Да ли је приликом одласка на те прославе сретао неке од тих
људи из Вуковара са којима се поздрвљао приликом одласка?
Опт. Шошић: Јесам, виђао сам их сваки пут.
Адв. Бељански: Да ли је нека телевизијска екипа можда снимала неку од тих
прослава?
Опт. Шошић: Јесте, ја сам у тој једној емисији тамо и рекао да ли је то била
година прва или друга, немојте да ми верујете, била је ТВ екипа из Крушевца, да су
тамо нешто снимали, онда су ме замолили да им објасним нешто тамо у вези оног
водоторња Митнице и тако, онда сам ја то објашњавао и после тога смо.
Адв. Бељански: Да ли се на тим снимцима види можда и неко од тих
мештана, да ли је говорио нешто о тим мештанима са којима се он поздрављао пре
одласка?
Опт. Шошић: Да виде се, сећам се да су се захвалили и тако тим
добровољцима.
Председник већа: Питање браниоца је друго, да ли се на тим снимцима о
којима говорите да ли се види неко од ових људи, ко се види?
Опт. Шошић: Па види се та Нада, Мића и та Радојка, тај Јоца, било је још
али се не сећам свих тих људи.
Адв. Бељански: Ако сам добро схватио то је телевизија Крушевац снимала,
да ли се сећа ко је био сниматељ?
Опт. Шошић: Ја мислим да је то изузетно крупан човек, треба да се зове
Раде, а како беше презиме, знам га лично га знам човека знам и јављам му се на
улици и дан данас.
Адв. Бељански: Само још једно питање, није прецизно одговорио, да ли је
1992. година прослава или нека касније?
Опт. Шошић: Да ли је 1992. или 1993. али сигурно једна од те две.
Председник већа: Остали браниоци?
Адв. Мунижаба: У истрази је рекао каже «нама добровољцима нису
дозвољавали да држимо заробљенике», да ли може да нам каже ко то није
дозвољавао и које су то околности, да ли је неко рекао, објашњавао итд.?
Опт. Шошић: Па видите, како смо улазили у град тако су заробљеници
излазили нама војска и полиција није дозвољавала да приђемо заробљеницима него
су њих они одмах одатле одводили, зато сам тамо и навео да их је преузимала
полиција а где су их водили ја не знам, углавном нико нама није дозволио нити је
нама неко дао заробљенике.
Адв. Мунижаба: Још једно питање, да ли им је неко тада говорио о статусу и
правима ратних заробљеника?
Опт. Шошић: Па било је ту приче баш је Камени више пута то навео у вези
те Женевске конвенције то је нама он говорио да пазимо шта радимо и тако, то је
више пута он напоменуо, баш како смо улазили у Вуковар ближе центру то је он
потенцирао у више наврата.
Адв. Дозет: Ја немам питања за овог окривљеног, али хтео бих да кажем једну
опаску на једну реченицу коју је и данас колега тужилац изрекао па објаснићу због
чега. Синоћ у вестима на Б92 чули смо квалификацију за исказ саслушаног јуче
окривљеног Драговића, речено је да је Драговић јуче по четврти пут променио свој
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исказ иако је нама свима који смо слушали тај његов исказ јасно да ни у најмањој
ситници није променио исказ. То да је променио три пута па и јуче четврти пут је
исказао тужилац. Данас је поновио.
Председник већа: Колега дајте молим Вас немојмо да коментаришемо вести
овде, ја то нисам пратио, немојте да коментаришемо вести.
Заменик тужиоца: Нећу да дозволим да ме блати било ко на овом суђењу, ја
то рекао?
Адв. Дозет: Да колега Ви сте то рекли.
Председник већа: Нећемо да улазимо у то, колега немојте овде да
коментаришемо новинске вести, чланке, телевизије итд.
Адв. Дозет: Да ли дозволите да кажем још једну реченицу?
Председник већа: Кажите.
Адв. Дозет: Да свако од нас управо због тог јавног мњења које је врло битно
не само за суд него и за ову земљу, дакле каква ће слика о овом суђењу изићи, да сви
који учествујемо у овом поступку пазимо шта причамо, како ће и јавност да схвати
шта се овде дешава. Ми желимо да схвате да овај суд ради без икаквих притисака
слободно и јавно. Хвала.
Заменик тужиоца: Председниче, ја никада ни са једним представником
јавних медија нисам ни реч изустио а посебно не јуче.
Председник већа: Немојте колега заиста томе није место у овој судници
дајте да ако нема питања оптуженом да не држимо оптуженог који је болестан човек.
Адв. Дозет: Ја нисам рекао да је тужилац разговарао са било којим
новинаром, тужилац је то изјавио јуче у овој судници зато се и јавља, а да ли је
причао са новинарима то мене не интересује, дакле та квалификација из суднице.
Председник већа: Да ли има још питања, да ли остали оптужени имају
питања за Шошића? Нема?
Питања оптуженом нема, оптужени нема ништа више да изјави.
Хвала господине Шошићу можете заузети Ваше место.
Адв. Штрбац: Ја сам малопре тражио реч али нисам хтео да реметим ред у
судници и да на било који начин преузимам улогу онога ко руководи поступком јер
моја процесна улога је овде сасвим другачија. Ако ми дозволите само једну
примедбу која је начелне природе, не тиче се директно мог брањеника Драговић
Предрага иначе ово што је уважени колега Дозет рекао заиста је јуче прошло кроз
јавност али ја то заиста нећу коментарисати. Примедбе се односе на следеће: када је
уважени колега Петрушић најавио могућност да у току кривичног поступка који се
овде води у оном делу где се изводе докази треба да буде саслушана и госпођа
Наташа Кандић. Ви сте руководећи поступком одлучили да она остане у судници, а
да ћете о предлогу уваженог колеге Петрушића одлучити накнадно. Данас по
најављеном предлогу да ће у току доказног поступка бити саслушане супруге два
оптужена ја овде нисам отпратио имена, Ви сте истог секунда одлучили да они
напусте публику. Указујем на два потпуно различита приступа једној ствари ово није
примедба ово је само покушај да апсолутно се респектује ова ситуација јер уколико
је одложено доношење одлуке о доказним предлозима онда је требало имати
идентичан приступ и у једном и у другом случају ако то уважите не морате
коментарисати наравно, али чинимо примедбу и држим да је она умесна.
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Председник већа: Сложитеће се да људи из публике немају исти значај у
овој судници као и људи који седе у овом делу овде. Само толико.
Адв. Штрбац: Председниче већа ја ћу респектовати то што сте Ви рекли
апсолутно не желећи да улазим у полемику са неким ко руководи поступком. Овде
се не ради о поблици и о онима који у одређеним процесним улогама учествују у
овом судском поступку, овде се ради о нечем другом и једна и друга лица треба да
буду евентуално саслушана у својству сведока, дакле, овде није статус публике и
оних који учествују у поступку, овде се ради о потенцијалним сведоцима, а потпуно
независно да ли је нечија супруга или било које друго лице, овде сведок или се ради
о госпођи Наташи Кандић. Молим само да респектујете ову примедбу и да се
евентуално ако а ја сам сагласан са предлогом колеге Петрушића обезбеди
идентичан третман у односу на ваше будуће одлуке о истим лицима, дакле о
сведоцима.
Председник већа у 11,20 сати издаје

НАРЕДБУ

Претрес се прекида на пола сата ради одмора.

Председник већа: Ако сам добро схватио каснимо мало зато што је кашњено
са привођењем оптужених и дајте да то организујемо тако да ако кажемо у пола
десет, онда да смо сви ту у пола десет због свих нас овде. Да ли неко жели нешто да
каже?
Адв. Сташевић Слободан: Председниче, да ли ми дозвољавате само кратку
консултацију са мојим брањеником? Ја сам обавио консултације господине
председниче, али пошто се све снима, да не би било да између браниоца и
окривљеног било колизије. Ја сам своје излагање почео речима да ли емоционалне
природе или чињеничне. Емоционалне природе, зато што би волео да присуствује,
даће свој исказ и све у реду.
Председник већа: Настављено у 11, 50 часова.
Опт. Драговић: Рекао бих добар дан али није ми добар пошто сам овде.
Господине судија, хтео сам после овог сазнања шта је објављено синоћ у медијима,
не бих хтео да полемишем то. Али имам једну молбу. Долазимо у један много
неповољнији положај током овог поступка, као оптужени. Прво што је извршена
нестина, а друго ради моје деце и целе породице, па бих вас замолио да прочитате
моју изјаву, ону прву коју сам дао у полицији, коју ми нису хтели они дати примерак
и да упоредите нормално, јавност, медији, «Б-92», да упореде са овом коју сам јуче
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дао. А тачно је то да је тужилац извукао две речи из реченице и рекао да мењам
изјаву, па се после сам вређа, ако му неко нешто каже.
Председник већа: Заузмите ваше место господине Драговићу. Дакле,
замолио бих и оптужене и све овде у овој судници да у овом смислу, у овом правцу,
типа коментара у судници о томе како извештавају медији и тако даље, мислим да
томе није овде место. Знате, ја полазим од тога да свако треба да свој посао ради
професионално. Како ће медији пренети ток овог претреса, то је нешто што је у
њиховој надлежности. У овој судници је битно само ово што се у судници изведе. У
том смислу, господине Драговићу ми смо чули вашу одбрану у овој судници. Знате.
Наставићемо даље са саслушањем оптужених. Ако сам добро схватио господина
браниоца оптужени Мугоша Горан.
Опт. Мугоша Горан, најпре упитан од стране председника већа исказује.
Да ли сте разумели за шта се теретите?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Оптужени разумео. Да ли признајете да сте извршили
кривично дело које вам се ставља на терет и своју кривичну одговорност или не? Не
морате одговорити на ово питање, можете и браниоца свог консултовати.
Опт. Мугоша: Не. Не признајем.
Председник већа: Не признајете?
Не признајем да сам извршио кривично дело које ми се њоме ставља на терет
ни своју кривичну одговорност. А потом поучен исказује:
Господине Мугоша, по закону нисте у обавези да изнесете вашу одбрану.
Можете се бранити ћутање, да ли желите да се браните ћутањем или ћете нам рећи у
вашу одбрану оно што мислите да треба да кажете?
Опт. Мугоша: Желим да дам изјаву.
Председник већа: Своју ћете одбрану изнети?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: И потом исказује:
Опт. Мугоша: Не знам одакле да почнем. Од самог пада Вуковара?
Председник већа: Добро. Ако већ мене питате одакле да почнете, ајде да
видимо у којим јединицама сте били ангажовани у ту јесен 1991. године у Вуковару?
Опт. Мугоша: Ја сам у августу 1991. године отишао за Борово село. Тамо сам
се прикључио...
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Председник већа: Живели сте пре тога у Вуковару?
Опт. Мугоша: Да. Био сам у Вуковару до 1.8.1991. године. Два пута сам био
претучен од стране збора народне гарде у Вуковару. Тада сам морао да побегнем.
Побегао сам заједно са начелником СУП-а Ђукић Драганом, покојним и са
Стојковић Драганом преко Дунава.
Председник већа: Мало се само померите тако да тај микрофон боље.
Опт. Мугоша: После тога смо били у СУП Бач, два, три дана, па смо прешли
Борово село. У Боровом селу сам био до 15.9. на положајима. Па сад да кажем којој
сам јединици припадао. Да ли је то била, није било активне војске тамо тада. Били су
мештани Борова села. Ја сам био код мештана из Борова села. Задужио сам оружје од
ЈНА, од војске тадашње. После доласка у Вуковар нисам приступио ни једној
јединици. Значи, ја сам носио униформу војне полиције. Остао сам при штабу...
Председник већа: Чијем штабу?
Опт. Мугоша: У «Велепромету», територијална одбрана, штаб је био тамо.
Председник већа: Штаб територијалне одбране?
Опт. Мугоша: У Вуковару.
Председник већа: Вуковара?
Опт. Мугоша: Јесте. Обилазио сам повремено јединицу. Значи улице где су
била борбена дејства. Значи свугде сам обилазио. Ја сам имао два брата, имам у
ствари још увек који су били припадници зенги. И мој највећи разлог тога је било да
сам на првој линији у случају да наиђем на њега да га спасем.
Председник већа: Ваша два рођена брата?
Опт. Мугоша: По мајци.
Председник већа: По мајци су били?
Опт. Мугоша: На другој страни.
Председник већа: На другој страни?
Опт. Мугоша: Припадници збора народне гарде.
Председник већа: Збора народне гарде?
Опт. Мугоша: Остали су у Вуковару пошто су њихове супруге исто
хрватице. Нису хтели да беже када је требало и онда су мобилисани. И мој једини
разлог, највећи од разлога у ствари, то је био да будем увек међу првима, што се
каже. После пада Вуковара 18.-ог од прилике, ја не знам сада тачно датум...
Председник већа: Дакле, све до 18.-ог ви сте били на «Велепромету»?
Опт. Мугоша: Јесте. Обилазио сам не цело време, обилазио сам положаје и
био сам на велепромету. Тамо сам преспавао, некад сам преспавао, некад кући,
некада, зависи где се задесим.
Председник већа: Јесте ли имали неког старешину?
Опт. Мугоша: Не.
Председник већа: Каква су вам била задужења? Да ли вам је неко нешто
давао, какве задатке, у том смислу?
Опт. Мугоша: Не.
Председник већа: Потпуно самостално?
Опт. Мугоша: Ја сам самосталан био.
Председник већа: Деловање?
Опт. Мугоша: Да. Значи нико. У велепромету је био мајор Жигић, покојни.
Он је био тамо у команди некој тамо, тако да сам њега...Кад је пао Вуковар исто сам
вршио претресе цивила. Ту су долазили у велепромет. 19.-ог сам отишао у град и
тражио сам браћу, како ништа нисам знао за њих.

