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ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОДРЖАНОГ ДАНА
20.12.2012. ГОДИНЕ
УТВРЂУЈЕ СЕ да су на наставак главног претреса на дан 20.12.2012. године
у 09:38 приступили:
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-заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић,

-пуномоћник оштећене Ивке Трајковић адв.Миломир Матовић,
-оптужени Видаковић Божо и Чубрило Жарко,

-браниоци адв. Бранко Димић и адв. Симо Кнежевић,

Приступили су сведоци Јово Ребрача, Бранко Грковић, Миленко Капетан,
Софија Чубрило.

Нису приступили сведоци Чеда Чатлајић, који је уредно позван и известио
суд да због славе не може да приступи, Ђорђе Момчиловић такође уредно позван,
коме је такође слава и због тога није приступио данас на главни претрес и Јово
Личина је уредно позван, известио суд да је болестан да је инвалид и да не може да
приступи, а да нема нико да би га довео у суд, као и Радослав Подбарац уредно
позван, немамо доказе зашто данас није приступио, могуће да ће током дана
приступити, он је из Руме.

З

Ако нема сметњи да наставимо главни претрес?
На сагласан предлог странака суд доноси

ВР

РЕШЕЊЕ

Да се данашњи главни претрес одржи.
Претрес је јаван.

Претрес се наставља испитивањем сведока.
Председник већа: Нека уђе сведок Јован Ребрача.
СВЕДОК ЈОВАН РЕБРАЧА

Председник већа: Добар дан, господине Ребрача станите овде. Ви сте овде
позвани у својству сведока, видим да сте 07.11.2011. дали своје личне податке код

1

истражног судије, да ли се нешто изменило у личним подацима, име, презиме, место
становања?
Сведок Јован Ребрача: Није.
Председник већа: Ништа. Овде окривљене познајете?
Сведок Јован Ребрача: Да.
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Председник већа: Да ли сте с њима у завади?
Сведок Јован Ребрача: Не, никад нисам био.
Председник већа: У сродству?
Сведок Јован Ребрача: Не.

Председник већа: Добро. Позвани сте у својству сведока, дужни сте да говорите
истину, давање лажног исказа је кривично дело. Исто тако не морате да одговарате на
питања која Вас, односно Вашег блиског сродника може довести до тешке срамоте,
односно кривичног гоњења или материјалне штете, то Вам је јасно?
Сведок Јован Ребрача: Да.

Председник већа: Испред имате написан текст заклетве да положите заклетву,
прочитајте тај текст испред.
Сведок Јован Ребрача: Може?

З

Председник већа: Да, да.
Сведок Јован Ребрача: Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што будем
питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати.

ВР

Сведок опоменут, у позорен заклет, изјави:

Председник већа: Као што Вам је истражни судија рекао, ја ћу Вам поновити,
овде се води поступак против Боже Видаковића и Жарка Чубрила због кривичног дела
ратни злочин против цивилног становништва. Ради се о догађајима у првој половини
1991. године до краја исте године и окривљеном Божи Видаковићу ставља се на терет
убиство једног лица и протеривање више цивилних лица, а окривљеном Жарку
Чубрилу убиство 11 цивилних лица хрватске националности. Ви сте већ овде дали свој
исказ и пред истражним судијом, да ли има нешто да се измени од онога што сте тада
рекли, да додате нешто ново или остајете при ономе што сте рекли тада?
Сведок Јован Ребрача: Па оно што сам рекао, рекао сам истину.
Председник већа: У потпуности остајете?
Сведок Јован Ребрача: Да.
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Председник већа: Добро. Значи остајете при свему, онда ће Вам постављати
питања, прво ће тужилац, а онда и друге странке у поступку.
Заменик тужиоца: Добар дан.
Сведок Јован Ребрача: Добар дан.
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Заменик тужиоца: Ја бих Вас пре свега питала везано, током истражног
поступка сте рекли да сте командир били Територијалне одбране Тења, па ме сад
занима да ли можете да нам објасните да ли је од тог 07. јула 1991. године било
реферисање и оквиру штаба Територијалне одбране?
Сведок Јован Ребрача: Да.

Заменик тужиоца: Кажите ми у чему се састојало то реферисање, ко вам је
реферисао?
Сведок Јован Ребрача: Могу најпре да кажем устројство, како је то
функционисало, о устројству тог штаба.
Заменик тужиоца: Па ајте реците.

Сведок Јован Ребрача: После 07. јула након можда, нећу рећи тачно прецизно
али можда два-три дана, нисмо одмах ми имали рецимо први дан реферисање или други
или трећи, прошло је пар дана док смо снашли, то је све за нас било ново, за све нас, не
само за мене и онда смо, значи у ходу смо како су се проблеми дешавали и то, то смо се
договарали и решавали те проблеме које смо имали.

З

Заменик тужиоца: Јесте ли имали проблеме?

ВР

Сведок Јован Ребрача: Како нисмо имали проблеме, било од исхране како
прехранити народ до обезбеђења прве линије и тако даље, људи су попадали с ногу,
доста се народа разбежало, није било довољно људи за стражу и тако, даноноћно су
неки били, мислим низ проблема, много проблема, не мало проблема.
Заменик тужиоца: Добро.

Сведок Јован Ребрача: И то сад, онда смо, наметало се само, само је време онда
наметало, околности су наметале како и онда смо почели реферисање ујутру у 8 часова,
то смо кад смо почели са тим реферисањем, значи састанак Штаба са командирима
ових јединица около, почели смо ујутру и то трајало не знам, пар дана, можда до
десетак чак можда и мало мање, не могу баш прецизно рећи али отприлике али
практично се показало, није се то показало практичним. Пошто смо ми ујутро засели да
видимо и сад док сви људи изнесу своје проблеме и док нека решења, тамо, вамо, то
прође, дође подне и то се показало непрактично, а проблема има тек пре подне и у току
дана има посла и онда смо то, само још пола реченице, и онда смо тај састанак то
реферисање, како Ви називате, померили на вечерње часове на осам часова увече, то се
практичније показало.

3

Заменик тужиоца: Добро, а кажите ми у оквиру тих реферисања да ли је
извештавано нешто везано за цивиле, за заробљена лица?
Сведок Јован Ребрача: Па реферисано је.
Заменик тужиоца: Ви знате предмет нашег...
Сведок Јован Ребрача: Да, знам предмет.
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Заменик тужиоца: Да ли је било на реферисању да је убијен Ђура Киш?
Сведок Јован Ребрача: Не, није било на реферисању, тад није било ни
реферисање, то је било први дан одмах, тај дан.

Заменик тужиоца: Добро, Ви рекосте после неки дан кад сте се снашли почело
је реферисање па је ли вас неко известио о томе да је, на том реферисању да је убијен
Ђуро Киш, да је заробљен па убијен?

Сведок Јован Ребрача: Ја сам, значи прије него што су кренула та реферисања,
како Ви називате, оно су састанци Штаба, прије тога ја сам имао спознају, сазнање,
значи сутра дан, данас је био 07. јули кад су нас напали и кад смо имали погибију ми с
наше стране и они са своје стране, тај господин...
Заменик тужиоца: Кад смо већ код погибије, ко је погинуо са ваше стране?
Сведок Јован Ребрача: Са наше српске стране?
Заменик тужиоца: Да.

З

Сведок Јован Ребрача: Погинула су двојица, један Момчиловић Веселин стар
24 године, он је био прва жртва, и други је он је био помоћник митраљезца овог који је
исто погинуо Ранко Поповић тад стар 27 година.

ВР

Заменик тужиоца: У којој чети су они били?
Сведок Јован Ребрача: Па није то тад подељено, то је после.
Заменик тужиоца: А у ком реону онда?

Сведок Јован Ребрача: Па реон знам где је, па били су на првој линији горе
Загребачка улица према Осијеку, према граду Осијеку, значи на северној страни,
северна страна ајд да кажемо одбране, пошто смо се ми налазили јужно од Осијека.
Заменик тужиоца: Добро, и тако сте и онда тај исти дан, како сам разумела,
сазнали, следећи дан сте сазнали за Ђуру Киша и све онако како сте нам током
истражног поступка и дали?
Сведок Јован Ребрача: Па тако је.

4

Заменик тужиоца: Добро, то ми је све јасно. И сад ми само још реците да ли је
постојала комуникација моторолама?
Сведок Јован Ребрача: Па слабо је постојала. Имали смо развучене, пошто смо
имали прилике од 01. јула кад се десило оно са...
Заменик тужиоца: Јесте, са погибијом, добро то знамо.

09
56

Сведок Јован Ребрача: Тако је, и онда смо слутили да ће ту бити, готово је, тад
је било јасно и ономе...
Заменик тужиоца: А кад је, да ли се сећате кад је почела комуникација са
моторолама?
Сведок Јован Ребрача: Па ја лично нисам имо моторолу никакву.
Заменик тужиоца: Да ли је неко имао?

Сведок Јован Ребрача: Па било је оних, тад су биле популарне ЦД станице и
можда мотороле, не можда, него ја сам виђо пар, а то су мотороле биле значи не у
систему ПУ 10, 15 и то, него то су биле, ја не знам, нисам стручан за то, али знам да је
било моторола, рецимо двије мотороле па су могла два човека између себе да
комуницирају.
Заменик тужиоца: Када, да, да ли се сећате кад су те две мотороле?
Сведок Јован Ребрача: Па нисам баш сигуран.

Заменик тужиоца: Је ли постојала у Штабу моторола?

З

Сведок Јован Ребрача: Могуће да је, нећу искључит али, значи ево ја, ја значи
пазим на себе, ја лично нисам имо моторолу па да сам ја комунициро с неким.

ВР

Заменик тужиоца: Да ли знате ко је имао?

Сведок Јован Ребрача: Па не могу то да кажем, можда је, не могу, могу да
кажем можда, не могу сигурно да кажем пошто сада се сконцентришем да размишљам
можда а сад то би можда рекао и што није.
Заменик тужиоца: Добро.

Сведок Јован Ребрача: Не, ми смо имали значи од 01.07. тај систем везе којим
смо ми располагали то су телефони они војни телефони, имали смо ми тамо људе који
су радили у ПТТ-у и они су то развукли и онда је било, тад су биле популарне оне ЦД
станице то су и у кола уграђивали и то, и то је отприлике био тај систем и ја лично сам
користио систем курира, живог човека, имо сам четири момчића, млада момка који су
били.
Заменик тужиоца: Па не, ево конкретно ћу зато што се током своје одбране
Божа Видаковић позива на то да је сачинио службену белешку о цивилима који се

5

налазе у Бранка Радичевића кући у Пере Ћосића кући и да је добио преко мотороле из
Штаба обавест коју је ставио у службену белешку своју да мора те цивиле из куће Пере
Ћосића да пребаци да би се даље одвезли цивили, па ме сад занима да ли је Вама нешто
познато да ли је постојао такав начин комуникације и да ли је неко из Штаба могао тако
Божи Видаковићу да изда налог?
Сведок Јован Ребрача: Значи ја сад могу, није ми то конкретно то сад познато
та ситуација да је тако било, али могу да кажем, питате ме као могућност шта је.
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Заменик тужиоца: Није вам позната ова ситуација?
Сведок Јован Ребрача: Па с моторолом мени не, могуће да јесте али мени не, да
је моторолом неко сад звао господина Видаковића и да му је то баш моторолом рекао,
можда телефоном или другачије.
Заменик тужиоца: Зато сам Вас питала ко би у Штабу, ако сте Ви на челу
Штаба, могао још да има моторолу, зато Вас питам?

Сведок Јован Ребрача: Па једно време, али то није, Ви сте мене питали ако сам
добро схватио, тај дан кад је био напад комуникације то, ово сад већ можда је било дан
који после тад су можда, можда се појавиле мотороле али не у систему везе, значи
нисмо имали у систему везе ја као командант нисам имао сад неку стационарну
станицу једну моторолу и да ја сад комуницирам с једним, два, три, четири човека то
није постојало. То су биле импровизације више.
Заменик тужиоца: Добро. Да ли Вам је познато на ком реону је био Божа
Видаковић као командир Четврте чете?
Сведок Јован Ребрача: Познато ми је да.

З

Заменик тужиоца: Који је то реон?

ВР

Сведок Јован Ребрача: Мислим сад баш прецизно од броја куће до али знам.
Извините, како сте питали?
Заменик тужиоца: Па кажите ми који је то реон?

Сведок Јован Ребрача: А то је овако, значи пошто је ово сад рецимо горе према
Осијеку била прва линија северно, он је био доле испод доле југо, источно, ако ћемо
географски југо-исток, значи.
Заменик тужиоца: Али хоћемо по улицама, да ли знате по улицама?

Сведок Јован Ребрача: Па то је било ако ћу прецизан бити Бранка Радичевића,
део Маршала Тита и Вука Караџића, ја бих тако рекао да је улица.
Заменик тужиоца: Кажите ми током реферисања у том каснијем периоду да ли
су командири реферисали шта се дешава са хрватским цивилима на њиховим реонима?
Сведок Јован Ребрача: Да.

6

Заменик тужиоца: Да ли се сећате шта је извештавао Вас Божа Видаковић?
Сведок Јован Ребрача: Не. Пошто ево, јел могу да то, како да кажем, шире
нешто да кажем?
Заменик тужиоца: Боље ћемо овако, кажите ми да ли је Вама познато да су
постојали цивили у кући Пере Ћосића у улици Бранка Радичевића?
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Сведок Јован Ребрача: Не, да би неки цивили били специјално у тој кући не,
не.

Заменик тужиоца: Ви нисте имали то сазнање?
Сведок Јован Ребрача: Не.

Заменик тужиоца: Да ли сте икад сазнали да су ту били цивили?

Сведок Јован Ребрача: После, па нисам сазнао него то како је почело, да
искрен будем сада, баш та нека прва моја спознаја да баш у тој кући, значи прва
информација која је до мене дошла...
Заменик тужиоца: Кажите.