Транскрипт аудио записа
Са главног претреса од 01.07.2004. године

32

Председник већа: Кад су престале борбе у Вуковару?
Опт. Мугоша: 18.-ог.
Председник већа: 18.-ог?
Опт. Мугоша: Да. Тај дан је већ било доста људи у «Велепромету». Нисам
нашао браћу. Нисам нашао тада тај дан. Сутрадан сам отишао до града. Обилазио
сам све лешеве. Отишао сам скроз до капетаније где је било гомила лешева.
Обилазио сам све и нисам нашао браћу. После гога сам видео, знало се да је болница
у окружењу. Војска је била око болнице. Одлучио сам да одем у болницу. Кад сам
дошао, војник, војни полицајац исто ми је рекао да не могу да уђем унутра. Питао
сам ко је главни да хоћу да разговарам. Он ми је показао на мајора Шљиванчанина.
То је први мој сусрет био са њим. Ја сам отишао до мајора. Објаснио сам му
ситуацију, да су ми браћа унутра можда, да желим да их извадим из болнице. Он је
негирао прво. Није ми дозволио пошто нико није био унутра од војске, значи они су
сви били напољу. Али, на моје инсистирање, рекао сам да ћу ићи на сопствену
одговорност. Мајор је пристао. Самном у болници још је био Џексон. Знам га као
Џексон. Значи нисам ишао сам. Иза мене је ишао он и чувао ми леђа. Напомињем да
сам узео јакну, сам нашао зенговску и капу и то сам ставио и ушао сам унутра у
болницу. У једној руци сам држао пиштољ а у другој руци сам држао батер лампу.
Пошто познајем болницу, пролазио сам кроз ходнике. Видео сам да стоје са стране а
било је појединаца који су лежали. Осветљавао сам, тада сам и препознао неке људе.
Они мене нису могли видети пошто је мрак био. На пола ходника од прилике сам
срео таста од брата Зорана, средњег брата. Њега сам питао за Зорана. Прво смо се
погледали, осветлио себе. Човек није веровао да сам ја то. Горан је реко, чика га
зовемо, из поштовања неког, зачудио се откуд сам ја ту. Реко, тражим Зорана и
Ранка. Рекао ми је да је Зорана видео а Ранка није видео. Реко, јел можете ме одвести
до њега. Пристао је нормално и човек ме је водио скроз до, то је део старе болнице.
Исто се иде кроз ходнике, кроз подрум. Одвео ме је на крају ходника. Тад сам
угледао брата. Био је у цивилу. Била му је рука замотана и значи да је био рањен.
Кад ме је видео исто, уплашио се. Није знао шта се дешава и то. Није хтео да изађе
самном. Звао сам га напоље, није хтео да изађе. Извадио сам лисице и ставио сам
себи и онда сам њему хтео да ставим лисицу. На крају је рекао да нема потребе, да ће
изаћи под једним условом. Којим? Каже, да поведем и војника. Каквог војника? Не
разумем. Каже, покаже ми на војника, активни војник је био. Био је рањен у стомак,
доле, чучао је, држао се за стомак. Рекао сам да може. Толико сам ја могао да
учиним. Ништа. Узео сам тог војника.
Председник већа: Који је у униформи био? Чији војник?
Опт. Мугоша: СMБ униформу је имао. То је сигурно. То се сећам.
Председник већа: Молим?
Опт. Мугоша: СMБ униформа. Ништа. Покупио сам тог војника и њега и
извео сам их напоље у ауто и отишли смо за «Велепромет» код капетана Срећка
Боросављевића, који је био упознат са ситуацијом мојом. Дао ми је пропуснице. Три
пропуснице, за мене, брата и тог војника. После тога сам одвео брата у кућу Горана
Стевића једног пријатеља, и тог војника. Одлучио сам да ту ноћ не напустим
Вуковар. Да останем до сутра да пробам да нађем још најстаријег брата. Значи
сутрадан сам отишао у «Велепромет» и још су пристизали цивили, заробљеници.
Председник већа: То је сад већ 20.-ти?
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Опт. Мугоша: 20.-ти. Да. Значи још су пристизали. У «Велепромету» сам
чекао. Ништа. Нисам никога нашао. Онда сам отишао у касарну, пошто је било
приче да су сви из болнице пребачени у касарну. Онда сам имао прилику да
погледам боље на оно светло и да видим за брата. Тако је било. Отишао сам у
касарну заједно са неким пријатељима саборцима. Тамо сам затекао ситуацију, видео
сам аутобусе, 5, 6 аутобуса. Видео сам војску око аутобуса. Видео сам да је било у
аутобусу војни полицајац.
Председник већа: Војни полицајци?
Опт. Мугоша: Да. Пришао сам аутобусу, где сам видео, препознао сам мог
пријатеља из «Јединства», Булић Звонка звани «Салаш». Пришао сам му и онако
колико кроз стакло смо се могли чути и од галаме и од вике. Питао сам га да ли знаш
нешто за Ранка. Не зна. Онда је он мене ваљда питао, не знам, шта ће бити са њима,
ово, оно. Ја сам га тако разумео. Рекао сам да не знам. Вероватно идете на размену
исто као дан раније што су отишли за Митровицу. Један део заробљеника. Тада ми је
скинуо његов прстен и наруквицу и бацио ми кроз прозор аутобуса. Добровољно.
Ништа није. Ја сам то узео. У том моменту је дошао мајор Шљиванчанин. Почео је
да виче на мене, да му то вратим и тада сам му објаснио да ја уопште нисам узео
него да ми је добровољно дао. Што је он погледао и Звонко је климнуо главом, јесте.
То ми је комшија и пријатељ. Онда се окренуо мајор и почео да виче на све около, да
нико не сме да прилази аутобусима, да нико не сме никога да дира, да малтретира и
тако. Видео сам да је био видно узрујан. Ништа. После тога сам отишао, сео са
неких, у ствари док смо још били код аутобуса тог, питао ме је за браћу, да ли сам
нашао браћу. Сетио сам се. Рекао сам да сам нашао једног и да сам дошао да другог
тражим овде. Ништа, онда сам сео 20-так метара даље и сачекао. После тога је било
приче да се иде на Овчару. Заробљеници да се возе тамо. Ја сам био аутом и рекао
сам да ја не знам где је Овчара али су знали који су били поред.
Председник већа: А ко вас је питао за то да ли знате где је Овчара?
Опт. Мугоша: Нисам знао.
Председник већа: Молим?
Опт. Мугоша: Питао ме је мајор Шљиванчанин, зато што ме је упутио. Била
је прилика да ме упути да идем да нађем брата, пошто ће тамо сви да излазе напоље.
Тада је самном сео у ауто Булиџа у покојни Чапало, Мирко Војновић. Кренули смо
за колоном на Овчару. Како смо први стигли, међу првима, на уласку у Овчару је
било доста војске около, били су неки официри. Не знам по чину шта је, али
углавном на уласку ми је, да ли је он потпуковник или пуковник, не знам шта је по
чину, рекао ми је да узмем још једног и да кад стигне колона да извршим претрес, и
да стављам све ствари са стране. Ја сам узео Булиџу и кад су аутобуси стигли, један
по један аутобус је ишао значи. Тај шпалир што је био, тај шпалир се сам основао, ја
нисам био нико и ништа да бих ја основао неки шпалир и да мене неко слуша и да,
јер ја сам био тамо у јако незгодној ситуацији, ем због моје браће, ем због свега.
Значи када су почели заробљеници да излазе, ја сам вршио претрес и Булиџа. Били
смо окренути значи од тог шпалира леђима. Ја у рукама ништа нисам имао. Нисам
онда ни имао. Значи претрес је вршен. Одлагао сам све ствари што сам налазио код
њих, са стране. То је било као неко шаторско крило.
Председник већа: Какве су то ствари биле?
Опт. Мугоша: Па рецимо личне ствари. Неко је имао новчаник, неко је имао
сат, неко је имао, углавном су имали, већина су имали сви коверте плаве и то сам
упамтио да је вероватно су плату добили или не знам шта. Унутра су били новци.
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После тога, у ствари ја сам се увек надао да ће ми брат, нисам могао сам да обиђем
све аутобусе, пошто сам вршио претрес, све сам се надао да ће ми брат изаћи из
неког аутобуса. Тако да не видим разлог зашто бих ја некога ударао или нешто
радио. После тог изласка свих заробљеника, они су у хангар. Напомињем да нисам
ни видео да је неко некога тукао. Било је повремено неких шамара појединаца, али
да је неко баш оно на смрт, што се каже, то није било. Ја сам био до неких сат, сат и
по времена тамо, у том периоду. У пола четири рецимо, ја сам отишао. Даље више
немам никаквих сазнања о томе.
Председник већа: Колико је далеко аутобус од хангара?
Опт. Мугоша: Па рецимо, као сад овде где сам ја па мало ето до краја, иза
вас.То је десетак метара.
Председник већа: Десетак метара. И ја бих тако проценио даљину. Кажете
кад сте дошли на Овчару, дошли сте међу првима?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: У аутомобилу којим ви управљате, ако сам добро схватио?
Опт. Мугоша: Па ја, колико ме служи памћење, ја сам возио тада «југа».
Председник већа: Да. Ту су још рекосте Булиџа и покојни Ћапало.
Опт. Мугоша: Јесте.
Председник већа: Булиџа је ко?
Опт. Мугоша: Булић Милан.
Председник већа: Овде оптужени Булић Милан?
Опт. Мугоша: Јесте. Да.
Председник већа: А Ћапало? То је?
Опт. Мугоша: Онај покојни.
Председник већа: Војновић Мирко?
Опт. Мугоша: Мирко Војновић, да. Он је једноставно ишао са намером, ето
тако. Није било нигде места даље.
Председник већа: Кад долазите на Овчару, кажете било је пуно војника?
Опт. Мугоша: Било је, да. Војске.
Председник већа: Било војске?
Опт. Мугоша: Да. Активне војске.
Председник већа: Активне војске. Да ли знате која је то била војна јединица,
или војне јединице?
Опт. Мугоша: Па било је, не знам, маскирне униформе су носили.
Председник већа: Носили су маскирну униформу?
Опт. Мугоша: Јесте.
Председник већа: А тај ко вам је, шта наредио, или рекао да претресате?
Опт. Мугоша: Да. Не знам шта је, не знам ко је, али углавном човек је видео,
ја сам био у униформи војне полиције. Зато је интервенисао да ја то извршим,
претрес.
Председник већа: У каквој униформи је он био?
Опт. Мугоша: У војној униформи. Пуковник. Војна униформа. Маскирна
војна.
Председник већа: Исто маскирна униформа?
Опт. Мугоша: Јесте. Војна униформа.
Председник већа: Потпуковник или пуковник?
Опт. Мугоша:Да. Али не сећам се сада шта је по чину.
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Председник већа: У истрази сте рекли да вам је то наредио мајор
Шљиванчанин?
Опт. Мугоша: Не. Мајора Шљиванчанина нисам ни видео на Овчари.
Председник већа: Али кажем,то сте рекли у истрази.
Опт. Мугоша: Изјавио сам тако али...
Председник већа: Као што сте рекли, још нешто везано за мајора
Шљиванчанина, након...
Опт. Мугоша: Јесте. Ја сам додао пуно тога због тога што сам био, хтео сам
да помогнем мојим суборцима колико могу и да пребацим неки део кривице и на
војску. Свесно сам то урадио. Знао сам да ће Хашки трибунал да се заинтересује због
тога. Били су ми у посети у Новом Саду. Одбио сам да дам изјаву. А ја сам хтео да
дам изјаву у корист мајора Шљиванчанина.
Председник већа: Дошли сте кажете међу првима?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Ко је још дошао на Овчару? Сви ти аутобуси које сте
видели у касарни?
Опт. Мугоша: Аутобуси. Била је бова...
Председник већа: Бов, војни?
Опт. Мугоша: Бов, војна полиција, па аутобуси, па опет Бов, онда је ишла
колона аута.
Председник већа: Колона цивилних аута?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Ко су људи у шпалиру? У том шпалиру о коме ви
говорите. Јесу вам иза леђа, али да ли знате ко су ти људи? Да ли их видите?
Опт. Мугоша: Па видео сам појединце сам видео, али не могу тачно да се
сетим. Дуго је времена прошло.
Председник већа: Да ли су то...?
Опт. Мугоша: Не могу са сигурношћу да кажем. Ево сад да кажем да сам
изјавио са сигурношћу 25.-ог или 26.-ог да сам видео мајора Катића на Овчари. Дуже
сам размишљао, све што ми се враћао филм. Ја сам њих све виђао сваки дан,
повремено сам их виђао и виђао сам га у касарни. Да ли сам га, више не могу да
гарантујем са 100% сигурношћу. Било је доста. Тамо је било око 150 до 200 људи, по
мојој процени. Што територијалаца што добровољаца.
Председник већа: Са аутима су дошли за аутобусима?
Опт. Мугоша: Јесте.
Председник већа: Како је то вршено, да ли су прилазили хангару аутобус по
аутобус?
Опт. Мугоша: Јесте.
Председник већа: Или је на више места било?
Опт. Мугоша: Не. Један аутобус кад се испразни онда долази други.
Председник већа: Да ли то значи да су практично сви аутобуси, да сте све
људе из свих аутобуса претресли и узели им те личне ствари које сте нашли?
Опт. Мугоша: Јесте. Све. Значи свих 5 или 6, не могу да се сетим, аутобуса,
сам претресао ја и Булић Милан.
Председник већа: Шта се дешавало са тим стварима?