З

Сведок Јован Ребрача: О тој кући, то је негде можда уназад коју годину
отприлике кад је та оптужница 2007. године подигнута и дата на интернет противу
мене и противу других људи неких и онда у комуникацији са неким мојим саборцима,
разговор и то, пошто је тих папира оданде разних долазило и изјава који су стварно са
суда или из истраге, из полиције и лажних неких и тако даље, и ту се онда, е у томе, тад
у томе, како да кажем, комплексу тих...
Заменик тужиоца: Ви сте сазнали?

ВР

Сведок Јован Ребрача: Да, овако да сам ја 1991., '92. чак и '92. и 93.

Заменик тужиоца: Јесте ли расправљали, јесте ли имали неку стратегију шта се
дешава са хрватским цивилима, шта ће да се ради са њима, да ли се ишта ради, јесте ли
имали то нешто?
Сведок Јован Ребрача: Па могу о том, зато сам Вас мало пре питао ако
дозволите.
Заменик тужиоца: Кажите.

Сведок Јован Ребрача: Значи тај се 07. јули десио, стање које јесте, проблема
много, али морам се вратити сад и прије 07. јула, значи.
Заменик тужиоца: Ако можете да се не враћате.
Сведок Јован Ребрача: Морам.

7

Председник већа: Нема потребе да причамо о нечем шта је било.
Сведок Јован Ребрача: Не, не, реченица...
Председник већа: Конкретно је питање.

09
56

Сведок Јован Ребрача: Везано за цивиле, везано за људе хрватске
националности који су били у Тењи, већина људи је из Тења изашло прије тога 01. јула,
то кад се десило са Рајком, Јосипом Киром и осталима људима, и сад је до 07. јула
напад тај док се десио. Ту је било проблема великих, а које природе? Људи су наши,
значи ја морам рећи уопштено неки, пошто ми смо их лоцирали, значи било је пуцњаве
по хрватским кућама, пуцњаве, значи пуцају по прозорима, по кућама.
Заменик тужиоца: То сте нам рекли током истражног поступка, знамо то.

Сведок Јован Ребрача: Добро, ја говорим кад су проблеми те врсте почели.
Колико је мени познато нико није убијен, значи да је неко рањен, убијен од тих цивила
у тих недељу дана колико. После 07. јула, да, онда су још су били у тај, пошто смо ми
три локације мењали за Штаб у тих првих седам дана јула били су довођени људи,
морам рећи овде...
Заменик тужиоца: Слободно реците.

Сведок Јован Ребрача: Господина Видаковића рецимо, Перић Иван, не знам
још тако неки.
Заменик тужиоца: Окрените се овамо.

З

Сведок Јован Ребрача: Извињавам се, у тај први Штаб где је био у кући код
Немање Суботиновића, значи ту је довођено, ја знам, ја сам био тад у Штабу, изашо сам
ван на двориште и видим оно има људи доста, углавном мушкарци, није било жена,
женских особа, само мушке особе.

ВР

Заменик тужиоца: Добро.

Сведок Јован Ребрача: Тамо нека гаража и тамо на дворишту, шта је ово, хаос
општи, има ту доста људи са оружјем, иду претресају куће самовољно људи,
самоиницијативно претресају куће Хрвата, траже пушке и тако довели су неколицину
људи.
Заменик тужиоца: Које су то људе довели, да ли се можете сетити?

Сведок Јован Ребрача: Ево једног ћу се сетити зато што је мој школски друг и
комшија ми био добар пријатељ.
Заменик тужиоца: Реците.

8

Сведок Јован Ребрача: Он је једно време тамо остао па је изашо из Тење, Иван
Перић, морам рећи годиште '54. зато што има он брата од стрица исто се зове Иван па
да се зна тачно ко је.
Заменик тужиоца: Да не буде брат. Добро.
Сведок Јован Ребрача: Да, да, то је Иван, други је старији, ја њега кад сам
видио оно здраво, здраво, он је ожењен, има жену Миру из мешовитог брака, значи
његова је супруга из мешовитог брака, мајка јој је Хрватица.
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Заменик тужиоца: Јесте ли још неког од тих хрватских цивила препознали?

Сведок Јован Ребрача: Њега зато што знам, са њим сам, ево он може, човек да
се пита, жив фала богу драгом.
Заменик тужиоца: Јесте.

Сведок Јован Ребрача: Руково сам се с њиме и он је дошо чак ме и пољубио,
оно загрлио се, био сретан што је мене видио, реко шта ти радиш овде, па каже „довели
су ме, тамо хаос ми направили“.
Заменик тужиоца: Ко га је то довео?

Сведок Јован Ребрача: Није реко ко је, али сам ја, ја сам лично видио
господина да је и он био један од тих...
Заменик тужиоца: Господин који?

Председник већа: Који? Морате рећи име.

З

Заменик тужиоца: Морате рећи име.

ВР

Сведок Јован Ребрача: Па господин Видаковић Божа, њега сам видио у
двориште, а јесте он један исто од учесника али није био сам, било је више ових
српских ових да кажем грађана, јер тад још нису ни били борци, није још рат тај ни
почео.
Заменик тужиоца: Па је ли Ви питате Божу Видаковића шта се то дешава?

Сведок Јован Ребрача: Па питам шта се дешава, каже само имају информације
да ти људи имају код себе пушку, да имају оружје код себе и у једној кући су, значи
мени је позната та ситуација, у једној кући код неких Валентића у улици Василија
Гаћеше, пошто сам и ја у тој улици живео, само су они даље од мене, ту су пронашли,
сад ћу слагати да ли једну или чак двије аутоматске пушке пронађене су под угљем
тамо и ту је онда хаос се дигао, дошли су неки грађани дотрчали тамо, каже, „човече
није добро“, шта није добро, каже „нашли су ови нашли пушке и хоће да их побију“, а
ја те људе знам Тома Валентић, жена му, има три сина и ћеркицу, четворо деце, ја знам
то су момци, онако момчићи, мислим да нису сви били ни пунољетни, можда је био
један или двојица су били пунољетни, како хоћете побити, де ћеш побити децу човече
божји и пошаљем тако неке људе из Штаба, да ли сам Милована Капетана или кога сам,
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не могу сад оно, ко ми се ту нашо, Немања, отишли тамо да то зауставе као, сад да ли
би они њих побили или не би, углавном дигла се таква галама као побиће.
Заменик тужиоца: А шта Вам је познато о брачном пару Кнежевић, Мара и
Марко?
Сведок Јован Ребрача: Па ево овако, оно како сам и прошли пут реко, ја лично
те људе нисам познаво, да сам ја сад знао људе оно име и презиме човека и да их знам у
Тењи, међутим кад се десило то са њима.
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Заменик тужиоца: А шта се то десило са њима? Када сте то чули што се десило
са њима?
Сведок Јован Ребрача: Да, рећи ћу, датум то не могу, стварно искрено не знам.
Заменик тужиоца: Не тражим.

Сведок Јован Ребрача: Али једно сећам се да је било прије подне, јутро је било
и ја сам из те зграде тога.
Заменик тужиоца: Дајте месец, да ли се сећате месеца?

Председник већа: Је ли после напада? Да вам буде лакше.

Сведок Јован Ребрача: После 07. јула, мислим да је после 07. јула, није прије
07. јула ја не сећам се ниједног убиства да је било, било је два самоубиства српских
бораца на стражи, изгубили људи живце, један се објесио, један се убио пушком, то је
било од смртних случајева. Ја мислим да ниједан смртни случај ни на какав начин није
био више, ово све погибије.

З

Председник већа: Добро, вратимо се на ово, значи то је после то у јулу?
Сведок Јован Ребрача: Па говорим како мислим.

ВР

Председник већа: Јули, август, који месец да ли се сећате?

Сведок Јован Ребрача: Нисам баш убеђен који месец, ја мислим да је то негде у
неком, био је, жетве су почеле, а то знам по томе што је, ти људи који су мени дошли
пријавити.
Заменик тужиоца: А ко Вам је пријавио?

Сведок Јован Ребрача: Је ли могу сад испочетка па да ћу онда доћи до овога, да
увежем то.
Заменик тужиоца: Да.

Сведок Јован Ребрача: Ево овако, једно јутро ја сам изашо из те зграде и на
двориште и сад оно гледам овако десно...
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Заменик тужиоца: Из које зграде?
Сведок Јован Ребрача: Зграде Штаба који је тад нама био Штаб.
Заменик тужиоца: Где је тад то било?
Сведок Јован Ребрача: То је било у кући код Миловановић Драгољуба.
Заменик тужиоца: До кад је био Штаб у Бателиној кући?
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Сведок Јован Ребрача: До када? Ја не знам прецизно, само овако, значи не знам
прецизно од кад али до кад...
Заменик тужиоца: До кад, Вас и питам?

Сведок Јован Ребрача: Мислим да је важно и ово што сам рекао, видећете
касније, а до кад значи 06. децембра 1991. године ми смо имали ослобођење Новог
Тења тамо акција је била једна друга што је војска обавила тамо Тењски Антуновац, тад
сам ја још био командант Територијалне одбране и ја сам у том Штабу био и онда негде
после тога кад је то, знало се оно УНПРОФОР и то, линије које су раздвајања, значи
више није било смисла да се иде у никакве акције и ја сам предао у тој кући у том
Штабу предао сам дужност да кажемо, ето да назовемо, другим људима. Ја сам изашо
из те приче више што се тиче војске и то. Значи било је до краја те године 1991.
сигурно, ушло је и у 1992. године, ушао је у 1992. годину само не зна до кад.
Заменик тужиоца: Ајмо да се вратимо на Кнежевиће како сте чули.

ВР

З

Сведок Јован Ребрача: И улазе на капију са леве стране, то кад сам ја изашо,
значи са леве стране је ова капија улазна од улице и долази власник те куће Драгољуб
Миловановић тај, мој школски друг, знамо се добро и долази Никола Суботиновић,
њих двојица, значи и оно здраво, здраво, ја онако, искрено да кажем, опуштено не
знајући, не слутећи зло, шта има и каже, овај Никола Суботиновић је први рекао „Ма,
каже, ма“ неку псовку је као реко „ту нашу борбу и то“, шта је било, каже „Ови“, за ту
породицу каже „Кнежевићи убили су човека, жену и дијете му“, сина као тог једног. Па
реко како, шта, шта се зна, шта је сад, мени је то нормално изненађење оно, каже
Батела мени, ма каже, и одма изразио сумњу морао бих да кажем отворено.
Заменик тужиоца: Кажите.

Сведок Јован Ребрача: И каже, овако баш онако гестикулација „Ми мислимо да
је то Божо“, а реко зашто, шта је узрок неки, шта знате о томе, и онда овако они мени
кажу, ти људи су имали још једног сина који је био, тад затеко их је рат у Тењу, људи
су имали намеру да остану у Тењу, тај један је био радник, помоћни радник и код те
двојице и код Суботиновића, пошто су они људи имали земље и тако, и код овога
Бателе по потреби за дневницу им радио и они су били добри овако међу собом, по тој
причи. И сад то јутро су они изразили сумњу да је Видаковић те људе одвео и да су ти
људи убијени, а да је један син од те двојице побегао, а сад ово не тврдим сигурно ово
што ћу рећи, мислим да су рекли тај што је радник, да је овај други нешто био мало
болешљивији, шта ли, па је тако и остао, тај је кроз атар, кроз башчу и кроз атар и
побего према Осијеку, ето.
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Заменик тужиоца: Јесте ли Ви питали Божу Видаковића поводом тог?
Сведок Јован Ребрача: После, нисам га видио одмах.
Заменик тужиоца: Кад после?
Сведок Јован Ребрача: После, сигурно је прошло можда три-четири дана, не
прије тога.
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Заменик тужиоца: Ајмо сад ако можемо да кажемо који је то месец био кад Ви
то чујете па после три-четири дана питате?
Сведок Јован Ребрача: Ја све, овако ћу рећи, неко моје убеђење је да је то негде
морало бити овако негде друга половица можда крајем, крајем јула месеца, чини ми се
да је тако, да је то било прије оног Светог Илије 02. августа пошто смо тад имали једну
другу трагедију ми српску, а ја мислим да је ово било да се ово издешавало пре, тако да
бих ја рекао да је то јул био.
Заменик тужиоца: Хвала. Кажите ми кад смо код јула да ли је у то време у
Тењи у јулу било '91. паравојске?

Сведок Јован Ребрача: Јесте, јесте. У Тењи да ли је било паравојске? Да, да, па
било је то што се зове, па сви смо ми били и ми смо били паравојска на крају крајева.
Заменик тужиоца: Неке са стране, сем територијалне одбране?

Сведок Јован Ребрача: Па да људи добровољци, мислите да су људи нама
дошли помоћи, да.

З

Заменик тужиоца: Јесу ли они били у Вашем Штабу?
Сведок Јован Ребрача: У Штабу?

ВР

Заменик тужиоца: При Вашем Штабу?
Сведок Јован Ребрача: Па није нико био у Штабу, рећи ћу Вам и то.

Заменик тужиоца: Само кратко, молим вас, да се не бисмо задржавали, ето само
просто да.

Сведок Јован Ребрача: Па било је категорисано, значи један део људи је био
који су побегли од Хрвата исто тако репресије које су наши неки људи вршили према
овим грађанима тако је вршено и са оне стране и један је део побјего из Осијека, један
из Дописна, Чепина, не знам из ког још, из неких још можда села Будимаца.
Заменик тужиоца: Ја могу да разумем да сте се тако и организовали у оквиру
територијалне одбране Тења како су људи долазили тако сте се и организовали?
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Сведок Јован Ребрача: Па, народ Тење је био на неки начин организован како
је организован, а ови су како ко долази тако је смештан тамо или овде, неко је неког
познаво, неко је имо фамилију, неко није имао никога, па смо га рецимо у јединици по
потреби, иди овде, иди онде, углавном на прву линију смо слали неке људе.
Заменик тужиоца: И само ми реците, током јула је ли било цивила за размену?
Сведок Јован Ребрача: Па тога је било.
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Заменик тужиоца: Било је?
Сведок Јован Ребрача: Па да, тога је, како не, тога је било. Само око ових
добровољаца да завршим овај део још, имам једну реченицу. Значи то је један део
грађана који су долазили код нас који нису аутохтони мјештани, а други део који су
долазили људи из Србије. Једни су долазили преко Српске радикалне странке, једни су
долазили преко Српског покрета обнове, једни су преко овога Мирко Јовић, Српска
народна одбрана, обнова, тако некако, ови из те, како се зове, Пазове и долазили људи
независно.
Заменик тужиоца: Када су долазили ти из Србије?

Сведок Јован Ребрача: Први су дошли, први, ја знам тачно ко је први дошо, из
Пригревице 11. јула, то знам да је дошо неки Шпиро, зато што знам после кад смо се
виђали годинама и после и он се тамо и оженио човек, значи то је прва група око
десетак њих из Пригревице дошло добровољаца. Да ли су они били партијски неки или
су овако сад нисам сто посто убеђен, то је прва група добровољаца из Србије.
Заменик тужиоца: Добро.

З

Сведок Јован Ребрача: Можда индивидуалац неки да га ја нисам регистрово,
али рецимо мислим да је то то било и онда је почело да иде, после је Аркан дошао исто
у јулу, покојни Жељко Ражнатовић, он је дошао код мене исто у јулу месецу негде 20. и
неког тамо, рецимо крајем месеца и тако.

ВР

Заменик тужиоца: Да, само да не заборавим још, да ми не остане недоречено
везано за Кнежевиће. Јесте ли Ви разговарали са Видаковићем о тим Кнежевићима?
Сведок Јован Ребрача: Након пар дана кад сам ја видио.
Заменик тужиоца: И шта је Вама речено тада? Да то не пропустимо.
Сведок Јован Ребрача: Шта ми је господин Видаковић рекао?
Заменик тужиоца: Тако је.

Сведок Јован Ребрача: Он је мени рекао да он није убио те људе, мени лично
он тако рекао, ја сам, кажем, Божо, ја сам му и реко и упутио сам га и ко ми је реко
Батела и Ђилас како сам сад Вама, да не понављам.
Заменик тужиоца: Добро, да.

13

Сведок Јован Ребрача: И он, он има мало у том своме, како бих реко, можда и
ја гестикулишем превише, а он је имо, како бих рекао, мало онако необично, рукама
гестикулише као „Ја“, тако ја као и смије се, реко ово није за смијање ово су бре мртве
главе, мртви људи бре, јеси ли учествово у томе, јел имаш шта, знаш, не знаш. Каже,
реко ми да није, то је његова изјава према мени.
Заменик тужиоца: Кажите ми везано, сад да се вратимо на размену тих цивила,
да ли Ви знате да су цивилна лица затварана у биоскопској сали?
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Сведок Јован Ребрача: Није тако било, није то суштина, знам.
Заменик тужиоца: Ајте кажите нам шта знате.

З

Сведок Јован Ребрача: Па нећу шта знам, рећи ћу како је било, ево овако је
било. Ти су проблеми настављени, то што сам причо између 01. и 07. јула, да се иде
људима у кућу, упада се у куће и ја зато овде, ја ћу рећи име, тај предмет, ја, бар ја
нисам информисан да је дошао овде до вас, колико се ја сећам, први убијени цивил је
био неки човек, ја сам га добро познавао, пошто је кућу устакљавао мом оцу, па мени,
Јуре Шарић се звао, полиција је мене обавестила каже, нађен је човек убијен. Сам је
живео у тој кући, ја му знам децу, једна Даница његова кћерка је ишла са мном у
основну школу, сина му знам, он је старији од мене радио је у Немачкој, не знам, та су
му деца углавном живела, тај у Немачкој, а ови у Осијеку, он је био тамо, ја не знам да
ли му је супруга умрла, пре рата, овај, то се не сећам. И тај човек је убијен. Како убијен,
што је убијен? Пљачка, син ради у Немачкој, неко мисли да има пара и тако даље, такав
је закључак био, овај, ових који су вршили увиђај тамо. Значи тај континуитет је
настављен упадање људима, насилно упадање у куће, и онда су, шта се дешавало?
Дешавало се да су комшије неке, Срби, овај груписали те људе, значи изведу из две,
три куће људе, па су груписали у једну кућу, лакше, да им лакше могу помоћи. Значи те
комшије Срби да могу да помогну, да их заштите, пошто ноћу упадају, упадне неко
њихов маскиран, и тако. Па се десило убиство једнога човека Мате, једнога овај и сада
не знам овако на брзину, десило се тако тих пар. Онда се десило упадне рецимо у кућу
код оца од Гудеља овога што је осумњичен да је убио Кира и ово.

ВР

Заменик тужиоца: Значи било је таквих појединачних случајева и потом, молим

Вас.

Сведок Јован Ребрача: Па пуцање у кућу, Гудељу су пуцали ручним бацачем и
зољом на кућу и упали му и нису га нашли, Срби су га спасили, ми смо га извукли, и
одвели, одвезли га за Борово Село, и предали га тамо на размену, пример.
Заменик тужиоца: Добро, хајте онда за биоскопску салу. Да ли Вам је познато?

Сведок Јован Ребрача: А познато ми је, овај, то је део који ми је познат.
Пример, од тих људи, ја углавном када ме прошли пута господин судија истражни
питао, ја сам, мислим само једно име нисам, није ми било познато, ови други су ми
били познати, сви, познам људе. Пример, како су ти људи дошли у ту биоскопску салу разлог зашто су дошли, значи није њих затворио ни овај ни онај, није то био затвор, у
том смислу. Него, Чеда Чатлајић, рецимо, командир на тој првој линији, ту смо ми
имали, не знам две, три ове породице хрватске, и рецимо породица Пенић, тај пример
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зато што ми је он баш лично то пријавио, да ја дођем њих обилазити, кажем следеће,
Пенићи су Стипе и госпођа заборавио сам како се зове супруга његова, али сам их знао
добро, синове њихове и добар био са њима, они су људи, овај, упадао им у кућу људи,
ноћу и узнемиравају и каже и претили су били да ће их убити и онда су неки њих Срби
склањали, Чедо каже, јој ја не могу вечно стражарити, побиће их неко. И онда смо ми
те људе склонили вамо да буду под стражом, а већ је било пре тога смо овај Гудељ и
шта ја знам, неки људи су већ ишли на размену, и онда смо ми те људе склонили да би
их заштитили, обезбедили значи дали им безбедност једну, да не доживе да их неко
побије у кућама.
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Заменик тужиоца: Добро.

Сведок Јован Ребрача: И да иду на размену.
Заменик тужиоца: Добро.

Сведок Јован Ребрача: И тако је појединачно овај, онај, тако је та једна група
људи.

Заменик тужиоца: Ко је радио размене?

Сведок Јован Ребрача: То ми, значи ми то нисмо радили, ми, као ми, из Тења,
штаб, него је то радили, то је радио обласни штаб у Борову Селу и када се тако тих
људи, рецимо Гудељ, па неки Мате Божичевић, па та група људи која је из тог
биоскопа, која је касније побијена, нажалост, ти су људи требали исто да иду тамо, и
требали су да иду у Борово Село, а даље обласни штаб има људе за то, не знам.

З

Заменик тужиоца: Да би све ово скратили, само ми реците, шта је Вама познато
везано за цивиле из биоскопске сале? Али не опширно, све сте нам то лепо рекли током
истражног поступка, него мене само занима, да ли је било разговора о размени ових
конкретних цивила пре него што ћете Ви отићи из Тења за Србију?

ВР

Сведок Јован Ребрача: Не, не, да се знало ићи ће сутра, ићи ће прекосутра, ићи
ће на два дана, не, не.
Заменик тужиоца: Није се знало?

Сведок Јован Ребрача: Не, не, то није, значи није оданде нико звао да каже,
доведи га, не знам, доведи те људе прекосутра, не.
Заменик тужиоца: Јесте Ви имали сазнања да је неко добио тај задатак?
Сведок Јован Ребрача: Знате како је то функционисало?

Заменик тужиоца: Не, не, само ми одговорите, молим Вас кратко на ово
питање?
Сведок Јован Ребрача: Не.
Заменик тужиоца: Не, нисте знали?
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Сведок Јован Ребрача: Не.
Заменик тужиоца: Онда сте нам током истражног поступка већ како сте нам
лепо описали шта се десило, како сте Ви то сазнали и све, сада ме само занима једна
ствар, један детаљ.
Сведок Јован Ребрача: Не знам, значи непознаница је била за мене.
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Заменик тужиоца: Ви се срећете са Миланом Мацакањом.
Сведок Јован Ребрача: Да.

Заменик тужиоца: Тако на страни 17 свог исказа, Ви кажете овако: „Јеси ти
обавио задатак, јеси предао ове људе тамо?“. Шта је то значило?

Сведок Јован Ребрача: Значило је управо то, ништа друго. Ја сам, када сам
дошао у Тењу, дошао у штаб, нормално да обиђем, да видим шта има ново. Пошто сам
имао неких више од 24 сата сам био, мало више, нема везе, овај и оно, значи нормалан
дан, ето, нормално то време, нормално време, значи ништа, без неких овако стресова,
проблема, пошто је увек знало бити и убиство или самоубиство или несрећан случај, и
каже, Мацакања је, значи мени је овако речено, Мацакања је одвезао ове људе.
Заменик тужиоца: Ко Вам је рекао?
Сведок Јован Ребрача: Молим?

Заменик тужиоца: Ко Вам је рекао то?

З

Сведок Јован Ребрача: И то нећу сто-посто, али ја мислим да ми је то.
Заменик тужиоца: Колико се сећате.

ВР

Сведок Јован Ребрача: Да ми је рекао Михајло Мирић и да је ту био овај, ја
сада ово што говорим стварно жао ми је, људи су покојни, из мог штаба ја сам жив и
још можда тројица.
Заменик тужиоца: Добро, и он Вам каже, Милан Мацакања је.

Сведок Јован Ребрача: Добио задатак да одвезе ове људе и ја хвала драгом
богу. Шта друго, јер сам ја дан, два дана пре тога ишао да обиђем, пошто сам имао
информацију да тамо, ми нисмо имали воде, искључили су нам струју и то, и то су
услови били, па ја сам имао лоше услове, нисам се могао окупати тада, када сам прешао
у Србију код сестре или код брата у Пригревицу, е и ти су, и ја сам отишао те људе
тамо обићи, један дан и то је био хаос, мислим, рекао сам оним момцима што чувају,
„дај пусти то мало, пустите човека да живи“, она врућина, август, оно, месец био. Да ли
је јул, август, сада не знам ни ја, углавном биле су врућине, „пусти ове људе да изађу на
ваздух“ то неће, куд ће људи бежати, то, дан, два, то је тако треба, тако је то отприлике
функционисало, дан, два, три то иде.
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Заменик тужиоца: То сам разумела, Ви њега то питате, како сте се срели, како
сте описали.
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Сведок Јован Ребрача: Ја сам кренуо из штаба, овај је рекао, идем, што каже,
идем до полиције, пошто до полиције има пешке два, три минута, и сада ја овај, кренуо,
не слутећи уопште на ово и иза наше зграде је тада био, овај пољопривредна задруга и
ту смо имали магацине овај за оруђе, за муницију, војну опрему, шта ја знам, тамо било
је ту и хране, свашта нешто, возни парк и то. И оно погледам тамо и видим њега даље,
доста далеко је било код возила и иде он овамо. И ја стао, сачекао га, ја њега знам,
старији од мене, знамо се, знао сам му родитеље и брата му знам и тако. И он, овај,
прилази и ја оно, где си, Милане здраво, пружио он мени руку, руковали се, рекох,
„Јеси обавио задатак?“. И он је овако, сагнуо главу и ништа није рекао. И ја га сада
гледам и даље ја не размишљам, стварно нисам размишљао, да уопште ми је синуло да
је нешто лоше, ружно. Рекох, „јеси ти обавио то“, то је већ било поподне, касније
поподне, рецимо, тако да то је, овај, могао је то вероватно и раније се обавити и шта ја
знам. И сада он мени каже на то, каже, „Јово, направили смо велико“, сада са
опроштењем нећу рећи ту реч, „с“, овај, али је рекао, „Направили смо велико „с“ и шта
сте направили, каже он, „Ми смо те људе побили“, дословце тако је рекао. „У сунце ти
жарко, ко је, ко их је побио, ко је био са тобом“? Каже, „били смо ја и Жаре Чубрило“.
„Па добро, Милане, шта би, шта вам би, човече божји?“. „Јово“, каже, „Молим те,
пусти ме, ништа ме сада не питај“. Ето то је сав разговор био и он, ја сам остао ту,
запалио сам цигару, он је отишао.
Заменик тужиоца: Да ли сте разговарали са Жарком Чубрилом о овоме?

Сведок Јован Ребрача: Не, не, мене то, ја сам пазите, када сам се ја мало
сабрао, отишао сам ја у полицију тамо.

З

Заменик тужиоца: Да ли Вам је то било чудно, шта је радио Жарко Чубрило у
то време?

ВР

Сведок Јован Ребрача: Мени је то било, онај, када сам се сабрао, мало и када
сам то шта се десило, нисам ја ни знао, искрен да будем, број људи тачан баш број,
нисам знао сада да је то осам, девет, десет, једанаест.
Заменик тужиоца: Убијених?

Сведок Јован Ребрача: Да, да, тај део људи који су, нисам тачан број знао, јер
могло се десити, рецимо, у међувремену да је неко исто ту још доведен, и тако, тако да
тај број није сада био ето сада се зна тај број и то је фиксно овај. И тај Чубрило,
господин Чубрило Жарко мени је то било необично зато што он, он је имао кућу у
Новом Тењу, коју није било.
Заменик тужиоца: Добро, то нам је све јасно.