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Опт. Мугоша: После тог дошла је војска са кампањолама, значи смотали су,
да ли је шаторско крило, не знам шта је, верујем да је шаторско крило, убацио сам
ствари.
Председник већа: Да ли сте им узимали лична документа?
Опт. Мугоша: Све.
Председник већа: Све? Све што се нашло у џеповима?
Опт. Мугоша: Можда неком нисам све стигао да узмем. То је било мало
брже се то радило, знате. Нисам ја сад детаљно сад свакога претресао. Него гледао
сам да ли има нешто код себе од оружја, ножа, од овога онога. Али било ми је речено
да све што се нађе да се ставља са стране.
Председник већа: Да ли је вршен попис тих људи и ствари које су од њих
узете?
Опт. Мугоша: Не. Тада нису, у то време никакав попис није вршен. То је
једна нормална процедура. Дан раније су били ту са Митнице исто заробљеници.
Претресани су исто. Ушли су у хангар. После тога су одвежени за Митровицу.
Председник већа: Претходног дана?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Да ли сте препознали, ви сте Вуковарчанин?
Опт. Мугоша: Не. Ја сам одрастао у Вуковару.
Председник већа: Одрасли сте у Вуковару. Добро. У том смислу да ли сте
препознали људе из аутобуса? Није било вашег брата Ранка, али ваших комшија?
Опт. Мугоша: Препознао сам доста њих. 50% људи.
Председник већа: Молим?
Опт. Мугоша: 50%.
Председник већа: 90%?
Опт. Мугоша: 50%. Рекао сам да је 90 али било је око 50%.
Председник већа: Па сећате се неких имена?
Опт. Мугоша: Па сећам се.
Председник већа: Реците кога сте рецимо препознали, сад по сећању неком,
кога сте?
Опт. Мугоша: Кожул Јосифа. То је исто другар мој био. Дошена, Вулић
Звонка сам рекао, Перковић Александар. То је све, препознајем те људе који су били
од прилике мојих година, са којима сам се дружио и са којима сам одрастао.
Председник већа: Ђуђар Сашу?
Опт. Мугоша: Ђуђар Сашу. Да. То је био од моје супруге пријатељ, са
његовом супругом. Знамо се углавном.
Председник већа: Јесте ли били раније у каквом сукобу са Кожулом?
Опт. Мугоша: Па био је у једној екипи други пут кад су ме премлатили, али
нисам рекао да ме је он тукао. Само је стајао са стране и гледао, није интервенисао
ништа. Мене су стварно премлатили у једном кафићу бејзбол палицама, избацили су
ме напоље.
Председник већа: Сад када је излазио из аутобуса, ви сте га претресали?
Опт. Мугоша: Јесам. Он је изашао и пружио ми руку али нисам смео да му
пружим. Ја сам само гурнуо руку, претресао га и тако.
Председник већа: Да ли су њега можда људи из шпалира тукли, ударали или
што слично?
Опт. Мугоша: Па чуо сам да је добио пар шамара можда. Било је.
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Председник већа: Да ли су људи у шпалиру имали каква оруђа у рукама?
Палице, мотке, пушке?
Опт. Мугоша: Па пушке смо сви имали, али не у рукама. Ја сам имао исто
пушку. Добро ја сам оставио моју у ауту, али имао сам пиштољ код себе. Али никог
нисам видео да има палице неке, још шта је речено, да имају неке не знам како бих
рекао штаке, или шта ја знам. То није било.
Председник већа: Завршен је тај претрес и шта се онда дешава? Колико то
траје по вама?
Опт. Мугоша: Па неких сат и по времена најдуже. Сат и по до два.
Председник већа: Сат и по то до два?
Опт. Мугоша: Сам завршио са претресом и тада одлазим са Овчаре.
Председник већа: И тада сте одмах отишли са Овчаре?
Опт. Мугоша: Одмах сам значи отишао. Нисам се задржавао. Дошао сам тих
10-так метара рецимо колико сам био, пришао сам само на улаз хангара. Нисам
улазио унутра. Пришао сам на улаз, погледао сам унутра. Видео сам где су
смештени. Звао сам Булића.
Председник већа: Како су смештени?
Опт. Мугоша: Били су постројени сви овако у круг уза зид.
Председник већа: Уз ивице?
Опт. Мугоша: Неки су седели доле. Видео сам сламу неку тамо и тако. Неко
је седео, неко је стајао и тако. А онда сам звао Булића Милана и питао га да ли се
враћа самном пошто ја идем. Оставио сам брата у Вуковару у кући код пријатеља,
бојим се да га неко не нађе. Боље да будем тамо. Тад сам и отишао.
Председник већа: Булић се вратио са вама?
Опт. Мугоша: Јесте. Вратио се самном. Ја сам изјавио да је покојни Мирко
Чапало се вратио самном али не могу са сигурношћу да кажем.
Председник већа: Не можете бити сигурни у то?
Опт. Мугоша: Не могу стварно.
Председник већа: Ко је у хангару то кад сте ви погледали у хангар, ко је у
хангару? Само заробљеници, само ови људи које сте ви претресли?
Опт. Мугоша: Не. Било је ту људи доста, неко се са неким питао.
Председник већа: Мештани?
Опт. Мугоша: Да. Мештани.
Председник већа: Вуковарчани, војска?
Опт. Мугоша: Не војска него мештани. Неко се са неким пита, кога зна и
тако. Вероватно је неко некога покушавао још да извуче, али ја верујем да ту се није
баш смело тако. По мојој процени ја сам хтео да извучем још Сашу, Звонка и неке
још појединце али нисам смео.
Председник већа: Шта нисте?
Опт. Мугоша: Нисам смео.
Председник већа: Од кога нисте смели?
Опт. Мугоша: Па нисам смео. Нисам био нико и ништа тамо.
Председник већа: Нисте смели па нисте ни покушали?
Опт. Мугоша: Нисам покушавао.
Председник већа: Једноставно нисте покушавали?
Опт. Мугоша: Нисам. Осетио сам да је боље да не радим то, пошто ми, ако
не разумете, два брата су ми у хрватској војсци били. Неко може да третира то.
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Председник већа: Па добро. Сад ме мало збуњујете. Ја сам закључио да сте
рецимо храбар човек, ако улазите, пресвлачите се у униформу другу, улазите доле у
болницу, рекосте не знате то још није под контролом, војска је само около, није
унутра и ви се пресвлачите, улазите тамо и са батеријском лампом и тако даље, а сад
кажете да нисте смели да помогнете људима?
Опт. Мугоша: Па било је како да вам кажем...
Председник већа: Од кога нисте смели?
Опт. Мугоша: Па рецимо од добровољаца који су били около. Јер шта ће
људи да помисле, ко сам ја да ја извлачим неке људе а два брата су ми у зенгама.
Председник већа: Који добровољци су били около. Ево сад кад смо већ код
тога, кога сте тамо видели од добровољаца, мештана, Вуковарчана и тако?
Опт. Мугоша: Било их је доста. Али сад кога ја познајем. У то време сам
знао Пецу и Кинеза, ту се налазе међу оптуженима.
Председник већа: Дакле, Драговић Предрага сте познавали и Кинеза рекосте
Милојевић Предраг?
Опт. Мугоша: Да. Перу Цигана. Знам по надимцима неким.
Председник већа: Они су данас овде у судници?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Оптужени је ли тако?
Опт. Мугоша:Да.
Председник већа: Да ли сте их видели тада на Овчари?
Опт. Мугоша: Јесам. Видео сам.
Председник већа: Обојицу?
Опт. Мугоша: Обадвојицу.
Председник већа: Да ли сте познавали Ланчужанина званог Камени?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Да ли је он био на Овчари тада?
Опт. Мугоша: Нисам га видео.
Председник већа: Нисте га видели?
Опт. Мугоша: Не могу са сигурношћу да кажем. Видео сам га ја мислим у
касарни, а на Овчари не могу да кажем.
Председник већа: Видели сте га где?
Опт. Мугоша: У касарни.
Председник већа: Пре него што су аутобуси кренули на Овчару?
Опт. Мугоша: Јесте.
Председник већа: Да ли сте у то време познавали или раније још Мирољуба
Вујовића, Станка Вујановића?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Да ли сте њих видели тада на Овчари?
Опт. Мугоша: Станка сам видео а Мирољуба нисам.
Председник већа: Станка сте видели на Овчари?
Опт. Мугоша: Јесам. По специфичном шеширу који је носио. Ја опет кажем
било је ту пуно људи. Могу да кажем за некога, да тврдим, да је био, кога ја
познајем. Кога сам видео овако. За Мирољуба знам да је био рањен тада већ. Видео
сам га у касарни. На Овчари га нисам видео. Исто тако нисам видео ни мајора
Шљиванчанина. Рекао сам да јесам али га нисам видео на Овчари. Задњи сусрет мој
је био пред касарном са мајором Шљиванчанином.
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Председник већа: Са Шљиванчанином?
Опт. Мугоша: Јесте.
Председник већа: Тамо рекосте да сте видели и Ланчужанина?
Опт. Мугоша: У касарни.
Председник већа: У касарни?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Да ли сте тамо у касарни видели Вујовића, Вујановића?
Опт. Мугоша: Јесам Вујовића видео у касарни исто.
Председник већа: А Вујановића?
Опт. Мугоша: Станка Вујановића?
Председник већа: Да.
Опт. Мугоша: Јесам. Био је исто.
Председник већа: Исто у касарни?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Да ли познајете остале оптужене?
Опт. Мугоша: Понеке.
Председник већа: Молим?
Опт. Мугоша: Знам понеке. Не знам све.
Председник већа: Добро.
Опт. Мугоша: Можете ми прочитати па ћу вам рећи кога знам кога не знам.
Председник већа: Да ли знате Перић Јовицу?
Опт. Мугоша: Не.
Председник већа: Атанасијевић Ивана, тада Хусник Ивица?
Опт. Мугоша:Да.
Председник већа: Звани Ико?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Да ли је он био на Овчари?
Опт. Мугоша: Нисам га видео.
Председник већа: Маџарац Предрага?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Да ли га знате?
Опт. Мугоша: Познајем га.
Председник већа: Да ли је он био на Овчари?
Опт. Мугоша: Исто га нисам видео у то време.
Председник већа: Војновић Милана звани «Мића Медоња»?
Опт. Мугоша: Не. Није ми познато.
Председник већа: Не знате га уопште?
Опт. Мугоша: Не.
Председник већа: Да ли знате Љубоја Марка?
Опт. Мугоша: Не.
Председник већа: Званог «Маре»?
Опт. Мугоша: Не.
Председник већа: Златар Вуја?
Опт. Мугоша: Па Вују сам за време рата упознао. Не овако га не знам. Нисам
га видео на Овчари. Видео сам га у «Велепромету» за време рата.
Председник већа: За време рата?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Шошић Ђорђа званог «Чича»?
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Опт. Мугоша: Није ми познато.
Председник већа: За Катића рекосте да га знате?
Опт. Мугоша: Катића знам. Виђао сам га са Каменим. Знам да је био кад су
стигли добровољци, знам да је са њим дошао.
Председник већа: Тада на тај дан? Рекосте да га нисте видели на Овчари
иако сте у истрази рекли да сте га видели. Данас рекосте да га нисте видели на
Овчари.
Опт. Мугоша: Не могу са сигурношћу, зато не волим да кажем, кад не могу
са сигурношћу да тврдим. Прошло је дуго времена. Стварно нисам сигуран.
Председник већа: Да ли знате Калаба Наду?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Да ли је Нада била тада на Овчари?
Опт. Мугоша: Не. Уопште њу нисам никако ни видео. Видео сам је кући.
Увек је била тамо у Новој улици. Ја сам био тамо баш једно време.
Председник већа: Да ли знате Петковић Спасоја?
Опт. Мугоша: Звани Штука?
Председник већа: Да.
Опт. Мугоша: Па њега не знам. Ја сам се са њим упознао прошле године кад
ми је пришао за сто кад сам ишао да дам изјаву истражном судији. Тада ми је
пришао за сто Штука и Кинез. Интересују се шта ћу да дам, какву изјаву. Није ми
било свеједно. Ја сам рекао теретићу војску.
Председник већа: Да ћете теретити или да сте већ теретили? Јел то било
дакле у смислу, да ли је тај разговор био пре давања исказа?
Опт. Мугоша: После давања исказа.
Председник већа: Или после?
Опт. Мугоша: После.
Председник већа: Где се то дешава?
Опт. Мугоша: «Стакленац» у Новом Саду.
Председник већа: Преко пута суда?
Опт. Мугоша: Јесте.Тад сам то изјавио. Био сам под великим притиском.
Председник већа: У истрази сте рекли то да сте тада на Овчари видели
мајора Шљиванчанина?
Опт. Мугоша: Да. То сам њима рекао.
Председник већа: То сте рекли у истражном поступку.
Опт. Мугоша: Да и хоћу да демантујем то. Нисам га видео на Овчари. Видео
сам га у касарни и пред касарном. То је био мој задњи сусрет са мајором.
Председник већа: Да ли сам вас добро схватио. То сте тада изјављивали тако
зато што сте желели да олакшате положај...
Опт. Мугоша: Оптужених.
Председник већа: Оптужених? Да пребаците на...?
Опт. Мугоша: Јесте.
Председник већа: Војску?
Опт. Мугоша: Онда сам хтео да идем да сведочим у корист мајора
Шљиванчанина. Нисам знао да ће бити против мене. Нисам уопште размишљао да
ћу доћи довде.
Председник већа: Да ли сте чули шта се десило на Овчари?