Сведок Јован Ребрача: И ја сам њега виђао сећам се да сам га видео једном
или два пута, видео сам у Тењу, овај, и онда сам ја имао информацију да он није у
Тењи, да је он у Боботи негде, он уопште није у Тењи.
Заменик тужиоца: Јесте га виђали после тог 07?
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Сведок Јован Ребрача: Можда сам га видео, тек да искрен будем.
Заменик тужиоца: После 07. јула?
Сведок Јован Ребрача: Јесам, мислим.
Заменик тужиоца: До 15. јула?
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Сведок Јован Ребрача: Мислим, ја мислим да јесам, да сам га виђао ту неких
тих првих дана овај да сам га ја виђао тамо у Тењи. Да ли је то сада било до 07, после
07, не могу сада то да одредим, из разлога што нисам баш сигуран, боље да не кажем.
Али углавном првих дана јула.
Заменик тужиоца: Значи са Жарком Чубрилом нисте разговарали о овом
догађају?
Сведок Јован Ребрача: Па нисам, нисам човека.

Заменик тужиоца: Јесте обавестили некога о томе што сте сазнали?

Сведок Јован Ребрача: Па како не, ја сам тада и наставио и даље, отишао сам у
полицију и тамо сам сео са господином Грковићем Бранком, пошто сам свакако имао
намеру да видим шта има, тако је увек било када сам се враћао у Тењу, одем у полицију
одем вамо.
Заменик тужиоца: Када је то било када сте обавестили Бранка Грковића?

З

Сведок Јован Ребрача: Па непосредно после овога са Мацакањом, није могло
проћи ту шта ја знам, пар минута, колико мени пешке треба да одем тамо, пет, шест,
десет минута, рецимо највише.

ВР

Заменик тужиоца: Па видите, Бранко Грковић каже – страна 6 његовог исказа
пред истражним судијом, „чуо сам касније да су одведени“, како наводе да су убијени,
„да, чуо сам касније“, каже.

Сведок Јован Ребрача: Не знам шта значи то, да ли је објаснио он то шта значи
касније.
Заменик тужиоца: Значи Ви истог дана када сазнајете обавештавате?

Сведок Јован Ребрача: Да, да, ја сам отишао у полицију исти дан и онда сам
после, овај, још тамо смо ми који смо били у штабу, сви су људи знали, рекао сам, људи
шта се ово дешава, морамо видети шта је.
Заменик тужиоца: Јесте му рекли шта се тачно сазнали, да сте сазнали за Жарка
Чубрила и?
Сведок Јован Ребрача: Да, дословце ово како сам се ја суочио са тим,
сазнањем, тако.

18

Заменик тужиоца: Хвала Вам, толико.
Сведок Јован Ребрача: Молим.
Председник већа: Изволите, одбрана.
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Адв. Бранко Димић: Објаснили сте у својој изјави код истражног судије како се
то све одиграло, када сте видели Киша у штабу 07.07, описивали сте како су Вас
позвали, тамо сте дошли, видели сте Киша, рекли сте да Вас је позвао Марко Вукас и.
Сведок Јован Ребрача: Мени су рекли ти што су дошли по мене да ме је позвао
Марко Вукас.
Адв. Бранко Димић: Да, да, добро. Да ли је у тој групи људи која је у том
тренутку била у штабу са Кишем, поред Вукаса, да ли је био Божо Видаковић?

Сведок Јован Ребрача: Ја сам убеђен да не, ја њега се не сећам. Било је доста
људи, било је људи из Силаша, нису то били све људи из Тења, било је ту доста људи,
али ја се њега не сећам, да сам га видео.
Адв. Бранко Димић: Да ли је био Сурла, у том тренутку причам, када сте Ви
дошли и видели Киша у штабу?
Сведок Јован Ребрача: Бошко Сурла?
Адв. Бранко Димић: Да.

З

Сведок Јован Ребрача: Па не, он није имао шта тамо ни тражити, као што није
имао ни Видаковић, он не би ни требао тамо да буде, а ја се не сећам.
Адв. Бранко Димић: Питам Вас, да ли сте видели Сурлу, да ли се сећате?

ВР

Сведок Јован Ребрача: Не, не, Бошко Сурла, није.

Адв. Бранко Димић: Да је био Сурла, не значи. Даље, на страни 4 Вашег исказа
овде, кажем због колега да могу пратити, „рекао сам Марку да још информације које
можеш да добијеш од човека и притворити га негде, па ћемо видети“. Да ли је Киш
могао бити изведен из штаба без одобрења Вукаса?

Сведок Јован Ребрача: Да ли је могао без његовог одобрења? Па могао је, ево
рећи ћу како, пазите, нисмо ми то, нећу ја да правим од мог тог штаба нашега тамо
лакрдију, него нисмо ми тако, како бих рекао, функционисали, сада по некој
хијерархији, сада је ту не знам, надређен овај, онај, и сада то строго да се поштовало,
имали смо ми ту минирање, ја сам имао лично минирање, смењивање хиљаду пута, и
проблема, тако да није могао Вукас, није он морао бити присутан, можда је он некоме
рекао, да негде спреме у собу па да припазе и то, та могућност, говорим као могућност,
значи није он морао да нареди и да каже, одведите, не знам, човека, ту и ту, а могао је,
зато што је био.
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Адв. Бранко Димић: Да ли можете да нам, само да објаснимо, ову реченицу –
да ли сте Ви од тог тренутка задужили Вукаса да даље види шта ће са тим, овај Кишем?
Да ли сте наредили и задужили?
Сведок Јован Ребрача: Па добро, ја бих избегао реч „наредио“, јер пошто то
тако нисмо ми функционисали.
Адв. Бранко Димић: Објасните ми како је било, не инсистирам на појму, само
објасните.
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Сведок Јован Ребрача: Па ево овако, овај, ја сам обавио, ја сам се поздравио са
Кишем, пошто се ја са њим знам, знам сво детињство, он је својевремено живео у мојој
улици и онда после отишао горе у Ново Тење, правио је кућу човек и тако, овај, и тамо
пушка је била калашњиков онај неки који је, ови су рекли да је то њему узето и тако, и
пар информација оно, да ли наши Тењци ови који су из Тења нешто им дали, они исто
су у том нападу, да ли су и ови други који су из овог старог дела села, и тако та нека
информација је била. Колико људи нас напада и то, то је био неки разговор. Па неке
одговоре смо добили, више је ћутао него што је говорио, и ја сам имам посла, зову ме
други, тамо проблема имам, атак је, нападају нас, нисам ја знао да ћемо се ми сачувати
тај дан, нисам баш био ни убеђен да ћемо све сачувати. И онда сам Марку рекао овом,
„видите још од информација шта можете“, и то сам му рекао, на чему да инсистира,
највише да ли то само нападају ови Осијечани овде ХДЗ-овци или ови од Славонског
Брода, Ђаково и ови, морам да знам отприлике бројчано стање које је, да знам како
ћемо се организовати и тако. То је отприлике смисао био овога.
Адв. Бранко Димић: Вукас је у то време у штабу био и шта?

Сведок Јован Ребрача: У то време он је рецимо, то је његово место било, мој
заменик.

З

Адв. Бранко Димић: Добро, овај, касније страна 6, рекли сте да сте обавестили
о овом убиству Киша, Грковића. Да ли можете да се сетите, када се то десило, да ли је
био још неко присутан када сте са Грковићем разговарали о убиству Киша?

ВР

Сведок Јован Ребрача: Па ја не знам да сам ја, ево овако дозволите да кажем,
овај, тај када је тај 07. јули завршио, имао сам ја ту доста трке и тако, овај, ја сам сазнао
за убиство Киша Ђуре и једнога још човека, кога нико не спомиње, Анте Голек мислим
да се зове, овај, то сам сазнао сутрадан, сутрадан, 08. јула, негде пре подне, отприлике,
да су убијена два човека, а како сам сазнао? Дошли су људи који овај, дошли су ми
људи са једне, из једне чете, у штаб тамо, не мени, сада ћу, бићу сажет, само да кажем,
мало, овај, дошли су у штаб и рекли и онда су ови мене позвали и каже, имамо два тела,
два мртва човека, у дворишту, у једном дворишту тамо, овај. И онда када сам се
распитао шта, како, каже, то су Киш и овај. Па шта раде тамо, у том дворишту те куће?
Па ја знам, пошто је то моја улица, ја ту живим, знао сам те људе све. Па каже, одвезли
су каже, код мајке од Ђуре Киша, код мајке као у двориште, у родну његову кућу. И
онда уједно и тај Анте, тај леш, тог човека. И бацили су као у, намера је била у
двориште да баце.
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Адв. Бранко Димић: Ја се извињавам, то сте објаснили у истрази, ту морам да
Вас прекинем, због тога што само у вези Грковића више, јесте тај дан 08. причали са
Грковићем, касније знатно касније, да ли сте били сами, да ли је било ту још некога?
Сведок Јован Ребрача: Па није било, ја не могу да се сетим.
Адв. Бранко Димић: Да ли можете да се сетите, те прилике, хајде када сте
причали са Грковићем.
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Сведок Јован Ребрача: Не могу то да кажем, али, није по мени није уопште
било битно, ја не бих имао потребу да са њим насамо то причам, значи то се знало и.
Адв. Бранко Димић: Просто питам за ситуацију.

Сведок Јован Ребрача: Не знам, не знам када сам њега, јер не знам, можда је,
можда је чак полиција имала сазнања пре па је обавестила вамо али дошли су били неки
борци.
Адв. Бранко Димић: Јесте Ви видели мртво тело Киша?
Сведок Јован Ребрача: Лично? Не.
Адв. Бранко Димић: Не?

Сведок Јован Ребрача: Не, ја лично.
Адв. Бранко Димић: Добро.

З

Сведок Јован Ребрача: Ја сам само дао налог да се ако је могуће, пошто ово
католичко гробље није под нашом контролом, да сс оде тамо да се сахрани, то сам дао
налог, да не остане тамо као.

ВР

Адв. Бранко Димић: Том приликом сте поменули, то је страна 9, тог исказа,
мало је компликовано цитирати, доста сте брзо говорили, па је реченица овај и
развучена, али хајде кроз питања ћу рећи, да ли сте Ви имали у то време сазнање да су
две особе пуцале у Киша? Да ли је била таква прича по селу, да ли је такав глас допро
до Вас?

Сведок Јован Ребрача: Па јесте, не две особе, него ја сам више верзија његове
погибије чуо, једна је да је господин Видаковић Божо да га је убио.
Адв. Бранко Димић: Даље.

Сведок Јован Ребрача: Даље, били су неки послани људи а ти су послани из
Борова Села, то је ваљда значи ја говорим оно, људи су били тамо, Озренци неки,
добровољци који су били у Борову Селу, у међувремену оно после 02. маја, па су ваљда
тамо били и да је обласни штаб послао у Тење једну групу људи, да нама помогну.
Међутим, није мене сада нико лично назвао да каже, шаљем ти двадесет, тридесет,
педесет људи, и сада ти то знаш, али знам да јесте била једна група људи, онда је била
група људи из Боботе, била је група људи из Силаша, који.
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Адв. Бранко Димић: Извињавам се, извињавам се, сада набрајате групе људи из
Борова Села, из Боботе и Силаша, питао сам Вас за верзију.
Сведок Јован Ребрача: Ево зашто, вратићу се и онда је била прича да су неки
Озренци да су добровољци ти неки Озренци неки, да су убили, то је исто једна од
верзија била. Тако да једни су ми рекли као, нека полиција из Борова Села појма немам,
после сам чуо да је наводно била нека полиција из Борова Села, да је била код нас, али
нису мени дошли неки командир, па да се јавио и то, то не знам.
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Адв. Бранко Димић: Питао сам да ли сте чули за различите верзије?
Сведок Јован Ребрача: Тих пар верзија.

Адв. Бранко Димић: Добро, реците ми, овај, идемо даље, страна 12, па сте ту
помињали како су Кнежевићи „Батели“ помагали око пољопривредних радова, то.
Сведок Јован Ребрача: То је „Батела“ мени рекао, ја не знам.

Адв. Бранко Димић: У реду, у реду, „Батела“ је овде, он је Вама тако рекао.
Сведок Јован Ребрача: Да, и Никола Суботиновић, обојица.

Адв. Бранко Димић: У које је то доба било године, значи покушавамо
приближно да лоцирамо барем месец.
Сведок Јован Ребрача: Сада ја, ја мислим да би то најбоље могли управо рећи
Суботиновић и тај „Батела“.

З

Адв. Бранко Димић: Добро, добро.

ВР

Сведок Јован Ребрача: Они су њима помагали, он зна које му је послове радио
и ја ако будем рекао да је то не знам, не желим ја да кажем, али покушавам по мојој
некој, по некој замисли, мисли и логици, то би по мени било негде јул месец, друга
половица.
Адв. Бранко Димић: Реците ми.

Сведок Јован Ребрача: Али.

Адв. Бранко Димић: Према томе што сте сазнали, том приликом у вези тога, да
ли сте сазнали да су они помагали код „Бателе“ све време док нису нестали?

Сведок Јован Ребрача: Па овако, како сам ја схватио, то што су ми рекли, да су
по потреби, када ови имају посла, помагали и овоме и овоме, и брату од Николе и
овоме, том Суботиновић Николе и брату једном Јовици који је пољопривредник био
чисти, чисти пољопривредник. И њима је помагао, и Јовица исто може да каже, они
знају шта им је помагао и када.
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Председник већа: Само тренутак, да би ово разјаснили, малопре када сте
говорили рекли сте да, он је раније, пре него што су почела ратна дејства, код њих
радили као најамни радници.
Сведок Јован Ребрача: Не, не, нисам ја то рекао.
Председник већа: Него?
Сведок Јован Ребрача: Ја то јутро када су.
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Председник већа: Не то, пре рата, код овог „Бателе“ и код овог, рекли сте да
имају велика земљишта, површине земље. Да ли су неки од тих Кнежевића код њих
радили као најамни радници?
Сведок Јован Ребрача: То не знам.

Председник већа: А како знате да су после радили као најамници?

Сведок Јован Ребрача: Када мислите после? Па рекли су ми они, тада то јутро
када су ми рекли да су ти људи нестали, да су побијени, да је један побегао. Тада су ми
рекли, они су причали су.
Председник већа: Шта су Вам тада рекли?

Сведок Јован Ребрача: Ја сам чак мислио, извињавам се сада, ја сам мислио
али ово сада да ме криво не разумете, нисам овај, из зла неког мислио.

Председник већа: Не, не, само ме занима малопре сте, да би се то разјаснило,
да би разјаснили ту причу.

З

Сведок Јован Ребрача: Ја сам њих питао, ко су ти Кнежевићи, пошто оснивачи
Тења су породица Кнежевић и Срби, ја сам мислио да су то Срби неки људи, да су
људи из неког разлога убијени.

ВР

Председник већа: И шта су Вам њих двојица рекли?

Сведок Јован Ребрача: Они су рекли, не, то су наше комшије, Хрвати и овај
један мислим онај, тог једног сам ја знао по виђењу, пошто када ми је рекао флеку да
има, иначе нисам са њима комуницирао, мој је сасвим други живот неки био до рата.
Овај, каже, право да кажем, они су ту људи остали, каже и тако, дођу нама када треба
нешто помоћи, ми им дамо за јести. Тако да сам ја схватио да је то тада у том рату, да
ли је било пре, не знам, можда је и било.
Председник већа: Е то, хвала.

Адв. Бранко Димић: Добро, то је било моје питање, хвала. Следеће питање у
вези са овим.
Сведок Јован Ребрача: Опростите, могу ли ја чашу воде мало добити? Ја много
причам не могу више.
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Председник већа: Чашу воде само.
Адв. Бранко Димић: Да ли сте Ви наредили Божи Видаковићу, да ли сте му
дали нека задужења у вези испуњавања радне обавезе цивила?
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Сведок Јован Ребрача: Ја лично не. Ми смо имали, овај, ми смо овај, колико и
лоше у несналажењу, а толико и доста добро, ми смо овај оформили цивилну заштиту,
и био је један, покојни је он сада, Миле Јајић, он је био командир те цивилне заштите и
он је то када гранате падају, кровови, не знам, тако све што је требало од тих послова,
ту је било и Хрвата и Срба, који су радили, Срби који нису били за оружје и тако то,
рецимо.
Адв. Бранко Димић: Да ли имате сазнања, да ли је Божа Видаковић уопште у
то време био задужен за некакве радне обавезе, одвођење на радове, организовање
радова и слично?

Сведок Јован Ребрача: Ја не знам да ли је он испомагао можда Милету Јајићу
и то, је или није, али он, он је био командир када смо се ми ту, чете једне и он је
његовој, значи испред штаба он је имао задужење по том термину војнички, значи да
чува стражу, да води рачуна о тим људима и то.
Адв. Бранко Димић: Када смо већ код тога, то.

Сведок Јован Ребрача: Друге послове он није од нас добијао, а сада.

Адв. Бранко Димић: 07.07. када је био напад, да ли знате, где је био Божа
Видаковић? Не мислим сада прво, реците ми, да ли знате прецизно где је био тога дана?

ВР

З

Сведок Јован Ребрача: Прецизно? Прецизно не могу да знам, не, никако, па не
могу да знам прецизно за њега. Он је требао да буде са својом четом на тамо, јер ми смо
очекивали тај напад, овај један напад ми смо колико-толико контролисали, али сам се
увек тога плашио, тог од Славонског Брода, овај са запада, значи да нас не изненаде с
друге стране.
Адв. Бранко Димић: Добро, објашњавали сте околност.

Сведок Јован Ребрача: Нисам за њега, за друге командире, ја колико сам се
телефоном чуо, ја сам врло мало и излазио ван, био, а то што сам излазио, то је било да
сам отишао на прву линију где се стварно борба водила, ово овамо иза, он је био иза, ту
се ништа није, ту се касније исто у току тога, читавог дана ништа није дешавало. Значи
нисмо имали никакву борбу, ништа, па смо чак један део људи, људи су долазили па
смо престројавали из других ових јединица које су биле у позадини, да пређу на те да
помогну. Тако да он лично, требао је да буде са својим људима ту, према војном, има
један војни објекат, према војсци и тај, то би његов задатак требао да буде, требао је да
буде. Е сада како је он извршавао то, то он зна.
Адв. Бранко Димић: Рекли сте да сте се чули телефоном, малопре сте
објашњавали у вези тих средстава везе, та најразличитија средства везе, која сте имали,
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да ли сте их имали касније, у августу месецу, у септембру месецу, на пример, да ли је
већ почело од тада стизати или не још увек тако?
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Сведок Јован Ребрача: Моторола је била касније, касније се појавило тих
моторола, али како да кажем, то није наш био уопште не основни, није наше основно у
овај, значи оно са чим сам ја радио, није моторола било основно оно средство.
Мотороле су негде у јесен чак ја мислим, оне неке, ја не знам, нисам баш стручан за то,
неке велике смо имали, е те смо ми мотороле користили једно можда десетак да смо
имали, овај када смо Ново Тење ослобађали. Е онда сваки командир, значи имали смо
за сваког командира по једну мислим па смо комуникацију вршили, али то није била
добра веза, телефон је био главна веза.
Адв. Бранко Димић: У вези предмета у Хрватској против Бошка Сурле, да ли
сте читали или да ли знате, да ли сте упознати са тим, шта је писала хрватска штампа о
том предмету?
Сведок Јован Ребрача: Не.
Адв. Бранко Димић: Не?

Сведок Јован Ребрача: Ја сам са Бошком Сурлом знам, он је био код мене
кући, после тога, после притвора, код мене кући је био, пио кафу са мном ја му кувао.
Адв. Бранко Димић: Да ли сте чули да је у неким хрватским новинама писало
да је он, да је он довођен у везу са убиством Ђуре Киша? Да ли сте чули то уопште?

Сведок Јован Ребрача: Ја не знам то, не, то ја не знам. Сурла Бошко, као шта,
да је убио он и то?

З

Адв. Бранко Димић: Да.
Сведок Јован Ребрача: Не знам, не могу рећи.

ВР

Адв. Бранко Димић: Било шта друго?
Сведок Јован Ребрача: Не, не, то је први глас да би он то могао да учини.

Адв. Бранко Димић: Реците ми, враћам се још једном на 07.07. на ову ситуацију
око Ђуре Киша у штабу, да ли сте видели тога дана у то време, Мирослава
Момчиловића у штабу или око штаба?
Сведок Јован Ребрача: Мирослава Момчиловића?
Адв. Бранко Димић: Да, Мирослав Момчиловић, полицајац.

Сведок Јован Ребрача: Да, знам ја њега добро, он је колега био мој пре рата, па
не, у штабу не, мислим оно, сада, ту је прошло десетине људи, знате, ако и кажем, 100,
150, цифра ће можда бити реална, али да није више, то је једна маса људи, то је ишло и
разне дезинформације, долазе ови из Силаша, припрема се напад на нас, они виде у
шуми, мислим ту је било, то је један хаос био, ту је било погибија, био је страх један. Ја
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сам прилично био у страху, да искрен будем, да не уђу унутра, поклаће народ, сав,
куда.
Адв. Бранко Димић: 07.07. када сте дошли у тај штаб, због Киша, или када сте.
Сведок Јован Ребрача: Не, ја сам био доле негде, у ономе, тамо где, нисам ја
дошао у штаб, ја сам баш се затекао у згради, када сам био доле, где нам је био то, та
нека телефонска централа и.
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Адв. Бранко Димић: Добро, рећи ћу онда овако, да ли сте у згради или око
зграде тог 07.07, у то доба дана када је то било у вези тог Киша, ти догађаји, да ли сте
видели Лазара Радишића?
Сведок Јован Ребрача: Не.

Адв. Бранко Димић: Лазар Радишић, за њега сте овај описали сте како га знате,
рекли сте он је човек у неком степену ретардираности, да не понављам сада.

Сведок Јован Ребрача: Ја се извињавам на том термину, њему, мислим ако је
он то и дође до њега, ја нисам лоше мислио са тим, али ето, али није бистре главе.
Адв. Бранко Димић: Реците ми, да ли знате да ли је он некада због таквог свог
стања лежао у душевној болници?

Сведок Јован Ребрача: Па да ли је лежао у душевној болници? Ја то не знам,
али да је ишао да, да на психијатрију, да.
Адв. Бранко Димић: Реците ми, да ли знате Милену Гајдашевић?

З

Сведок Јован Ребрача: Милену Гајдашевић?
Адв. Бранко Димић: Да.

ВР

Сведок Јован Ребрача: Не, не.

Адв. Бранко Димић: Добро, реците ми, да ли знате Милана Радосављевића
„Ферка“?

Сведок Јован Ребрача: Да, њега сам упознао 1991. године у јулу месецу. Нисам
уопште знао да постоји такав човек у Тењи, али сам га тада упознао.
Адв. Бранко Димић: Да ли знате где је он био распоређен у јулу месецу 1991.
године?

Сведок Јован Ребрача: Он је на том крају пошто смо ми тако и били, што би
рекли, територијално организовани, значи требало би да је био у јединици код
господина Видаковића зато што тамо, тако смо територијално, ко где има кућу, и онда
то тај део људи се сабира и то би тако требало да је било.
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Адв. Бранко Димић: Реците, да ли је била пракса да цивили из кућа које су на
линији ватре, на линији раздвајања, да буду измештани, дислоцирани из тих кућа на
друга места?
Сведок Јован Ребрача: Одмах у старту, првих дана не, првих дана не, после да,
али ја само да ли могу додати, само још једну реченицу, ако добро, ако Вама не, онда, ја
ћу.
Председник већа: Реците.
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Сведок Јован Ребрача: Касније се показало непрактично да су ти људи на првој
линији, то је једна ствар, али је, у ствари то је друга ствар, а прва је ствар, зашто су ти
људи дислоцирани. Основно је било што су појединци ишли, атаковали на те људе, јер
углавном ти људи који су, углавном значи људи који су остали, они су имали синове.
Ти су синови били с преко стране и они су, ми имамо информације, знамо да су били
под оружјем, да су атаковали на нас. И ти су људи имали непријатности, са више
страна, различитих страна, то нико није могао да увеже опасност која прети тим
људима. То је права истина.
Адв. Бранко Димић: Реците ми, да ли имате сазнање из тог времена, да ли је
Божо Видаковић био икада задужен за било какав затвор?
Сведок Јован Ребрача: Не, ја знам да је СДС оснивао затвор. Ево ја колико
знам, штаб никада није основао затвор, то треба исто да се зна.

Адв. Бранко Димић: Питаћу Вас још једно питање, везано за овај, бели комби.
Да ли се сећате, да је постојао бели комби којим је располагао Божо Видаковић у јулу
месецу 1991. године или августу месецу 1991. године?

З

Сведок Јован Ребрача: Знам да је Божо Видаковић био, колико ја знам, возач у
пивари, возио је камион. Да ли је у међувремену, не знам.

ВР

Адв. Бранко Димић: Да ли се сећате да је и касније, да ли се сећате да је касније
значи током 1994. или 1995. године, за потребе комуналне делатности у селу, набављен
један, добијен један бели комби из Србије?
Сведок Јован Ребрача: 1994. и 1995. ми.
Адв. Бранко Димић: Не знам, питам Вас да ли је у то време.

Сведок Јован Ребрача: Не знам, то немам појма, ми смо имали Комунално
предузеће, од 1992. године, ту су се директори мењали, то су разлличите ствари, то ја
нисам толико, мислим, не могу да се сетим.
Адв. Бранко Димић: Добро, немам више питања, хвала.
Председник већа: Изволите.
Сведок Јован Ребрача: То ја не могу да се сетим.
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Адв. Симо Кнежевић: Сима Кнежевић, адвокат. Приликом давања исказа данас
када сте одговарали на питања Тужилаштва, а везано за Ваше сазнање о убиству ових
11 цивила, када Вам је Мацакања рекао то што Вам је рекао, рекли сте да нисте
разговарали са Чубрилом о томе. Па Вас је Тужилаштво питало, зашто нисте, па нисте
стигли да одговорите. Ја исто то питам, зашто нисте разговарали са Чубрилом?
Сведок Јован Ребрача: Па Чубрило Жарко није, ја њега нисам уопште видео
после тога, значи ја имам ту.
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Адв. Симо Кнежевић: Није био тамо?
Сведок Јован Ребрача: Да.

Председник већа: Не, не можете да га питате да ли он није био тамо, није га
видео, ако ћете Ви да одговарате на питања као бранилац, онда Ви.
Адв. Симо Кнежевић: Ја желим само да појаснимо, ја не разумем.

Председник већа: Питајте га да ли је био тамо, а не да није био тамо.

З

Сведок Јован Ребрача: Господине судија, ако дозволите, на ово, разумео сам
интервенцију Вашу. Да Вам кажем, овај, ја сам убеђен да он тамо није био, он није, по
моме, колико ја знам, када је он био, у ком периоду, овај, господин Чубрило тамо, он
мене је затекло то када је мени Мацакања то рекао, да је био Чубрило са њим, после сам
ја, нисам тог момента оно, него касније када прошло је време значи, данас ево сада,
сада ја сам имао времена, хвала драгом богу, отићи да размишљам, о тим невољним
дешавањима, мени није јасно, јер ја сам имао информацију, ја сам њега упознао у јуну
месецу 1991. године, и нисам пре тога човека знао, да је постојао такав у Тењу. И
зашто је он мени био занимљив па га можда сам га упамтио да га не виђам? Из разлога
што је он био.
Адв. Симо Кнежевић: Судија, ја Вас молим да одговори на питање, ако већ
интервенишете.

ВР

Сведок Јован Ребрача: Ево ово је сада везано.
Адв. Симо Кнежевић: Ја сам Вас питао конкретно.
Сведок Јован Ребрача: Из разлога што је он био председник СДС и тако је био.