Транскрипт аудио записа
Са главног претреса од 01.07.2004. године

41

Опт. Мугоша: Чуо сам тек касније. Ја сам се вратио тек у мају месецу. Кад
сам отишао 20.-ог, 21.-ог сам отишао. Сви знају да сам се ја вратио у мају, пошто ми
је супруга била трудна. Породила се у марту. Ја сам се крајем маја вратио.
Председник већа: А отишли сте из Вуковара?
Опт. Мугоша: 21.-ог.
Председник већа: 21.-ог?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: И кад сте чули за тај догађај?
Опт. Мугоша: То је било већ крајем године рецимо.
Председник већа: Наредне године?
Опт. Мугоша: Да. 1992. године.
Председник већа: Ако сам вас добро схватио, у хангару када сте ви то
погледали унутрашњост хангара, у хангару није било војске?
Опт. Мугоша: Па понеки се мувао војник. Углавном војна полиција је била
около хангара.
Председник већа: Око хангара?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Шта су радили?
Опт. Мугоша: Не бих знао. Стајали су. Не бих знао.
Председник већа: Да ли то значи да су имали оне беле опртаче?
Опт. Мугоша: Као и ја. И ја сам имао.
Председник већа: Као и ви?
Опт. Мугоша:Да.
Председник већа: Колико их је било по вашој процени?
Опт. Мугоша: Војске мислите?
Председник већа: Да.
Опт. Мугоша: Па не бих знао да кажем. Није их било пуно.
Председник већа: Није било пуно?
Опт. Мугоша: Не.
Председник већа: Кад крећете из касарне? Рецимо које доба дана, колико је
сати? Ако је пуно, сетите се колико је сати, које је доба дана било? Јел био дан?
Опт. Мугоша: Поподне је било.
Председник већа: Да ли је био дан?
Опт. Мугоша: Јесте.
Председник већа: И кажете задржавате се горе на Овчари укупно сат и по до
два?
Опт. Мугоша:Да.
Председник већа: Па када одлазите са Овчаре да ли је дан или је ноћ?
Опт. Мугоша: Дан је био.
Председник већа: Још увек је дан?
Опт. Мугоша: Дан, али већ оно мало, како се каже, види се да ће ноћ још
мало.
Председник већа: Како рекосте и Кинез и Цеца, односно и Драговић и
Милојевић. Они тврде да су на Овчари били кратко нешто, али је то било увече, по
мраку?
Опт. Мугоша: Ја тамо нисам био у то време.
Председник већа: Молим?
Опт. Мугоша: Тамо у то време нисам био.
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Председник већа: Па не, али они тврде да су тада били на Овчари, не пре
тога. Ви сад кажете да су били у ово време када сте ви били.
Опт. Мугоша: Па могуће да су били па да су се вратили па да су опет дошли
увече. Ја знам да је било доста добровољаца тамо. И доста Вуковарчана тамо.
Председник већа: Шта је радио Станко Вујановић? Видели сте га кажете на
Овчари?
Опт. Мугоша:Да.
Председник већа: Шта је радио? Јел радио нешто он тамо?
Опт. Мугоша: Па...
Председник већа: Или као и већина осталих?
Опт. Мугоша: Као и већина. Нисам га видео да нешто ради.
Председник већа: Да ли се што необично дешавало?
Опт. Мугоша: Не. Док сам ја био ништа.
Председник већа: Ништа посебно?
Опт. Мугоша: Било је да је један официр исто не знам ко је, кренуо је да
брани заробљенике, да се не ударају, али...
Председник већа: Кад?
Опт. Мугоша: У току изласка из аутобуса.
Председник већа: А у току изласка из аутобуса?
Опт. Мугоша: Да. Видим да је викнуо нешто да се не дирају.
Председник већа: То није онај који вам је наредио да...
Опт. Мугоша: Не. То је други неко.
Председник већа: Да вршите претрес, него неки други?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Јел знате шта је по чину?
Опт. Мугоша: Не могу да се сетим. Углавном знам да је само викнуо да се
оставе. Био је једно време баш поред тога. То сам видео. Баш сам се окренуо и
погледао сам човека како је почео да виче да се не дирају заробљеници. Тада је
мало...
Председник већа: Да ли су аутобуси напустили Овчару за време док сте још
ви били ту?
Опт. Мугоша: Ја нисам видео да су напуштали.
Председник већа: Нисте видели да су одлазили?
Опт. Мугоша: Један по један је оно улазио. Како други оде тако...Како један
буде испражњен тако други долазе. И сад задњи аутобус кад сам видео да нема
брата, ја сам отишао углавном пре тог аутобуса.
Председник већа: Да ли је ту било какве друге механизације? Типа каквог
трактора, трактора са приколицама?
Опт. Мугоша: Не. Ништа нисам видео.
Председник већа: Багер, булдожер?
Опт. Мугоша: Од тога ништа нисам видео. Нисам пуно ни гледао около. То
је хаос био. Нисам ни могао да видим. Нисам се нигде крећао сем тог уласка у
хангар.
Председник већа: «Када сам одлазио ја још увек нисам веровао да ће се
стрељати заробљеници али сам у то био сигуран у току вечери кад сам чуо рафале из
тог правца». То сте изјавили код истражног судије.
Опт. Мугоша: Јесам. Да.
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Председник већа: То сте изјавили код истражног судије. Данас нам овде
кажете да сте ви за тај догађај на Овчари чули знатно касније, тек следеће године?
Опт. Мугоша: Чуо сам да.
Председник већа: Па вас питам...
Опт. Мугоша: Претпостављао сам. То је моја претпоставка.
Председник већа: Молим?
Опт. Мугоша: Из моје неке претпоставке. Нисам био сигуран да ће...
Председник већа: Нисте били сигурни?
Опт. Мугоша: Да ће се то урадити.
Председник већа: Када нисте били сигурни? Тада, тај дан?
Опт. Мугоша: Тај дан. Знао сам да иду за Митровицу као и ови остали што
су отишли. Био сам убеђен у ствари.
Председник већа: А на основу чега, ако сте били убеђени да иду за
Митровицу, на основу чега закључујете, на основу чега сад постајете сигурни да су
стрељани, да је извршено стрељање?
Опт. Мугоша: Па то сам рекао...
Председник већа: Молим?
Опт. Мугоша: Нисам био сигуран. Дао сам изјаву. То је кад сам дао изјаву.
Стварно сам био превише оптерећен.
Председник већа: Ова ваша изјава коју сам прочитао у овом делу она
одудара од овог данас што рекосте, знате. А оно објашњење које рекосте да сте
желели да помогнете осталим оптуженима, пребацивањем на војску ми се сад ту у
ово не уклапа. Зато тражим објашњење.
Опт. Мугоша: Да. Разумем шта кажете али нисам био сигуран да ће бити
стрељани, али чуо сам нормално, у току ноћи сам чуо то. У ствари чула се пуцњава.
Председник већа: Док сте ви били на Овчари, да ли је било каквих у тим
групама људи, кажете било је тамо доста људи, је ли било каквих разговора, прича, у
том неком смислу и правцу?
Опт. Мугоша: Не. Добро, било је оно псовања и добацивања и тако тога, али
то није било. Да је неко рекао, сад ће бити стрељања, то нисам чуо.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: Прво да вас питам, рекли сте да
сте имали униформу, је ли тако?
Опт. Мугоша: Да.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: И да сте сви имали неко оружје?
Опт. Мугоша:Да.
Члан већа судија Божиловић-Петровић А такође сте рекли да сте
самостално деловали. Ко вам је дао ту униформу и оружје? Како је било могуће да
самостално делујете?
Опт. Мугоша: Па гледајте. Ја сам рекао да сам био у Борово село. Ја сам у
Боровом селу био. Из Борова села сам пренео комплет наоружање у Вуковар кад сам
долазио.
Члан већа судија Божиловић-Петровић Кад сте дошли у Вуковар, јесте ли
се неком јавили тамо да сте дошли?
Опт. Мугоша: Јесте. Јавили смо се сви.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: Коме?
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Опт. Мугоша: Штабу. Нашли смо се у «Велепромету» сви који су стигли из
Борова села. Нас је било ја мислим десетак. То је био 15.9.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: А шта то значи да сте самостално
деловали? Јел то значи да је могао да свако ради шта хоће, тај који самостално
делује?
Опт. Мугоша: Ја нисам био у ниједној јединици, то хоћу да кажем. Био сам
при штабу. Значи био сам тамо као шта треба за штаб и то.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: И нисте имали неку обавезу тамо
нешто да радите одређено или?
Опт. Мугоша: Па повремено сам одлазио на стражу.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: Само стражу? И то је самостално
деловање које сте рекли сада је ли тако? Јел то под тим подразумевате?
Опт. Мугоша: Да.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: А да вас питам, кад сте дошли ово
до хангара, када сте били значи испод Овчаре, каква је атомосфера била, испред
хангара? Је ли било да се неко радовао, шта се дешавало? Рекли сте да је било пуно
људи?
Опт. Мугоша: Да.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: Како су реаговали ти људи? Шта
су радили?
Опт. Мугоша: Па кад ме питате да ли се неко радовао. Радовали смо се сви
што је то готово коначно.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: Је ли неко пуцао? Је ли било неког
уопште, каква је атмосфера била ту испред? Како би описали?
Опт. Мугоша: Па није било тензије. Није било напетости неке. Било је
једноставно, знало се да је крај.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: А каква је атмосфера била у
хангару, пошто сте рекли да сте погледали унутра, да нисте улазили али да сте
погледали и видели. Шта се дешавало унутра?
Опт. Мугоша: Па колико сам ја видео нико није никога дирао тамо.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: Да ли је неко тукао неког?
Ударио?
Опт. Мугоша: Не.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: Да ли је било неке свађе?
Опт. Мугоша: Док сам ја био тамо нисам то ништа видео.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: А да ли сте видели ко је био
унутра? Да ли је било жена, да ли је било болесника неких?
Опт. Мугоша: Жена није било. Била је једна жена само што је била.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: Да ли је било болесника, да је неко
био са завојем или тако нешто?
Опт. Мугоша: Па било је пар њих са рецимо нога у завоју, рука и тако.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: А испред хангара да ли је било
жена? Да ли сте видели једну жену?
Опт. Мугоша: Не. Ниједну жену нисам видео.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: Нисте видели?
Опт. Мугоша: Ниједну.
Председник већа: Како рекосте да се зове та жена коју сте видели?
Опт. Мугоша: Маркобашић Ружица. Познавао сам је пре рата.
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Члан већа судија Божиловић-Петровић: Тај шпалир који је оформљен, ви
кажете да сте били леђима окренути, је ли тако, према хангару?
Опт. Мугоша: Да.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: Тај шпалир кад сте узимали
документа. Шта су вам рекли зашто да узимате лична документа?
Опт. Мугоша: Нису ми ништа рекли. Само ми је рекао да све се ставља са
стране, тако да нико ми није сад рекао.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: Јер зашто би се узимала лична
документа?
Опт. Мугоша: Не знам стварно.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: Ништа нисте питали?
Опт. Мугоша: Не. Ја сам само имао у глави да видим брата. Извршавао сам
једноставно наређење које ми је човек наредио. Могао сам и да одбијем али ми је
било драго, пошто сам се ја тако рећи, да будем што ближе, значи аутобусу да ако ми
је брат унутра да га извучем напоље.
Члан већа судија Божиловић-Петровић: Добро хвала вам.
Члан већа судија Бераха-Никићевић: Да се надовежем на овај шпалир који
је постојао. Рекли сте да је било повременог ударања и шамарања. Јесу то сви
заробљеници који су пролазили кроз шпалир?
Опт. Мугоша: Не.
Члан већа судија Бераха-Никићевић: А који?
Опт. Мугоша: Појединци за кога су вероватно мислили да су..
Члан већа судија Бераха-Никићевић: Овде сте у истрази рекли да они који
су препознати као најокорелији, откуд знате да су они препознати као најокорелији?
Како знате ако ви нисте учествовали у томе?
Опт. Мугоша: Па чује се галама, вика иза мене.
Члан већа судија Бераха-Никићевић Тако су говорили?
Опт. Мугоша: То је било гласно.
Члан већа судија Бераха-Никићевић: Тако су говорили, ово су најокорелији
или како?
Опт. Мугоша: Овај је усташа, чује се.
Члан већа судија Бераха-Никићевић А по томе сте закључили?
Опт. Мугоша: По томе сам закључио.
Члан већа судија Бераха-Никићевић Добро. Хвала вам.
Председник већа: Даље питања.
Заменик тужиоца: Шта су за време рата Мирољуб Вујовић и Станко
Вујановић радили? Да ли су били у неким јединицама, у којим јединицама, да ли су
имали неку функцију у тим јединицама или не?
Опт. Мугоша: За Мирољуба Вујовића и Станка Вујановића могу да кажем да
кад сам стигао у Вуковар да сам чуо да су распоређени по улицама.
Председник већа: Нама се обраћајте господине Мугоша.
Опт. Мугоша: Молим?
Председник већа: Нама се обраћајте, нама причајте и мало се примакните
микрофону, молим вас.
Опт. Мугоша: Да су распоређени по улицама, да има свако своју улицу.
Значи ја сам одлазио и код Мирољуба и код Станка, обилазио. Тад су они били како
да кажем водили те људе. То је једино што знам везано за то.