Председник већа: То сте све рекли, то знамо, да се вратимо на ово, да ли сте га
виђали после?
Сведок Јован Ребрача: Не, ја не.

Адв. Симо Кнежевић: Ја морам питати, да ли је разлог зашто нисте са њим
разговарали тај што га напросто нисте виђали тамо или је разлог неки други?
Сведок Јован Ребрача: Што га ја нисам виђао.
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Адв. Симо Кнежевић: Па то, ја само управо желим да разјаснимо.
Сведок Јован Ребрача: Само Ви лепо питајте мене, ја ћу Вам оно што знам
рећи.
Адв. Симо Кнежевић: Добро, хвала Вам.
Сведок Јован Ребрача: Молим.
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Адв. Симо Кнежевић: Ево овако, Ваш исказ пред истражним судијом па страна
17, одмах на почетку, ја ћу прочитати само пар реченица, ја желим да Вас питам о
временском догађају, „Један дан сам ја дошао био сам овде у Србији, имао неку посету.
Мислим да то није занимљиво, обишао дјецу и тако даље. Углавном поподне је било,
поподне је било када сам дошао у Тење и нормално, одем горе у штаб и тамо затекнем
врло мало људи, да Вам право кажем, врло мало, пошто се неко одмара или је неко у
неком послу био и шта има ново, оно хајде да чујем шта има у штабу, отићи ћу мало да
прошетам до полиције, пошто је ту једно четири, пет кућа било, да видим шта има тамо
и онда имам даље свој распоред неки и каже, ништа, оно редовно је било стање док си
ти био одсутан, пошто сам ја био два дана одсутан, редовно је стање, каже Мацакања
Милан је одвезао оне људе из биоскопа у Борово Село“. Моје питање је, можете ли да
временски лоцирате ово што сте изјавили, када је то било, ког датума? Када Ви
долазите из Србије, када се то догађа, када то сазнајете?
Сведок Јован Ребрача: Ја мислим да је то било негде у првој половици, око
половине јула месеца.
Адв. Симо Кнежевић: Може ли прецизније, да ли се сећате?
Сведок Јован Ребрача: Па баш сада датум.

З

Адв. Симо Кнежевић: Не у реду.

ВР

Сведок Јован Ребрача: Можда баш нећу бити сто-посто сигуран, али негде око
Петровдана је негде се радило, то је 12, Петровдан, да ли је на Петровдан, да ли је
сутра, да ли је, углавном ту негде, средином јула, отприлике.
Адв. Симо Кнежевић: Се ово догађа?
Сведок Јован Ребрача: Да.
Адв. Симо Кнежевић: Добро.

Сведок Јован Ребрача: То је неко моје размишљање како да се оријентишем
временски.

Адв. Симо Кнежевић: Добро, питао бих Вас само, да ли Вам је познато 07. јула
1991. године, да је рањен Жељко Мацакања, син Милана Мацакање? Да ли Вам је
познато то? Ако јесте, од кога?
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Сведок Јован Ребрача: Накнадно, нисам одмах то, али накнадно сам, имам
нешто, имам овако.
Адв. Симо Кнежевић: Питање је следеће, да ли знате где је превежен и како је
превежен на лечење?
Сведок Јован Ребрача: Ја мислим.
Адв. Симо Кнежевић: То је питање, ако знате, хвала.
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Сведок Јован Ребрача: Ја, колико мене сећање служи, овај, у томе што знам то
је, мислим да је превежен у Боботу.
Адв. Симо Кнежевић: Да ли знате ко је то урадио, да ли знате ко је превозио?
Сведок Јован Ребрача: Њега?
Адв. Симо Кнежевић: Да.

Сведок Јован Ребрача: Па не знам, то не могу рећи, не знам.

Адв. Симо Кнежевић: Добро, можете ми рећи овако, после 07. јула 1991.
године, постоје барикаде око села са унутрашње стране српске, са спољне стране
хрватске. Да ли је?
Сведок Јован Ребрача: Само са северне стране су били.
Адв. Симо Кнежевић: Према?

З

Сведок Јован Ребрача: Према Осијеку.

ВР

Адв. Симо Кнежевић: Да лоцирамо, према Осијеку, значи према Осијеку. Ако
долазите из Осијека, на чије пунктове прво морате наићи, ако долазите из Осијека у
Тење?
Сведок Јован Ребрача: Ако се из града Осијека излази, онда се долази на пункт
Хрвата.
Адв. Симо Кнежевић: Ако их прођете, онда на пункт?
Сведок Јован Ребрача: Онда је „тампон“ та зона, ничија земља и онда смо овде

ми.

Адв. Симо Кнежевић: Добро, да ли је у оквиру самог села Тења постојале и
патроле које сте одређивали да патролирају по самом селу?
Сведок Јован Ребрача: Јесте, ноћу, ноћу, нисмо дању али ноћу.
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Адв. Симо Кнежевић: Добро, ако би неко из Осијека хтео да дође у Тењу, овим
путем како смо говорили, а да избегне хрватске пунктове, да ли је то могао и на који
начин, куда је морао да прође?
Сведок Јован Ребрача: Па, зависи, мислим овако како би.
Адв. Симо Кнежевић: Мени је јасна слика, значи из Осијека идемо за Тење,
прво имамо хрватске пунктове, затим српске и село Тења. Ја из Осијека желим да дођем
до Тења, али не могу преко хрватских пунктова.
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Сведок Јован Ребрача: Па кроз поље, кроз поље се могло, то је почеци су то
били, нити смо се ми најбоље баш поставили, нити су они тамо, тако да је, рецимо, да је
за вештијег човека, храбријет, одважнијег, вештијег човека, могло је значи то да буде.
На крају, ми смо у пракси то и имали, имали смо у пракси пар случајева где нам је Срба
неколико, неколицина из Осијека дошла у Тење. А ето ово малопре када смо о господи
овој породици Кнежевић причали, овај, тај један што им је побегао, тај је успео хвала
богу да побегне, он је човек отишао и касније се зна да је дошао у Осијек, значи могло
се на неки начин опет. Али то је вештина, морала је бити, јер могло се да страда, да их
је неко открио да.
Адв. Симо Кнежевић: Добро, да ли познајете Јову Личину који је становао у
Стадионском насељу у Осијеку?

Сведок Јован Ребрача: Па упознао сам га кад је дошао у Тење, он и још један
човек са њим.
Адв. Симо Кнежевић: Тада сте га упознали?

Сведок Јован Ребрача: Да, да, никада пре га нисам знао.

З

Адв. Симо Кнежевић: Да ли се можете сетити, када је то било?

ВР

Сведок Јован Ребрача: То је било исто у јулу месецу, негде почетак, после 07.
јула непосредно који дан, после, не пуно дана, после 07. јула. И мислим да је овако
било, ако ми дозволите.
Адв. Симо Кнежевић: Да.

Сведок Јован Ребрача: Овај, да је био атак на кућу Пеулић Живка у Осијеку, и
када су га Хрвати убили и жену му ранили, и после тога, да ли ту ноћ или сутрадан, то
би значи могло бити негде 08, 09, најкасније 10. јула, а мислим пре 08. или 09. јула,
пошто мислим да је 08. јула нападнут тај Пеулић и да је то онда, пошто су они били
тамо исто људи се организирали и то и онда, ови су се плашили били, тако је мени Јова
и тај што је са њим дошао.
Адв. Симо Кнежевић: Али у сваком случају је после напада на кућу Пеулића, је
ли тако, после тога догађаја је он дошао у Тење?
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Сведок Јован Ребрача: Колико мене сећање служи, то је баш увезано за то, од
тог страха пошто је овај убијен, то је да чак верујем да је ту ноћ то било, али, не могу
баш сто-посто да кажем.
Адв. Симо Кнежевић: Добро, када дођу људи на тај начин како је дошао и Јово
Личина, Ви сте већ описали да су долазили многи на тај начин.
Сведок Јован Ребрача: Неки, не многи, између осталих и мој брат од тетке
побегао.

09
56

А дв. Симо Кнежевић: Да ли сте Ви те људе терали да приступе територијалној
одбрани или су они могли слободно да бирају шта желе да раде?

Сведок Јован Ребрача: Па одговор на то питање, да ми никога нисмо терали и
од мештана, значи ја нисам био човек који је то приватна војска, то је била борба за мој
народ, ко је то тако схватио, он је значи аутономни мештанин, тај је био учествовао,
било је доста оних који су то другачије схватили из страха и ко зна ког интереса,
побегли су овде за Србију, за Републику Српску, које куде, и негде су у августу месецу
се почели враћати назад. Сада то да не причам о тим проблемима.
Адв. Симо Кнежевић: Добро.

Сведок Јован Ребрача: Између нас тамо који смо остали и тих који су се
враћали. Значи тај Сава који је дошао, он је могао одатле комотно да га ми превеземо
на Дунав, да оде и да иде у бели свет, да је изразио ту жељу или нешто друго.
Адв. Симо Кнежевић: Добро.

З

Сведок Јован Ребрача: Тај, боже, Јова, мислим да је онај други човек са њим
што је био, Сава.
Адв. Симо Кнежевић: Разумем. Можете ли нам рећи, да ли познајете Жељка
Чубру из Тења?

ВР

Сведок Јован Ребрача: Чубра Жељко?
Адв. Симо Кнежевић: Жељко Чубра?

Сведок Јован Ребрача: Па знам, једно млађи од мене, да, фудбалер један, Чубра
Жељко.
Адв. Симо Кнежевић: Да ли је он био учесник у територијалној одбрани?
Сведок Јован Ребрача: Јесте.
Адв. Симо Кнежевић: Јесте?
Сведок Јован Ребрача: Јесте.
Адв. Симо Кнежевић: Да ли знате можда где је био распоређен или нешто
друго?
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Сведок Јован Ребрача: Знам оно кућу где му је улица и тако да отприлике, али
знам, да сада, знам тамо где је та улица, Иве Маринковића се зове где он живи, и у том
негде делу је био, или је према Загребачкој то је према Осијеку, или бочно та, Иве
Маринковића, атар према Тењском Мартуновцу, мислим да је ту, логично да је ту био.
Адв. Симо Кнежевић: Добро, немам више питања, хвала Вам.
Сведок Јован Ребрача: Молим.
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Председник већа: Окривљени изволите, имате ли питања? Само се представите.

Опт. Божо Видаковић: Господине Ребрача, имам поставити неколико питања.
Сада сам чуо најновије о Бошко Сурли да је био гост, после изласка из затвора, у
Хрватској.
Председник већа: Молим Вас поставите питање у вези оптужнице, шта су њих
двојица разговарали, после када су изашли из затвора.

Опт. Божо Видаковић: Али ја морам да га питам судија, да ли је он причао
можда Јови да сам ја ушао са њим и убио Ђуру Киша и изашао вани, то питам, ако је
био гост код тебе у кући, да ли ти је можда причао да сам ја ушао са Бошком Сурлом,
нас двојица са смо ушли, у неки простор, да сам ја убио тога Ђуру Киша, и он је
отишао до станице и рекао „она будала уби човека“.
Сведок Јован Ребрача: Мени није рекао, он је мени причао тамо како су ови
људи према, у истрази, тамо били према њему и то и како се разболео и тако, није он
детаљизирао о теби, то не.

З

Опт. Божо Видаковић: Значи он то није рекао?
Сведок Јован Ребрача: Мени не.

ВР

Опт. Божо Видаковић: Друга ствар, да ли је теби познато као команданту, знаш
део који сам ја држао, као командир чете, да ли је тамо био неки затвор организован?
Сведок Јован Ребрача: Не, ја колико знам, не, а можда је био да ја не знам, али
ја колико знам.
Опт. Божо Видаковић: Какав си командант када не знаш?
Сведок Јован Ребрача: Па дозволи, значи одговор је, мени није познато.

Опт. Божо Видаковић: Добро, онда, реци ми, Јово, да ли знаш да су ти људи
када су већ радили, када су били затворени, код тога „Бателе“ и код тога кога већ из те
куће, да су морали одлазити на послове, да раде, ко је њих распоређивао?
Сведок Јован Ребрача: Овако, овај, ја немам информацију да су они присилно
радили код „Бателе“ и код овог Суботиновића, значи не то, да их је терао неко да ради,
него имам значи информацију, односно нису ми о томе причали много, него само
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сажето у једној реченици, сажето, они су рекли да су ови њима помагали у пољским
радовима и тим неким радовима око стоке коју они држе, а да су заузврат они њима не
знам нешто давали, да ли новац, да ли храну или.
Опт. Божо Видаковић: Али ово конкретно говоримо по службеној дужности,
што се каже, пример, да наведем Мирка Крешу, жив, биће он овде сведок, и овај,
Готовац, тај то када га распореде на једну кућу да иду мењати цреп, или на пример, тај
добију бонове. Јесам те питао код истражног судије да ли сам ја то делио или је неко
други то делио и распоређивао на те послове и радне задатке.
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Сведок Јован Ребрача: Па командант те цивилне заштите, тако смо ми то звали,
био је господин Јајић Миле, и он је те послове радио, поправка кућа.

Опт. Божо Видаковић: Ко је обавештавао, да ли ти је познато ко је обавештавао
те људе, еј дођи у осам сати и јави се прекопута, како се зове, она послуга или.

Сведок Јован Ребрача: Па имали су они свој систем неки, откуд знам, то баш
прецизно не могу рећи.
Опт. Божо Видаковић: Они су имали систем, а не командири?

Сведок Јован Ребрача: Не, па нисмо ми, то је Миле Јајић организовао.
Опт. Божо Видаковић: Добро.

Сведок Јован Ребрача: Па знало се то када иду поподне кући, онда се каже,
сутра се видимо ту.

З

Опт. Божо Видаковић: Аха тако је било. Онда, да ли је познато теби, да ли је
постојао уопште бели комби изузев, када сам ја био директор Комуналног предузећа.
Председник већа: Само питање сада, да ли је постојао бели комби када?

Опт. Божо Видаковић: Да ли је постојао уопште на нашем подручју?

ВР

Сведок Јован Ребрача: Није ми познато, ја сам рекао господину, ја сам
одговорио на то питање, Божо ниси пратио, не, мени није познато. Не могу рећи ни да
ни не, значи није ми познато, стварно.

Опт. Божо Видаковић: Да ли ти је познато да смо добили један бели комби, био је
неисправан, тамо горе код штаба је био у задрузи.
Сведок Јован Ребрача: А када?
Опт. Божо Видаковић: Па када, не знам ни ја, 1992, 1993?

Сведок Јован Ребрача: Па било је „Нива Лада“ десет и комбија и камиона, ја сам и
разних возила из Србије помоћи, добили смо водовод читав, добили смо свашта.
Опт. Божо Видаковић: А какав комби смо добили од Жељка Ражнатовића Аркана?
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Сведок Јован Ребрача: Да ли смо од њега добили комби? Ја знам да је џип даривао
један.
Опт. Божо Видаковић: Не.
Сведок Јован Ребрача: Који је касније покварен.
Опт. Божо Видаковић: А комби не знаш?
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Сведок Јован Ребрача: Па не знам, можда сам чак и знао, али једноставно ми то није
регистровано, није ми нешто значило.
Опт. Божо Видаковић: Добро, мени је дао.
Сведок Јован Ребрача: Добро.

Опт. Божо Видаковић: И ја као директор сам имао тај комби од њега што је он дао.
Сведок Јован Ребрача: То је а када?

Опт. Божо Видаковић: И тај комби сам ја, шта ја знам када је било последње, 1991.
године, значи мораш знати зато што сам ја тај комби давао Вама да Ви користите услуге и да
идете у Србију по робу и којешта.
Сведок Јован Ребрача: Општини?

Опт. Божо Видаковић: Твој возач дао, да идете за услуге, ти си ме звао из општине сто
пута да позајмиш, дај комби да оде тамо.

Сведок Јован Ребрача: Добро, али не знам порекло, порекло комбија, то сада мислим
није.

З

Опт. Божо Видаковић: Значи, бели комби не знаш да је постојао?

Сведок Јован Ребрача: Не.

ВР

Опт. Божо Видаковић: Добро, затвор није постојао, Киша Ђуру чуо си, од кога си
рекао, Владе Радишића, тога знаш, да ли је могуће да сам ја, ово си добро рекао, где сам требао
да будем ја 07.07, а што се тиче моторола, мотороле имали смо два нас, сада ја хоћу да кажем
овај.
Председник већа: Само поставите питање, не морате Ви да дајете сада Вашу одбрану.
Значи питања поставите.
Опт. Божо Видаковић: Нисам то хтео, него желим да се вратим на онај мој тегет.

Председник већа: Само на питања идите.

Опт. Божо Видаковић: Папир, можда он није имао ту стварно моторолу, ми смо имали
нас пар и то.
Председник већа: Опет Ви дајете одговор, то можете да ставите примедбу када
завршимо сведочење, кажете, није тачно, да си имао моторолу, али сада Ви питајте њега, он је
рекао шта има да каже, у вези тих моторола.
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Опт. Божо Видаковић: Да ли знаш можда да је Остоја донео мотороле, панцире из
Немачке и поделио нама некима?
Сведок Јован Ребрача: Панцире?
Опт. Божо Видаковић: Да.
Сведок Јован Ребрача: Не сећам се, не тврдим да није, али има људи који знају, који
су добили па могу да кажу да јесте, ја значи не знам.
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Опт. Божо Видаковић: Добро, а сада бих се ја осврнуо на ово, судија, извињавам се,
али ја бих ово требао да прочитам да видим да ли он зна нешто, од овог, Јован Ребрача наредио
опт. Божи Видаковићу да са припадницима ТО без разлога и основе само због тога што.
Председник већа: Шта сада читате, читате оптужницу хрватског суда, то нема везе са
овим предметом. Питајте сведока, јесте чули шта је рекао.
Опт. Божо Видаковић: Да ли си ти мени могао наредити да ја идем хапсити и да
убијам цивиле? Да ли је то могуће?
Председник већа: Да ли сте му Ви наређивали да то ради?
Сведок Јован Ребрача: Па одговор.
Председник већа: Изволите.

З

Сведок Јован Ребрача: Одговор на ово питање овај, па нисам могао наредити, не ја,
него било ко, да се почини било шта што је нечовечански, било ко. Наредити, шта значи
наредити? Наредити значи да наређујем, то мораш извршити, то је последица теби ако не
извршиш. Нисмо ми тако функционисали, ми смо били, ја сам био први међу једнакима, и тако
се функционисало, е сада. Значи тај смисао, наредбе да ја теби наређујем, да било шта, ја сам
теби могао наредити, као ја теби наређујем, иди, уби, не знам, породицу ту, али ти не мораш да
извршиш.

Председник већа: Питање је само директно, да ли сте Ви њему такве ствари, издавали
таква наређења? Да ли сте Ви њему били надређени тада у територијалној одбрани?

ВР

Сведок Јован Ребрача: У територијалној одбрани, да, по хијерархији, да, да.

Председник већа: Значи могли сте да му наређујете, само да ли сте наредили то, не
улазим у то да ли сте.
Сведок Јован Ребрача: Нисмо функционисали на тај начин.

Председник већа: Па како сте функционисали ако нисте на тај начин? На који сте
начин функционисали?

Сведок Јован Ребрача: Ја ево ако дозволите, ја могу па на људску свест, савест, на
одговорност, знамо сви у којим смо проблемима, сви смо у истим проблемима, ја нисам био ни
у већим ни у мањим проблемима него они, било који грађанин тамо.
Председник већа: Ниједна јединица не иде на свест и савест, него иде на основу
командовања, нема свести и савести, то је.
Сведок Јован Ребрача: Слажем се, али.

36

Председник већа: Ви сте њему надређени, он је подређен Вама.
Сведок Јован Ребрача: Али ја нигде, рецимо, дозволите, било је ситуација, рецимо,
некоме нешто да се каже, да се изврши, а он не изврши, ја никакав модел немам шта да му ја
сада што он није извршио, могу приватно ја лично ја да са њим, колико сам јачи, да
интервенишем, али шта могу, која последица је његова. Он може да седне у кола, да изађе на
Дунав, скела и да оде у бели свет, то је тако било. Хиљаде случајева таквих има.
Председник већа: Да ли има још питања?
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Опт. Божо Видаковић: Немам.

Председник већа: Хвала. Изволите, господине Чубрило.
Сведок Јован Ребрача: То је реалност.

Опт. Жарко Чубрило: Ја сам Жарко Чубрило. Чули смо да ме је сведок видео почетком
јула 1991. године у Тењи. Да ли се сећа, како сам ја тада био обучен, да ли сам био наоружан и
нешто у том правцу?

Сведок Јован Ребрача: Да ли се сећам како, па сећам се ја да си ти, овај, пошто си
избегао из своје куће, остала ти је гардероба, као и многим другима, не само теби, и ја те се
сећам баш оно у неком плавом радном оделу. Та одела смо сећам се, негде тридесетак добили
из Силаша, пошто је тамо био погон, текстилни, у том те се сећам да сам те виђао. И то таквих
је могло бити још тако пар десетина људи, пошто нисмо ми ту добили неограничене количине.
И дали смо, углавном смо давали људима који су избегли из Новог Тења, остао им је веш,
гардероба им је остала тамо и тако. По томе те се ја сећам.

З

Опт. Жарко Чубрило: Сада имам подпитање, да ли то значи ако сам ја морао баш на
почетку јула када сам избегао да добијем хуманитарну помоћ, да ми се додели неко одело,
јесам ја дошао го од своје куће, необучен па ми је требала нечија гардероба да добијем ја као
хуманитарну помоћ?
Сведок Јован Ребрача: Нисам то рекао, али је таквих било тих проблема, нисам ја
рекао за тебе, можда си дошао са путном торбом, откуд ја знам.

ВР

Председник већа: Ја ћу Вам помоћи само са овим питањем, зашто су тим двадесет,
тридесет људи подељена та одела? Јесу они били у некој јединици, па су поделили та одела,
јесу били у територијалној одбрани, па су добили та одела, јесте свима делили одела или сте
делили само онима који су били?

Сведок Јован Ребрача: Ма није имали, добили из Силаша једно, колико се сећам, око
тридесетак одела.
Председник већа: И коме сте то поделили?

Сведок Јован Ребрача: И то је углавном ишао људима који су из Новог Тења пребегли
овде, неки су дошли раније, повукли се, некога су имали, не знам, десило се да су људи тога 07.
јула, десило нам се да су људи Срби били.
Председник већа: Добро, зашто би носили та одела, када су, ево каже и господин
Чубрило, имали своје одело?

37

Сведок Јован Ребрача: Па ја колико мене сећање служи, значи ја то нећу да тврдим у
његовом случају, али значи ја колико знам, то се углавном давало људима да имају нешто, па
ево конкретно мој пашанац, он је избегао из Новог Тења и у моју кућу и носио је моју робу,
остала му је кући.
Председник већа: Добро, носио је Вашу, није плаво одело, зашто су ови носили та
плава одела, други?
Сведок Јован Ребрача: Па кажем, ево.
чега?
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Председник већа: Јесу они били у саставу неких јединица територијалне одбране, било
Сведок Јован Ребрача: Нису, какве специјалне јединице, нису.

Председник већа: Не, него у посебним неким другим јединицама, кажем,
територијална одбрана, полиција, јесу били, када сте их обукли или су то само тако обучени?
Сведок Јован Ребрача: Па рекао бих само тако.
Председник већа: Само тако, добро.

Сведок Јован Ребрача: Ништа специјално сада да кажем, да смо формирали, не знам
плаву униформу.

Председник већа: Не кажем плаву, него да ли су припадали територијалној одбрани.
Нису значи, могао је да носи и цивил који није у територијалној одбрани та одела?
Сведок Јован Ребрача: Ако је избегао оданде.
Председник већа: Добро.

З

Сведок Јован Ребрача: Знате како се сматрало, опростите само једну реченицу, ако
дозволите, то територијална одбрана, ко је припадник, ко није, па ми смо сви тамо били једна
одбрана, то није био овај јесте, овај, ту смо, који смо, неке смо задатке извршавали.
Председник већа: Добро.

ВР

Сведок Јован Ребрача: Било је људи који су касније.

Председник већа: Ево сада ће оптужени да Вам постави питање, изволите.

Опт. Жарко Чубрило: Нисам добио још одговор, да ли сам тада када ме је видео, био и
наоружан, да ли сам имао неко оружје?
Сведок Јован Ребрача: Не могу то сада да тврдим, ја сада теби могу да кажем да си
био са пушком, не видим, не могу ја сада да размишљам о теби, специјално да ли си имао
пушку или ниси имао, не могу рећи, ево искрено не могу.

Опт. Жарко Чубрило: Добро, чули смо да су 11.07.1991. године у Тење пристигли први
добровољци.
Сведок Јован Ребрача: Јесте, из Пригревице.

38

Опт. Жарко Чубрило: Моје питање било би, када тако дођу добровољци или домаћи
људи из села, нису наоружани, како су они добијали наоружање, неку опрему, да ли је
постојала нека процедура, ко је то њих задуживао, давао и тако даље, на ту тему да нам нешто
испричате.
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Сведок Јован Ребрача: Да, јесте, значи људи који су дошли овај као добровољци, да
ли индивидуално, да ли преко тих разних партија, одавде, овај, значи организовано овај, они су
се јављали у штаб, да ли као индивидуа, такав, ако је група, пет, десет, знало је доћи исти дан
тридесетак људи, значи тај неки представник њихов је дошао и каже, ми смо ти и ти,
легитимише се и каже, дошли смо овде да помогнемо. И онда се као такви упућују се, ми смо
имали организовано овај, како бих рекао, где је магацин оружја, наоружање убојно опреме, и
људе задужене за то. Пре тога, овај, знали смо стање какво је на првој линији, како је у овој
чети, како је у оној и углавном се то, углавном су се људи гурали на те прва линија и ова бочно,
западно према Туновцу и углавном ту је био мањак људи, позовемо тога командира, и кажемо,
слушај, ево има пет, десет, двадесет људи, изволи и тај командир са тим људима оде у магацин
и онда се тамо задужи. У почетку нисмо имали униформе, па су били у томе, шта су они своје
имали, а касније када смо се ми мало почели снабдевати, униформом што од војске, што овај,
на друге начине, ове маскирне те када су постале модерне и када их је било, тада смо им значи
давали оружје, муницију и давали им униформу. Ето то је процес био.
Опт. Жарко Чубрило: Да ли су такву ту процедуру пролазили и домаћи наши
становници из Тења половицом јула, да исто оду у тај магацин или на који неки други начин су
у то време могли да задуже негде неко оружје? Да ли су та правила важила и за ове из села?

Сведок Јован Ребрача: Разумео сам питање. То је значи ствар је двојака, имало је
људи које смо ми оно се наоружали, значи, непосредно пред рат, када смо оружје добили, ту је
било неких око 900 људи, плус неко индивидуално оружје, а овај део мислим да је питање ово
сада ако сам добро схватио питање, који су избегли у Србију, па су се враћали накнадно, да ли
то питате?

З

Опт. Жарко Чубрило: Људи у селу који нису добровољци из Србије него мештани
рецимо из Тења, желе да ступе у одбрану Тења, како су, на који начин имали оружје?

Сведок Јован Ребрача: Па исто, исто је био систем, морали су доћи и пријавити се,
морао је негде некоме да се јави, да се одреди у коју ће јединицу да иде и да оде иста процедура
касније.

ВР

Опт. Жарко Чубрило: Добро, и у то време када ме сведок виђао, у јулу месецу, да ли
сам ја тада а и било када после, био члан штаба територијалне одбране у Тењи и обичан
припадник војник те територијалне одбране у Тењи у јулу месецу 1991.године а и касније?
Сведок Јован Ребрача: Ти ниси био никада члан штаба, члан штаба ниси био.