Транскрипт аудио записа
Са главног претреса од 01.07.2004. године

46

Заменик тужиоца: Да ли су они били команданти тих јединица или не?
Опт. Мугоша: Командири су били, не команданти. Командири. Рецимо
командир вода, командир одељења или шта ја знам.
Заменик тужиоца: То питам зато што је рекао у истрази, страна 3, каже у
касарни тамо кад је био, каже «били су тамо и наши команданти». Па само дозволите
да завршим, «па кад ме пита истражни судија ко су то, објашњавам да су то
Мирољуб Вујовић и Станко Вујановић, обојица су били главни» Шта то значи?
Опт. Мугоша: Па били су главни за нас Вуковарчане. Који су остали тамо,
који су...
Заменик тужиоца: Како су били главни за вас кад сте рекли да сте били
самостални да нисте били ни под каквом јединицом?
Опт. Мугоша: Па нисам био под ниједномоснову,значи нигде нисам
припадао ни Станку ни Каменом ни Мирољубу.
Председник већа: Добро. А шта значи били су главни?
Опт. Мугоша: Добро. Они су имали неке своје људе. Улице. Борбе су то
уличне биле.
Заменик тужиоца: Ништа не чујем. Нисам чуо одговор.
Председник већа: Слажем се да се слабо чује. Не знам како остали.
Заменик тужиоца: Рекао је малопре да су Мирољуб и Станко били главни за
нас. Па сам ја онда поставио питање...
Председник већа: За нас Вуковарчане је ли тако?
Заменик тужиоца: Па сам ја онда поставио питање како то за нас кад је он
рекао да је деловао самостално, па нисам чуо одговор, да објасни то.
Опт. Мугоша: Ја сам то изјавио пошто сам видео да су главни били.
Заменик тужиоца: Јел може мало ближе, не чујем га.
Опт. Мугоша: Изјавио сам због тога што сам видео да су имали улице где су
били и добровољци и они са својим Вуковарчанима и тако. То сам због тога изјавио.
Али били су у касарни, видео сам да стоје са официрима исто. По томе, неки мој
закључак. Не могу ја да тврдим то. Ја сам само тако рекао. Мој закључак да су
главни они.
Заменик тужиоца: Каже да је био самостално је деловао, а сад опет каже да
је ишао на стражу. Па питам ко га је упућивао да иде на ту стражу?
Опт. Мугоша: Хоћете поновити питање.
Заменик тужиоца: Да ли сте ме разумели председниче, па ви поновите.
Председник већа: Нисам ни ја разумео.
Заменик тужиоца: Ко му је давао наредбу да иде на стражу. Каже ја делујем
самостално. Нико му није претпостављени, а опет каже да иде на стражу. Ко њега
упућује да иде на стражу?
Опт. Мугоша: Упутио ме је на пример, у штабу је био Љубинко Стојановић,
мајор Жигић, Перо, који су били тамо и они су формирали ко је на смештају, значи у
«Велепромету» ко је на смештају, тако се формирала стража. Зашто ја не бих
стражарио кад сви иду на стражу.
Председник већа: Па су и вас одређивали да стражарите?
Заменик тужиоца: Ко је одређивао?
Опт. Мугоша: Молим?
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Заменик тужиоца: Ко га је одређивао да иде на стражу? Колико је трајала
стража? Ко га је смењивао?
Опт. Мугоша: Давно је то било. Не могу да се сетим. Знам да ми је одређивао
страже и Пера, не знам презиме, који је био тамо главни у штабу, међу главнима у
штабу.
Заменик тужиоца: Значи ипак је постојао неко ко је био претпостављени па
одређивао ко где иде и када?
Опт. Мугоша: Па добро ја сам рекао да ми нико није био на линији, значи
борбених дејстава и тако. Због тога сам то рекао.
Заменик тужиоца: Због ових великих разлика које сте ви уочили. Сад
ризикујем да ме неко не оптужи, али добро мораћу да радим свој посао па макар се
то коме како свидело или не. Ко је био тамо на Овчари, рекао је у два своја исказа у
истрази па је рекао да је тамо био и мајор Катић и Камени Ланчужанин. Па сад могу
ја то да прочитам а можете и ви то да му предочите, тако на пример за мајора
Катића, чак и описује како је био обучен и каже како је изгледао, због тога сам и
сигуран да је он то био, па сад ме интересује како је то тада био сигуран, а сада није
сигуран? Да ли се сада, касније боље сећа или раније се боље сећа?
Председник већа: Разумели сте шта вас пита заменик?
Опт. Мугоша: Разумем али ја сам већ одговорио на то питање да стварно не
могу са сигурношћу да тврдим да је био.
Председник већа: Рекли сте тада у истрази?
Опт. Мугоша: Па ја знам да сам рекао..
Председник већа: За мајора Катића?
Опт. Мугоша: Тад сам рекао сигуран сам био, видео сам га. Желео сам што
пре да одем у собу.
Председник већа: Желели сте?
Опт. Мугоша: Да одем што пре у собу јер није ми било добро и тако. Мало
сам био под притиском неким и тако.
Председник већа: Тада кад сте саслушавани у поступку истраге?
Опт. Мугоша: Да.
Заменик тужиоца: Ко га је притискао?
Опт. Мугоша: Овако, нико ме није притискао, него овако. Иначе сам под
стресом од када сам ухапшен.
Председник већа: Добро, знам, али ако тада изјављујете то што изјављујете
да би сте помогли тада оптуженима, па кажете да сте говорили за Шљиванчанина и
за војску и тако даље, пребацили на њих, да би помогли оптуженима, зашто онда
одмажете, зашто одмажете неким другим људима?
Опт. Мугоша: Па није ми било...
Председник већа: Разумете?
Опт. Мугоша: Разумем. Жао ми је због тога што сам изјавио али не знам ни
сам зашто сам тако изјавио. Иначе не користим никакве лекове, ништа не користим
али тај дан сам узео бенседин.
Председник већа: Добро. То је објашњење.
Заменик тужиоца: Ипак ако је у оном првом исказу у истрази рекао, ајде да
кажем, може се третирати и паушално јер каже мајор Катић је био на Овчари,
добровољац из Земуна. Он у другом исказу са сигурношћу могу да кажем на Овчару
је био Слободан Катић. Камени је такође био тамо а сад каже да није, јер није
сигуран. Слободан Катић је имао маскирни горњи део униформе, за доњи део нисам
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сигуран. Имао је бркове, био је крезуб, није имао неке зубе. Он је био са Каменим и
онда на оној трећи страни не могу да се сетим с ким, да ли је био са неким друштвом
али сам сигуран да је био. То није неко неодређено речено него мало са детаљима.
Председник већа: Тужиоче, он нам је дао објашњења. Можемо само да их
ценимо. Прихватимо или не прихватимо.
Заменик тужиоца: Рекао је да је био под притиском. Мене интересује ко је
вршио на њега притисак и када и шта да ради?
Председник већа: Рекао је да нико није вршио притисак на њега него је то
његово стање.
Заменик тужиоца: Да ли је када је био у Новом Саду приликом давања
исказа код истражног судије када је саслушаван као сведок па разговарао после тога
у том објекту који назива Стакленац, у том локалу преко пута суда, ко је био све у
том друштву и о чему је било речи?
Председник већа: Ви сте нешто рекли о томе господине Мугоша?
Заменик тужиоца: Да ли му је то неко сугерисао шта треба да каже или како
треба да се постави?
Опт. Мугоша: Нико ми није говорио како да се поставим и шта да кажем.
Заменик тужиоца: Ко је био тамо све?
Опт. Мугоша: Ја сам дошао са комшијом Цигановић Слободаном из
Паланке. Пошто је он ишао да да изјаву отишли смо заједно. После дате изјаве
отишли смо у «Стакленац» и сели смо. Тада прилази Кинез и Штука.
Председник већа: Да ли још ко? Нада Калаба?
Опт. Мугоша: Не. Они су седели за другим столом од нас. Нисмо седели
заједно. Они су седели за другим столом.
Председник већа: А вама за сто прилазе Кинез и Штука.
Опт. Мугоша: Да и седају за наш сто и тада ме Штука пита јеси ли ти
Куштро. Реко јесам. Па јеси ли чуо за мене ја сам Штука. Реко чуо сам, променио си
се. Тако смо причали. Реко не познам те. Не би те никада ни препознао. Тада смо се
и упознали. И онда је нормално било приче јеси ли био, ми идемо сада да дамо
исказе, ја реко ја сам био. И шта си изјавио, јел тад би он олакшао и себи и притиска
ја сам рекао ништа ја тамо нисам био, немам никакве везе са догађајем на Овчари
али сам био на претресу и то је све што сам рекао. Рекао сам, нисам баш рекао
теретићу војску, хтео сам да пребацим неки део кривице на њих. Касније све што је
више и више пролазило онда сам смислио да пребацим мало на војску кривицу због
тога што би да идем да дам неку реч у вези господина мајора Шљиванчанина,
мислим позитивну реч.
Заменик тужиоца: Да ли је Нада Калаба окривљена тада била са њима и да
ли му је она нешто говорила о томе, шта је рекао?
Председник већа: Да ли се она укључивала у тај разговор?
Опт. Мугош: Не. Рекла ми је само да одлази Станку у посету сваки дан и
тако то. Ништа није везано за дело.
Заменик тужиоца: Јел му рекла доста си рекао Мугоша немој више да
причаш.
Опт. Мугоша: То нисам чуо. То сам прочитао да је сведок сарадник изјавио
али би ја рекао да сам то чуо. То нисам чуо да је она рекла.
Заменик тужиоца: Значи није тачно ни онај део његовог исказа из истраге
када говори о Шљивавчанину, хајде Мугоше сада да те видимо ко ће стрељати?
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Опт. Мугоша: Није тачно.
Заменик тужиоца: Да ли је тачно да су неки добровољци подизали руке и
пушке као да је неко весеље или и то није тачно?
Опт. Мугоша: Није тачно.
Заменик тужиоца: Да ли је данас под неким притиском када даје исказ?
Опт. Мугоша: Не. Под стресом сам.
Заменик тужиоца: Да ли је неко контактирао са њим од давања задњег исказа
код истражнто судије па до данас?
Опт. Мугоша: На кога мислите?
Заменик тужиоца: Да ли је га неко контактирао?
Председник већа: Било ко?
Опт. Мугоша: Не.
Адв. Рајко Даниловић, пуномоћник оштећених: Сад наилазимо на ове
тешкоће због ових а да то штампа не пренесе разлика очигледних у погледу неких
одлучних чињеница из исказа датог у истрази овде али ја морам да питам да би неке
ствари расправили. Господине судија да ли можете да га питате када је био овај
догађај о коме он прича у вези са аутобусом и Шљиванчанином који му прилази и
интервенише и сад Шљиванчанин пита да ли га је питао где је та Овчара?
Опт. Мугоша: Да.
Адв. Даниловић: Е добро. Ко сада одлази на Овчару и где га је то питао. Где
је то место било?
Председник већа: У касарни. Тако је рекао.
Адв. Даниловић: Ко одлази на Овчару. Јер он води са овом двојицом, за
једног није више сигуран данас.
Председник већа: Дакле питање да ли из касарне креће колона. Ја сам тако
схватио да сте ви тамо са тим «Југом» малтене на челу колоне пошто знате где је
Овчара?
Опт. Мугоша: Да.
Адв. Даниловић: И ко онда све иде у тој колони?
Председник већа: Рекао је, аутобус бов.
Адв. Даниловић: А да ли иду и ови приватни аутомобили?
Председник већа: И то је рекао.
Адв. Даниловић: Када долази на Овчару, пошто је он први у колони. Има ли
икога испред хангара и на том делу плаца, колико сам видео из фотографије има
један простор, да ли некога затиче тамо?
Опт. Мугоша: Ја сам објаснио да сам затекао војску тамо.
Председник већа: Војску је затекао тамо.
Опт. Мугоша: Активна војска и активни официри.
Председник већа: Можда нисте колега довољно добро чули пошто се слабо
чује.
Адв. Даниловић: Чуо сам то да је било војске али нисам схватио да затиче
војску. Он је нешто говорио у истрази. Рекао је било је пет аутобуса.
Председник већа: Шест. Јел тако?
Опт. Мугоша: Пет, шест, не знам тачно.
Адв. Даниловић: Ти аутобуси јел су били празни, полупуни, пуни са
заробљеницима?
Председник већа: По вашој процени?
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Опт. Мугоша: По мојој процени сви су седели. Значи није било да је неко
стајао.
Председник већа: Да ли су били пуни?
Опт. Мугоша: Па пуни су били. Негде је било места, негде није.
Адв. Даниловић: Да ли може окривљени да процени колико је тих војника
затекао на том делу испред Овчаре?
Председник већа: Питан је. Не може.
Адв. Даниловић: А колико је отприлике њих, нерачунајући ове аутобусе,
колико је пристигло на Овчар. Колико их је било бројчано, ако може отприлике?
Опт. Мугоша: На кога мислите?
Председник већа: На људе из аутобуса.
Опт. Мугоша: Колико је људи било?
Председник већа: Да.
Опт. Мугоша: Не могу. То сам чуо.
Адв. Даниловић: Чиме се он дужио у вези са наоружањем, шта је имао из
наоружања и тог дана, чиме се дужио?
Опт. Мугоша: Аутоматску пушку.
Председник већа: Имали сте је и била је у аутомобилу ако сам добро
схватио?
Опт. Мугоша: Остала ми је у ауту, да.
Адв. Даниловић: Ови који су ишли тим приватним аутомобилима,
Вуковарчани, територијалци, ти добровољци, јесу ли имали наоружање са собом?
Опт. Мугоша: Не знам. Не сећам се. Појединци јесу, појединци нису. Како је
ко оставио ауто, не знам стварно да ли су сви имали. Не верујем. Али пошто је био
крај рата сви смо се кретали са оружјем нормално.
Председник већа: Са оружјем?
Опт. Мугоша: Јесте.
Адв. Даниловић: Добро предочено му је, он је рекао да није ово за
Шљиванчанина али како он објашњава на пример каже, ако сам га добро чуо, опет
морам да се оградим јер заиста није нешто у реду са овом техником, без обзира што
он полако говори, техника је могла да појача па да чујемо. Док је он давао ту своју
одбрану техника није била на висини, али он рече нисам видео Шљиванчанина у
Овчари, ја сам га тако разумео. Јесам ли ја добро разумео?
Опт. Мугоша: Да.
Адв. Даниловић: Е а како је онда могло у истрази да дође Шљиванчанин и
још нека два официра на некој расправи са Каменим, Мирољубом и Станком. Како је
то ушло у записник? Одакле то? Повећава и смањује неком одговорност.
Опт. Мугоша: То је било у касарни.
Председник већа: Да ли је било те неке расправе, разговора са
Шљиванчанином у касарни?
Опт. Мугоша: Стајали су заједно сви али не знам о чему су причали.
Адв. Даниловић: Па јел било или није било?
Опт. Мугоша:: Било је али у касарни, не у Овчари него у касарни.
Адв. Даниловић: Сад да се вратим на ово. Овде стоји да је његова кућа где је
становао удаљено једно 8 километара од Овчаре, 9 не могу да се сетим. Када је он
чуо те рафале. Које је доба дана, ноћи, ког датума?
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Окр. Мугоша: Рафали су се чули повремено током целог дана и целе ноћи
пошто се славило пад Вуковара по кућама и тако како ко где се задесио.
Адв. Даниловић: Да ли може да се сети, определи када прве а после?
Председник већа: У току дана, у току ноћи, ови рафали о којима смо
причали, на које пуномоћник мисли и ја сам вас питао везано за њих. Ти рафали на
основу којих ви рекосте закључили да се ипак тамо...
Окр. Мугоша: Ја сам рекао да је то моја претпоставка нека.
Председник већа: Е када сте те рафале чули, ту пуцњаву?
Окр. Мугоша: То је било касно у ноћ, већ је прошло 12.
Председник већа: Већ је било прошло 12?
Окр. Мугоша: Да.
Адв. Даниловић: Како је он учествовао у овим сукобима. Рекао је да је био
при штабу, у Велепромету и да није имао непосредног старешину него неколко њих
итд. У ком својству је он учествовао у том сукобу око Вуковара, као добровољац,
територијалац?
Окр. Мугоша: Ја сам у својству територијалне одбране при војсци. Значи био
сам једно време у Дому здравља стациониран. Тад сам се прикључио тој јединици
али могао сам да одем из те јединице када сам хтео, ако ме разумете.
Адв. Даниловић: Има ли он неки документ о томе да је учествовао. Од када
до када, уписан у војну књижицу или дата нека потврда или неки документ?
Окр. Мугоша: Немам.
Адв. Даниловић: Ништа онда више. Хвала.
Адв. Драгољуб Тодоровић, пуномоћник оштећених: Да ли је неко од
заробљеника био у хангару пре него што је у хангару ушла прва група коју он
претреса?
Окр. Мугоша: Нисам улазио у хангар тако да не знам.
Адв. Тодоровић: Не знате да ли је у хангару било људи пре него што?
Окр. Мугоша: Не. Нисам улазио тада у хангар. Нисам ни знао док ми нису
показали где ће. Пошто је то једна нормална процедура. Дан пре тога се већ то
дешавало са заробљеницима са Митнице.
Адв. Тодоровић: Истражни судија је њега цитирао. Ставио је знак навода и
две тачке да му је Шљиванчанин нешто рекао. Он каже да то није Шљиванчанин па
ја питам да није неко други му рекао «хајде Мугоша сад да те видимо ко ће
стрељати» Пошто је судија то цитирао у записник као његову реч?
Председник већа: Разумели смо питање. Схватили смо да то није тачно,
колико сам ја схватио али вас пуномоћник пита да ли је неко други изговорио ово
што је пуномоћник прочитао а не мајор Шљиванчанин?
Окр. Мугоша: То није нико изговорио. То сам ја сам смислио.
Адв. Тодоровић: Је ли он то изговорио пред истражним судијом или је
истражни судија то уписао сам?
Окр. Мугоша: Ја сам то изговорио.
Адв. Тодоровић: Ја ово не разумем. Знам да су неки добровољци подизали
руке и пушке као да је неко весеље, ја просто нисам веровао у то што се дешава, као
да је било у неком филму и зато сам отишао одатле». Где је то било. Није јасно из
записника. Ова секвенца коју описујете да неки добровољци подижу руке и пушке
као неко весеља а ја просто нисам веровао у то. У шта. И где је било?
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Окр. Мугоша: У победу. А то је било у Велепромету и у касарни и на Овчари
и по целом граду где су се људи задесили. Знак победе неке. Ликовање, ако господин
мисли на то.
Адв. Тодоровић: А у шта ви нисте веровали, шта се дешава?
Окр. Мугоша: Да је пао Вуковар.
Председник већа: Из комплетног данашњег казивања оптуженог ја сам
закључио да ове ствари нису тачне и ви добро примећујете и питате оптуженог и сад
би се дало закључити да ипак јесу на одређен начин тачне само што даје сада друга
објашњења. Дакле господине Мугоша ви сте код истражног судије рекли, цитирам
ваше казивање «Знам да су неки добровољци подизали руке и пушке као да је неко
весеље. Ја просто нисам веровао у то што се дешава. Као да је било у неком филму и
зато сам отишао одатле». Говорите о Овчари. Причате у контексту наставка ваше
приче шта вам је рекао мајор Шљиванчанин итд. па вас питамо је ли то тачно или
није тачно?
Окр. Мугоша: То није тачно зато што сам ту причу сам смислио.
Председник већа: Ту сте причу сами смислили?
Окр. Мугоша: Као причу да ми је пришао мајор Шљиванчанин који тада није
био на Овчари и да ме је питао. Значи није било ни тог ликовања. Дао сам разлог
због чега сам то смислио.
Адв. Тодоровић: Председник већа је окривљеном предочио једну реченицу
где каже «када сам одлазио ја још увек нисам веровао да ће се стрељати
заробљеници али сам у то био сигуран у току вечери када сам чуо рафале из тог
правца». То сте ви предочили. Он је то одговорио. Међутим има једна реченица која
још ову мало ближе објашњава и још је овако експлицитнија. «Тачно је да од
касарне до Овчаре има можда 7 или 8 километара али од те куће сам ја био има
можда километар мање. Без обзира на ту удаљеност ја сам чуо рафале и био сам
сигуран».
Окр. Мугоша: И био сам сигуран.
Адв. Тодоровић: Још потврђује опет. Је ли то тачно. У шта сте били сигурни?
Окр. Мугоша: Нисам био сигуран.
Адв. Тодоровић: А како је то судија, овако уписује.
Окр. Мугоша: Тако сам тада рекао.
Адв. Тодоровић: Испада да сте цео исказ рекли другачије.
Окр. Мугоша: Јесте. Ја сам признао.
Председник већа: Колеге, молим вас. Право је оптуженог да се брани на
начин који сам изабере и наше је да му предочимо и укажемо на разлике у
казивањима.
Окр. Мугоша: Господине председниче, ја сам признао да сам дао исказ који
сам мало сам неке ствари. Ја сам признао и због чега.
Адв. Тодоровић: Имам још једно питање. Не знам да ли има сврхе после
овакве изјаве, ово што сте ви предочили и што сам ја предочио, ја сам у вези те две
реченице хтео да питам одакле је чуо рафале али он каже није чуо.
Председник већа: Јесте. Каже да је чуо рафале, додуше и у току дана и у току
ноћи па и иза поноћи. Одакле? Пита вас пуномоћник одакле?
Окр. Мугоша: Не могу да кажем одакле. Пуцало се по целом граду.
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Адв. Тодоровић: Мало пре када је одговарао колеги Даниловићу он је рекао
весеље, ово, оно али из овог исказа произилази да се то директно односи на
стрељање.
Адв. Војислав Вукотић: У току вечери када је чуо рафале из тог правца.
Завршава реченицу да је чуо рафале из тог правца. Е то хоћу да кажем.
Адв. Тодоровић: А ја питам из ког?
Председник већа: Молим вас. Немојте да узимате реч овако. Не можемо
овако расправљати, дискутовати као да смо на митингу. Идемо колега Баровићу.
Адв. Баровић: Оптужени је, ја ћу прочитати пошто је једноставније. «хоћу да
кажем да се сећам да сам видео док сам био у касарни Шљиванчанина и још нека два
официра на некој расправи са Каменим, Мирољубом и Станком. Није то био сукоб,
видео сам да нешто причају, објашњавају, коментаришу». Да ли је то било, та
расправа, пре одласка на Овчару или по повратку са Овчаре?
Окр. Мугоша: Пре одласка.
Наташа Кандић: Да ли може да нам каже колико је било сати када је дошао у
касарну. Јел то било рано ујутру?
Окр. Мугоша: Не. То је било поподне. Могуће пола један, дванаест, пола
један.
Наташа Кандић: И оно што је рекао пред истражним судијом да ли то стоји
да је ту видео Каменог?
Окр. Мугоша: Да ли сам видео?
Наташа Кандић: Каменог?
Председник већа: Тако је рекао. И данас овде је то рекао.
Наташа Кандић: Да ли може да нам каже да ли је том приликом прегледао
све аутобусе и био сигуран, уверио се да нема његовог брата Ранка?
Председник већа: И то је рекао.
Окр. Мугоша: Све сам вам то.
Наташа Кандић: Да ли су ти исти аутобуси стигли на Овчару?
Окр. Мугоша: У касарни нисам имао прилике да прегледам аутобусе пошто
је мајор стриктно забранио да не сем да се прилази аутобусима а на Овчари сам имао
прилике да прегледам и да вршим претрес и да прегледам и увидео да ми брат није
тамо.
Председник већа: Питање је да ли су то ти аутобуси који су били у касарни?
Опт. Мугоша: Да то су ти аутобуси.
Наташа Кандић: Али сада је рекао да није прилазио аутобусима а рекао је
раније да му је чак и пријатељ из детињства дао савет и да су сви прегледали
аутобусе. Како сада?
Опт. Мугоша: Пришао сам аутобусу.
Председник већа: Добро. Објаснио је пришао је том једном аутобусу и
десило се што се десило.
Наташа Кандић: Да ли је био тада у касарни, пред касарном сигуран да нема
његовог брата Ранка ту?
Опт. Мугоша: Нисам га нашао. Тражио сам га и даље. Чекао сам да аутобуси
оду на Овчару да би тамо видео да ли ми је брат пошто сам ја направио са
инцидентом који сам добио прстен и наруквицу који ми човек добровољно предао,
пријатељ. После тога је мајор све растерао близу аутобуса и више нико није могао да
приђе аутобусу. Али у договору са њим сам, рекао ми је да ћу имати прилике да
потражим брата на Овчари.
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Председник већа: Тако смо вас схватили.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Само да се надовежем у вези овог
питања са рафалима. Рекли сте после поноћи у каснијим часовима да сте чули
рафале. Пошто сте рекли у множини претпостављам да је било више рафала. Да ли
можете да определите да ли је било више отприлике колико и да ли су били у неким
временским интервалима? Колико често је било?
Опт. Мугоша: Било је више рафала повремених. Ја сам тада био са братом у
тој кући и са тим војником и Горан Стевић је био. Изашли смо напоље.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Да ли је био у неком временском
периоду одређеном или сте тако чули. Да ли можете уопште да определите у ком
периоду временском су се чули ти повремени рафали?
Опт. Мугоша: Рафали су се чули нон стоп малтене. По неки пуцањ па рафал,
па пуцањ али из различитих праваца.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: И до колико је трајала та пуцњава
која се чула? Да ли можете да определите временски период, до јутра или до неко
доба ноћи?
Опт. Мугоша: Не могу. Нисмо спавали целу ноћ.
Члан већа, судија Божиловић-Петровић: Па зато и питам пошто нисте
спавали да ли сте чули до када су били рафали?
Опт. Мугоша: Не могу са сигурношћу да кажем. Чула се пуцњава повремена.
Чула се и у близини, значи неко слави.
Председник већа: Браниоци?
Адв. Слободан Сташевић, бранилац Горана Мугоша: Само једно питање. Да
је имао прилику да прегледа аутобусе да се увери да му брат Ранко није ту да ли би
ишао на Овчару?
Председник већа: Разумели сте питање вашег браниоца?
Опт. Мугоша: Да ли би ишао на Овчару да ми је...?
Председник већа: Да сте имали прилику да у касарни прегледате?
Опт. Мугоша: Не би ишао ни у касарну пошто би вероватно даље ишао.
Остао би у Велепромету јер ја сам и у Велепромету тада био на претресу
заробљеника. Значи из Велепромета сам отишао у касарну. Не. Не бих отишао.
Адв. Сташевић: Из његових генералија видимо да је имао чин десетара. У
територијалној одбрани да ли је имао било какав чин?
Опт. Мугоша: Не. Нико од нас није имао чинове.
Адв. Сташевић: Да ли је постојала команда стана формацијски у оквиру
штаба пошто је био слободњак? То због питања пуномоћника и тужиоца.
Председник већа: Дал знате шта је команда стана?
Опт. Мугоша: Не знам.
Адв. Старчевић: Хвала.
Председник већа: Остали браниоци?
Адв. Мунижаба: Окривљени је нешто рекао да је чуо и да је знао да је дан
пре тога исто довежена група на Овчару па је моје питање како је то знао, како је
сазнао да је и дан пре тога доведена група управо на Овчару и из Овчаре према
Шиду и Митровици?

Транскрипт аудио записа
Са главног претреса од 01.07.2004. године

55

Опт. Мугоша: Причало се. Чуло се у Велепромету где сам ја био у штабу.
Нормално се знало и чуло међу свима да су се предали на Митници и да су одвежени
за Митровицу.
Адв. Мунижаба: Рекао је да је мајор затражио, то сте и ви Председниче
питали, ја сам хтео да питам да ли је то била нека врста наредбе, да ли је тако
схватио да се одведе колона до Овчаре или само како он каже затражио. Једноставно
да окрактерише тај захтев.
Опт. Мугоша: То није била наредба. То није била наредба. Мајор
Шљиванчанин мени је са тим хтео да помогне. Већ ми је помогао у проналаску
једног брата. Хтео је да ми помогне да нађем другог брата.
Адв. Мунижаба: Како је он то сада рекао Булиџи, значи Булић Милану, да ли
је рекао, може једно питање пре тога да ли је он лично знао где је Овчара?
Председник већа: Па рекао је да није.
Адв. Мунижаба:: Како он сада Булић Милану...
Председник већа: Откуд сад Булић Милан са вама. Ето то је питање.
Опт. Мугоша: Булић је био поред мене, два, три метра од мене. Ту су били
сви Вуковарчани у том делу пре него што ћемо кренути на Овчар.
Председник већа: Да ли ко кога зове да иде на Овчар. Да ли ви зовете
Булића.
Опт. Мугоша: Пошто сам ја био сам, сам сам дошао у касарну са аутом.
Имао сам ауто, било је кола али ретко која читава, сам ме питао јел могу са тобом,
можеш. Дошао је Чапала могу са тобом, можеш. Како се ко снашао тако је одлазио.,
Адв. Мунижаба: Каже један непознати потпуковник ако сам добро разумео
нередио му је и рекао да претреса. Како сада Булић Милану преноси у ком виду
преноси Булић Милану да и он треба то да уради, да претреса. Да ли је рекао ево
наређено нам је да то урадимо или...?
Опт. Мугоша: Не. Нисам му ја наредио. Булићу. Него сам га замолио да иде
самном да врши претрес на шта је он пристао. Ту нема ништа лоше претрес да се
изврши и он је знао да тражим брата.
Адв. Мунижаба: Да ли познаје Самарџић Дамјана?
Опт. Мугоша: Не. По имену и презимену не знам.
Адв. Мунижаба: Да ли познаје извесног Гашпара?
Опт. Мугоша: Не.
Адв. Мунижаба: Да ли је тада пре него што је отишао видео на земљи да
било ко лежи, да је било ко повређен, беживотно тело?
Опт. Мугоша: А где то?
Адв. Мунижаба: Испред хангара.
Опт. Мугоша: Не. Нико није био.
Адв. Мунижаба: Колико времена откада је стигао кући до првих рафала када
је чуо?
Опт. Мугоша: Ја сам око пола четири сам отишао кући, у тој кући где сам
био код Горана Стевића. Ту ми је био брат, био је тај војник и преко пута нас су биле
још неке жене. Вратио сам се у Велепромет, био сам до једно осам, девет, по мојој
процени те вечери да се распитам за Ранка. После тога одлазим у кућу Савић
Мирослава и ту срећем господина Којића који ме тужио да сам га ударио, то није
навео, видео сам да седи за столом. Савић је изашао, питао сам Жарка, каже дошао је
неко га је извукао, не знам ко га је извукао, кажем драго ми је да је извучен. Толико
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само. Иначе то је био мој комшија који живи преко пута мене у Вуковару. Знам и
Драгу Бекофера, радио сам код њега пре рата.
Адв. Мунижаба: Да ли је приликом претреса у рукама Булић Милан било
шта имао?
Опт. Мугоша: Није могао да има када смо претресали.
Адв. Мунижаба: Још једно питање. Где је оставио Булић Милана када се
вратио назад. Где је изашао из аутомобила ако може да се сети?
Опт. Мугоша: Колико се сећам мислим да је изашао код Велепромета јер ја
сам близу Велепромета био, значи неких стотинак метара у кући тог Горана Стајића.
Ја сам га вероватно оставио код Велепромета.
Адв. Бојков Александар: Окривљени је рекао овде да приликом давања
исказа код истражног судије да је био под притиском. Управо је то оно што сам ја
хтео да кажем на почетку данашњег претреса па и ако је мој уважени колега,
заменик тужиоца неколико питања поставио која сам ја хтео да поставим. Желим да
поставим само пар питања. 18. 5. ове године приликом давања исказа код истражног
судије у Окружном затвору у Новом Саду исказ је окривљени је дао у 14,45 часова.
Том приликом на моје питање је окривљени изјавио да је са сигурношћу видео мога
брањеника на Овчари. Данас смо чули супротно. Моје питање гласи. Пре његовог
саслушања у 14,45 часова да ли је неко од овлашћених лица обављао раговор у
Окружном затвору са окривљеним Мугошом тога дана.
Опт. Мугоша: Били су из полиције.
Председник већа: Били су људи из полиције?
Опт. Мугоша: Да.
Адв. Бојков: Да ли се окривљени Мугоша Горан везано за тај притисак неком
поверио о коме је говорио данас?
Опт. Мугоша: Ја нисам имао никав притисак. Немам притисак са те стране.
Предедник већа: Није. Рекао је данас да нико није вршио притисак на њега.
Адв. Бојков: Не том приликом него за овај притисак о коме је говорио. Мало
пре је казао да је био под притиском када је давао такве изјаве али да ли је неком
спомињао то рецимо конкретно да ли је спомињао својој жени да је био под
притиском?
Опт. Мугоша: Знам на шта алудирате. Супруга ми је била у посети. Прво
питање што ме питала, пренела ми је поздраве од брата мајора Катића и супруге и
она ме питала па каже, дао си изјаву да си видео Катића тамо. Не желим да мешам
моју супругу у било шта. Ја сам дао изјаву као што сам дао, рекао сам. Ако сам
погрешио исправићу и ово ми је прилика да исправим. И да није господин алудирао
на то, ја би ово исправио. Свеједно бих изјавио да се не сећам тачно да ли је био или
није.
Адв. Бојков: Да ли је неко утицао на окривљеног да спомене мајора Катића у
истражном поступку?
Опт. Мугоша: Не.
Адв. Бојков: Хвала лепо. Немам више питања.
Председник већа: Да ли остали браниоци имају питања? Не.
Заменик тужиоца: Ако сам добро пратио а можда нисам чини ми се да на
моје питање окривљени Мугоша изговорио да од задњег исказа па до данашњег дана
ни са ким није контактирао везано за ово а сада нам каже да су му пренете, чули сте
шта је рекао.
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Председник већа: 18. 5. да је пре овога у 14,45 били код вас људи из
полиције.
Заменик тужиоца: Не. Ја не питам то. Ја сам поставио питање. Питање је
било јасно, не знам шта је ту нејасно. Рекао је на моје питање да ни са ким од тог
задњег исказа када је дао истражном судији није причао, нико на њега није вршио
никакав притисак, ни са ким није контактирао везано за давање исказа а сада каже да
је примио поздрав, од кога је примио поздрав и још нешто приде па ме сада занима
шта је истина? Да ли је контактирао или није контактирао?
Опт. Мугоша: Ви сте од овога направили драму.
Председник већа: Одговорите ако желите мада, човек који је у притвору
контактира са својом супругом која му преноси што му преноси. Па то није контакт.
Опт. Мугоша: Мене су у притвору посећивали и полиција и из Хашког
трибунала су били тада само не могу тачно да се сетим мислим да сам пре дао исказ
полицији па сам ишао да дам исказ господину тужиоцу, истражном судији. Мислим
да није битно.
Адв. Бељански: Колико је пута полиција са њим контактирала од када је
ухапшен 25. децембра до данас?
Опт. Мугоша: Више пута.
Адв. Бељански: Ако може бар приближно.
Опт. Мугоша: Од 25. децембра?
Адв. Бељански: Да. Значи од тренутка одређивања притвора.
Опт. Мугоша: Само једном. Сад не могу тачно датум. 24. или раније. Или 18.
када сам дао изјаву истражном судији Алимпићу. Тада су били код мене из
полиције.,
Председник већа: Да ли су били после тога?
Опт. Мугоша: Не више.
Адв. Бељански: Јел полиција са њим водила разговор у вези са овим
предметом?
Опт. Мугоша: Не. Они су дошли. Пошто смо остали у добрим односима
дошли су да виде да ли имам још нешто да изјавим. Направили су записник да немам
више шта да додам, изјавим. Ништа више.
Адв. Бељански: У вези са овим предметом да ли има још нешто да изјави?
Опт. Мугоша: Да. Да ли имам да изјавим још нешто у вези предмета.
Адв. Бељански: Ко је присуствовао том разговору?
Опт. Мугоша: Присуствовали су два полицајца из УБПОК-а и господин
Мирослав Алимпић, истражни судија. Имам записник о томе.
Адв.Зоран Левајац, бранилац Драговић Предрага: Имајући у виду садржину
исказа овог оптуженог ја ћу се заиста ограничити само на пар питања да не бисмо
ушли у нове нејасноће. Да ли је пре хапшења имао некакве контакте са полицијом и
ако јесте када, где и са ким?
Опт. Мугоша: Јел морам да одговарам на питање?
већа: Молим?
Опт. Мугоша: Јел морам да одговарам на питање?
Председник већа: Не морате.
Опт. Мугоша: Не бих да одговарам на питање.
Адв. Зоран Левајац: Хвала лепо. За мене је ово одговор. Колега Тодоровићу
изазвао сам неким разлогом ваш смех. Не знам.
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Адв. Тодоровић: Зато што сте малициозни прошли пут били.
Председник већа: Колеге, не можемо на овај начин радити у овој судници.
Молим вас. Нисам сигуран како ће сви ови људи које ово прате, како ће доживети и
ту су људи чији су блиски сродници страдали, ту су рођаци оптужених којима
судимо за тешко кривично дело, нећемо да причамо о медијима итд. Ја вас молим,
све, ја вас молим да на одговарајући начин, да се на одговрајући начин односимо
према овоме. Наставите колега.
Адв. Зоран Левајац: Председниче већа ако се већ у овој ситуацији ја ћу
прекинути онога тренутка поштујући вас као председника већа и суд. Молим вас да
ме заштите напросто као браниоца једног од оптужених од оваквих интервенција
колеге Тодоровића. Не знам у чему је препознао малициозност.
Председник већа: Ово је било у циљу заштите.
Адв. Зоран Левајац: Наравно схватио сам то тако. Не знам шта је смешно.
Ако већ говоримо о разлозима за смех онда бих ја имао много више разлога да се
смејем.
Председник већа: Немојте тако колега. Наставите са питањима.
Адв. Зоран Левајац: Да ли је евентуално некоме рекао након тих разговора
будући да је након давања исказа пред истражним судијом, да ли је након тог
контакта који је имао како каже у ресторану «Стакленац» говорио било коме о
разговорима које је имао са односно о томе да је евентуално разговарао пошто је дао
овакав одговор, да је евентуално разговарао са неким из полиције пре него што је
саслушаван код истражног судије.
Опт. Мугоша: Не
Адв. Зоран Левајац: Нећу имати више питања у овом моменту и у овој фази
поступка с тим што интервенишем из процесних разлога на једно питање мог
уваженог колеге, заменика тужиоца. Стављам примедбу. Не може се оптуженом
поставити питање шта је истина јер он има право да изабере начин какав сматра да
треба и није дужан да говори истину па молим да се то има у виду када се убудуће
буду постављала таква питања. Хвала лепо.
Председник већа: Хвала колега. Да ли оптужени имају питања? Господин
Милојевић.
Опт. Милојевић: Ја сам хтео да питам пошто је господин Куштра изјавио да
је мене видео тамо и Драговића, пошто је дошао у 10 сати, отишао са мраком, то је 6
сати а не сат ипо, у ком временском периоду је он мене видео и када ме је видео. И
да ли може да наведе још неко лице које ме је видело у том периоду да сам ја тамо
био и Драговић пошто је тамо било много добровољаца по његовој тврдњи, још неко
лице које може да потврди то?
Опт. Мугоша: Не разумем 10 сати, 6 сати. Шта наводи на то. Каквих 10 сати.
Опт. Милојевић: Временски период.
Председник већа: Господине Мугоша пита вас оптужени за то време које сте
ви били на Овчари?
Опт. Мугоша: Ја сам рекао време господине председниче.
Председник већа: То је неких сат ипо до два?
Опт. Мугоша: Да.
Председник већа: Рекли сте да сте са Овчаре отишли око пола четири?
Опт. Мугоша: Отприлике. Био је још дан.
Председник већа: Тако је. Пита вас када сте њега видели тамо у том времену
које сте провели на Овчари када сте њега тамо видели?
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Опт. Мугоша: Видео сам све добровољце у шпалиру и око шпалира. За време
самог претреса сам видео.
Председник већа: Да ли чим сте дошли на Овчару?
Опт. Мугоша: Не, не, чим сам дошао пошто сам дошао међу првима него
касније када се формирао тај шпалир, када су стигли добровољци, мештани и још не
знам ко је све био. Тада сам рекао, изјавио сам да сам видео њега и Цецу коју
познајем. Да ли има нешто лоше што је био ту.
Опт. Милојевић: Да ли сам ја то добро чуо, пошто га не чујем добро одавде
да он тврди да сам ја био у шпалиру?
Председник већа: Не.
Опт. Мугоша: Не тврдим да је био у шпалиру.
Опт. Миливојевић: Да ли може да ми наведе још неко лице које је било тамо
које може да потврди његов исказ да сам ја био тада у то време пошто сам тврди да
је тамо било много добровољаца који су дошли и мештани. Да ли може још неког да
наведе по имену који може то да потврди, ко је видео мене и Драговића тамо? По
имену. Да ли постоји неко?
Опт. Мугоша: Не могу.
Опт. Милојевић: Хвала.
Председник већа: Неко од осталих? Вујовић.
Опт. Вујовић: Ја не бих господина Мугоша замарао уопште са питањима
кога је видео, кога није видео. То је била читава збрка па је могуће да је погрешио и
не треба му уопште замерити. Питање би овако гласило. У вези 19. и 20. би питао у
вези оног догађаја када се десило на Овчари, да се присети да ли се сећа да је 17.
била прича да су се Зенговци предали али још није било сигурно, у болници?
Председник већа: Ја не чујем. Ја заиста лоше чујем господине Вујовића.
Пробајте поново.
Опт. Вујовић: У вези 20. ово што је изјавио да је био на Овчари. Само да
видимо да ли је то било 19. можда па да га подсетим на неке дане у вези предаје
Зенга?
Председник већа: Разумете шта вас пита господин Вујовић?
Опт. Мугоша: Разумем.
Председник већа: Јесте ли сигурни да је то било 20.? Ово о чему ви говорите
о Овчари. Јесте ли ви сигурни да је то било 20.?
Опт. Вујовић: Или је можда 19. ?
Председник већа: Или је 19. то вас пита господин Вујовић.
Опт. Мугоша: Па могуће је да је 19. Сад дан, два.
Опт. Вујовић: Да би га подсетио ближе, да би дошли до тог 19. да ли се сећа
да је било приче да су се 17. ЗНГ да се предао али да се још није онда ишло у
болницу. Да ли се сећа тог датума, 18. је ослобођење?
Председник већа: Да ли се сећате или не сећате?
Опт. Вујовић: Да ли сећаш да је 17. било те приче?
Опт. Мугоша: Било је приче да су се предали али нико није ушао у болницу,
нико није, болница је била под окружењем тако смо чули.
Опт. Вујовић: Да. Сутрадан, то је значи 18. је било ослобођење Вуковара што
смо и славили у Вуковару, то је опште познато. Да ли је можда тог дана значи 18. 17.
су биле приче да су се предали али још нико није ишао у болницу. 18. ујутру је била
општа прослава.
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Председник већа: Питање господине Вујовићу.
Опт. Вујовић: Питање гласи. Да ли је можда тог дана 18. био у болници када
је ишао код брата?
Опт. Мугоша: Могуће. Дал је био 18. или 19. не могу да се сетим али
углавном знам да сам један дан пре него што су извођени из болнице, ја сам један
дан раније ушао у болницу.
Опт. Вујовић: То помињем из разлога што се намерно помера датум 20. неко
намерно помера али доћићемо касније до тога. Значи 19.
Председник већа: Хвала господине Вујовићу. Да ли неко од осталих
оптужених жели што да пита? Не. Господине Ланчужанин. Молим вас изађите и ја
бих вас питао. Чули сте данас господина Мугошу?
Опт. Ланчужанин: Јесам.
Председник већа: Каже да сте били у касарни, да је то око подне, пола један?
Опт. Ланчужанин: Ја бих га молио да каже да ли је сто посто сигуран да ме
видео тамо са Шљиванчанином и Мирољубом и Станком?
Опт. Мугоша: Сто посто сам сигуран за Мирољуба и Станка. За њега не
могу. Мислим да сам те видео.
Опт. Ланчужанин: Могу да појасним. Ако је 19. у питању. 19-ог је могуће да
ме је видео са мајором Шљиванчанином јер сам практично цео дан, до подне провео
са њим у ходу да кажем кроз цео град. Растали смо негде тамо код робне куће
НАМЕ. Ја сам отишао са Томиславом Петерником, фоторепортером, Кинезом и
Цецом према Лајници а Шљиванчанин је отишао према болници. Значи ту смо се
растали.
Опт. Мугоша: Јесте. Повезао сам.
Опт. Ланчужанин: Значи ако је видео да ли је сигуран да је то 20. ујутру
било. Да ли 20. поподне или ујутру. У ком временском периоду?
Опт. Мугоша: Не могу.
Опт. Ланчужанин: Могу да појасним.
Председник већа. Не. Разумели смо.
Адв. Левајац Зоран: Ако може само једно питање. Ја се извињавам. Био сам
грубо прекинут а ја сам осетљив човек. Оптужени је рекао да је део свог исказа у
фази истраге напросто измислио. То је његово право да изабере начин одбране који
одговара најбоље његовим интересима. Моје питање гласи: Сам је рекао да је то
неистина. Који је мотив био да такву причу исприча?
Председник већа: И то је рекао браниоче.
Опт. Мугоша: Ја сам изјавио.
Председник већа: Можемо да прихватимо или не прихватимо објашњење, он
је рекао због чега је то тако казивао.
Адв. Зоран Левајац: Дозвољавам могућност да нисам чуо. Извињавам се.
Онда је то вероватно констатовано па ћу прочитати. Хвала лепо.
Председник већа: Имате ли још нешто да кажете господине Мугоша?
Опт. Мугоша: Не, само што бих хтео за ово дело што ми се ставља на терет
да се суочим са господином Којић Жарком и Беркофера Драганом. Ја вам нисам
рекао када сте ме питали да ли сам осуђиван. Ја сам заборавио да вам кажем јуче да
сам осуђен у Вуковару на 7 година за ратне злочине.
Председник већа: Знамо то.
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Опт. Мугоша. Тражио сам обнову и тражим и дан данас обнову, да се то
обнови. Не осећам се уопште кривим.
Председник већа: Добро. Хвала. Браниоче ви сте желели још?
Адв. Бојков Александар: Судија, обзиром на овакав исказ окривљеног.
Председник већа: Питање?
Адв. Бојков Александар: Није питање.
Председник већа: Питања оптуженом нема. Оптужени нема више ништа да
изјави.
Адв. Бојков Александар: Имајући у виду овакав исказ Мугоша Горана а
имајући у виду и то да веће није одлучивало и одлучило о мом доказном предлогу да
се саслушају две сведокиње у овом поступку, ја овај доказни предлог повлачим и
један и други. Хвала лепо.
Председник већа издаје
НАРЕДБУ
Претрес се прекида и наставиће се по раније одређеном распореду дана
05.07. 2004. године са почетком у 9,30 часова.
Довршено.

Записничар

Председник већа-судија