Опт. Жарко Чубрило: И задње питање, чули смо данас овде о, спомиње се Чубра
Жељко, и чули смо улицу где станује и тако даље. Да ли сведок можда зна како се у народу тај
кварт, тај део Тења називао, имао неки назив?
Сведок Јован Ребрача: Знам, „Барице“.

Опт. Жарко Чубрило: „Барице“?

Сведок Јован Ребрача: Да, „Барице“.
Опт. Жарко Чубрило: Хвала, немам више питања.

39

Председник већа: Добро, хвала. Само још неке ствари да разјаснимо, када сте говорили
за убиство овог Ђуре Киша, а касније и за убиство ових 11 лица, па и за убиство ових
Кнежевића, хајде да се осврнемо на тај догађај, рекли сте да сте прво чули да је овде Божо
Видаковић убио, из приче, убио Ђуру Киша. Касније чујете да је Божо Видаковић опет из
приче, убио ове Кнежевиће. Да ли предузимате нешто по том питању, значи у врло кратком
року он се помиње исто лице да врши кривична дела, јесте ли предузели нешто, да ли је
предузела нешто полиција која је тада постојала или милиција како се тада звала?
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Сведок Јован Ребрача: Па ми смо имали овако смо радили, милиција, полиција,
полиција је вршила увиђаје тамо ако се деси тако нешто, на месту које је нама доступно, значи
врши се увиђај, такав је договор био наших, тако се и радило, и записници су вођени, значи
полицајац који је изашао на лице места, односно увек је то патрола била, значи правили су
записнике и ми смо још једну меру подузели, овај, ми смо имали једног човека који је тамо
живео, овај у Тењи а радио је на патологији у Осијеку, не знам како је та уопште идеја овај да,
он исто да иде са полицијом на увиђај, и да он обави.
Председник већа: Мислите на Бугарског?
Сведок Јован Ребрача: Молим?

Председник већа: Да ли мислите на, Бугарски се презивао тај?

Сведок Јован Ребрача: Паја, господин Паја Бугарски је да, и он је водио овај и
договорили смо се били да господин Паја по један примерак доставља нама, овамо и тог свога
обављеног посла и у полицију. То је отприлике био начин овај како се радило.
Председник већа: Добро, јесте добили повратну информацију у вези овог убиства Ђуре
Киша?

Сведок Јован Ребрача: Знате како, да, било је повратних информација.

З

Председник већа: И шта су Вам рекли?
Сведок Јован Ребрача: Па оне су исто биле како да Вам кажем.

ВР

Председник већа: Да ли Вас је то обавестио Грковић Бранко или ко? Од кога сте
добили ту повратну информацију? Ви сте, кажете, обавестили и Грковића, је ли тако, да види
шта се десило са Ђуром Кишем?
Сведок Јован Ребрача: Па знам, да полиција изврши увиђај, да види сазнање то.
Председник већа: Да ли је обавила полиција увиђај?

Сведок Јован Ребрача: Обавили су увиђај и да Вам кажем, исто па кажем како је било,
па то се овај, тада су се људи плашили, да искрен будем, иако су они били полицајци, они су се
исто плашили, можда је томе ко и био на лицу места, можда би му вероватно јасна била
ситуација, али су они се, нису се изјашњавали бистро, слушај, е то је тако и тако било, него је
свако себи чувао.
Председник већа: Ви сте командир територијалне одбране Тења, сазнајете да се
дешавају та убиства. Да ли сте имали некога изнад Вас да обавестите, ако Ви не можете то да
урадите, да неко други реагује на то?
Сведок Јован Ребрача: Па ја сам обавештавао у обласни штаб у Борову Селу, да имам
проблема доста и да.

40

Председник већа: Јесте рекли, имам проблема, Божо Видаковић уби једног, чуо сам да
је убио још двоје?

Сведок Јован Ребрача: Па нисам ја реко да је то Божа направио.
Председник већа: А што нисте рекли кад сте добили тако?
Сведок Јован Ребрача: Па не, па ја сам реко да се сумња, да људи сумњају,
нисам реко он је убио.
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Председник већа: Па је ли неко испитао неке сведоке у вези тога?

Сведок Јован Ребрача: Па људи су радили, радили су и у току '91. а радили су и
после, сад, то до мене не долази.

Председник већа: Овде имамо исказе сведока који кажу да су видели да је, јесте
ли разговарали са Бошком Сурлом баш са њим ако је он из ове приче коју ми имамо
овде, да је он изашо заједно са Божом Видаковићем, јесте ли њега питали у вези тога?
Сведок Јован Ребрача: Не.

Председник већа: Јесте ли чули?

Сведок Јован Ребрача: Не, баш њега да сам лично за тај случај питао, не, не.

Председник већа: За ово убиство 11 цивила, ово што кажете да сте тада били у
Србији и да сте се вратили, кажете одвео их је Мацакања Милан.

З

Сведок Јован Ребрача: Да, он је добио задатак да одведе...
Председник већа: Он нам је рекао да је био са Жарком Чубрилом.

Сведок Јован Ребрача: Да.

ВР

Председник већа: Кажете после тог датума више нисте видели Чубрила, је ли се
Чубрило касније вратио назад у Тењу?

Сведок Јован Ребрача: Па ја колико имам информацију он је тамо живео
Бобота, Даљ и да је учествовао у једној борби.

Председник већа: Не питам Вас за борбу, ја Вас питам да ли је он дошао код
Вас, јесте ли знали да се он вратио? Јесте ли тада поставили питање у вези тога?
Сведок Јован Ребрача: Није се вратио у Тењу да буде ту свакодневно да се
види, него ја имам једну информацију да је он био 02. августа '91. године у Тењу, исто
је једна борба била, ја сам био у Бачкој Паланци и Сомбору неким послом, могу ја то
ако је интересантно и да испричам код кога и шта.
Председник већа: Нема потребе, само кажите...

41

Сведок Јован Ребрача: Не, не, ја имам информацију да је он 02. августа био ту
да се кренуло, то се мени иза леђа једна акција радила и тад су људи изгинули Срби, 10
Срба, 24 рањена, да је он дошао, не знам на који начин он сазнао да ће та акција бити,
то сад ето он човек да каже, да је дошо и учествово у тој акцији са једном групом људи
и да је до своје куће тамо одлазио наводно, значи то је можда једна прича безвезна али
до мене је дошла прича да је он некакав новац имао сакривен да ли у кући, да ли
закопан и да је учествово у тој акцији и да је то и ја њега, значи опет сутрадан није био
у Тењи, тако да он није живео у Тењи.
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Председник већа: Рекли сте у Вашем исказу да је Жарко Чубрило, нисте
разговарали о овом догађају, али да он није био на добром гласу и био галамџија, шта
сте под тиме подразумевали да је био галамџија? Зашто није био на добром гласу у
Тењи?
Сведок Јован Ребрача: Па добро сад како се то тумачи, ја овако.

Председник већа: Па тако сте рекли, па Вас ја питам шта сте под тим мислили?

Сведок Јован Ребрача: Да, да, отприлике овако, не отприлике, некакав је мој
став о њему и тако како је то уврежено о њему размишљање, ништа ту лоше ја не
мислим под тим. Он је човек, како бих реко, мало онако, доживљавамо га, ја сам га бар
доживио као мало онако својеглав, онда у разговору је мало гласнији, агресиван и тако.
Можда је, како бих рекао, да се правио важан у односу на неке људе, то је неки смисао
тога неког мога што сам рекао и да је утолико као такав и словио али ништа ја не
мислим под тим да је он лош човек и то.
Председник већа: Овде сте исто изјавили, да Вас питам још, да сте када сте
сазнали за овај догађај, убиство ових 11 цивила отишли у Боботу да видите шта се
десило, с ким сте тада разговарали?

З

Сведок Јован Ребрача: Па са њих више али конкретно с ким сам разговарао
чика Божа Петровић и Раде Богојевић.

ВР

Председник већа: И шта су Вам они рекли тада?

Сведок Јован Ребрача: Ја кад сам дошао...

Председник већа: Је ли вам рекао ко је дошао, ко је прошао с камионом, колико
је људи било, јесу ли вам то нешто објаснили?
Сведок Јован Ребрача: Па нису прецизирали, ја кад сам дошо још нисам ни
ушо у зграду тамо сам тога Богојевића срео испред, онако на тргу ту испред те њихове
зграде где су они били и онда оно здраво, здраво, как си и прво што је он мени онако
просто ми реко, каже „Јово, дај немој ови твоји, немој то да раде, долазе ови твоји ту,
доводе ту људе и убијају“, буквално тако је било те речи али ја сам се упозорио, зато ја
сам и дошо да видим.
Председник већа: Извињавам се, је ли тај Раде Богојевић жив?
Сведок Јован Ребрача: Да ли је он жив?
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Председник већа: Да.
Сведок Јован Ребрача: Па ваљда је жив, надам се да је жив.
Председник већа: Где живи?
Сведок Јован Ребрача: Па немам ја с њим контакт, ја с њим нисам се чуо
деценију и по, како смо се разишли оданде.

09
56

Председник већа: Раде Богојевић звани „Ташак“?

Сведок Јован Ребрача: „Ташак“ да. И са чика Божом сам причо исто, чика
Божо он је био мудрији, старији човек и каже то нам не ваља што чинимо, пошто је он
био и у оном рату у партизанима, каже цивили, зато је закон, заробљеници, то прича ту
је људи било прича нам он лепо.
Председник већа: Добро, је ли рекао ко је дошао од ваших да кажемо?

Сведок Јован Ребрача: Не, не, није, он је реко то, ја кажем зато сам и дошо и
каже то ће се они побринути да се, јер пошто су ти људи који су побијени, колико ја
имам информацију они су остављени, побијени и остављени, нису ни закопани.
Председник већа: Па како ће се он побринути за њих?

Сведок Јован Ребрача: Па тако јер је чеко да ће они то као Штаб њихов да ће
они то организовати некако и да ће они то закопати и да ја не морам о том да се
секирам за то, и онда ушо сам унутра, сели смо тако и причали смо теме текуће
проблеме које смо сви скупа имали. Није сад то само била тема.

З

Председник већа: Такође сте рекли да сте после, касније разговарали '92. – '91.
са Радетом Богојевићем.

ВР

Сведок Јован Ребрача: Па то је било једне године.
Председник већа: И у вези баш ових догађаја.
Сведок Јован Ребрача: Да, да, сећам се ја тога.
Председник већа: И шта Вам је он тада рекао?

Сведок Јован Ребрача: То је било једне године 01. августа је прослава у месту
Даљ била и ту сам ја позван као гост и пред тај официјелни део на тргу том испред
цркве православне се окупља, испред Владичанског у ствари дома, окупља се на,
окупљамо се ми званице и ту долазе људи из Србије, долазимо ми оданде и тако, и сад
ту је било, шта ја знам, доста људи, између осталог је био и господин Жарко Чубрило
исто један од, сад да ли је он био...
Председник већа: Значи и он је био присутан тада?
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Сведок Јован Ребрача: Био је ту у том кругу људи, по ком основу то он зна, ја
не знам, нисам ја домаћин био.
Председник већа: Добро. Јесте ли га тада питали шта би са ових 11 људи?
Извините што Вас прекидам.
Сведок Јован Ребрача: Па након три-четири године.
Председник већа: Овде сте рекли '91. – '92, а не после четири године.
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Сведок Јован Ребрача: Па не може бити прве, како прве, било је готово,
УНПРОФОР тамо и то, то је била једна прослава, какве '91.
Председник већа: Добро.

Сведок Јован Ребрача: А Даљ је још био у рукама, Хрвати су били у Даљу
1991.

Председник већа: Добро, значи после '91.

Сведок Јован Ребрача: Па једне од година, да, сад да ли је то била, овамо је то
ближе од те '92. чак, то је негде '93., '94. тако нешто би морало бити, можда чак и '95.
Председник већа: И на том Штабу...

ВР

З

Сведок Јован Ребрача: Добро, рећи ћу ја име човека, можда се он сети које
године је био на тој прослави, ево овај, ево како је уопште до тог дошло да ја с тим
Радетом о том уопште да то и споменемо. Била је једна галама и господин Чубрило се
нешто жучније расправљао са једним од тих званица пуковник у пензији зове се Данило
Рашковић, мислим да он живи у Новом Саду, мислим да је тако али, е сећам се нешто
само да је Жарко њему реко „То сте ви све и криви комунистичка војска“ у том смислу
је био напад, али то је, и ја сам на то само интервенисо у смислу, сад смо се сакупили,
у муци смо каквој јесмо, сад смо се нашли ту да се осуђујемо ко је шта и кад, у том, то
је смисао моје интервенције, дај молим те немој. Он је човек био ту с нама, шта би онда
рекао овима који нису били, он је био с нама па паћеник ко и ми, дошо је, одазвао се
позиву, они су њему, мислим да ово нема смисла, али смо зато смо дошли ту, одазвали,
то је смисао био.
Председник већа: Добро, а шта је тада рекао Раде Богојевић, како сте дошли до
тог разговора?

Сведок Јован Ребрача: Жаре као реко „па знаш и ти да је“, реко као „знаш и ти
да је то је тако“...
Председник већа: Шта „тако“, то никако не могу да, говорите тако да ја не могу
да схватим шта је то тако?
Сведок Јован Ребрача: То што је он говорио господину овоме Данилу.
Председник већа: Добро, рекао му да су комуњаре...
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Сведок Јован Ребрача: Ја сад то мирио, није ми нормално да се сад, дошли смо
на прославу и дошли се свађати и онда он као „знаш и ти да је то тако, да су као ти неки
криви“, реко не знам, имам ја свој став око тога и тако, ја свој став не говорим.
Углавном та се ситуација смирила и Жаре тамо шетао, то је ту, стотине људи, полако се
скупљају мјештани ти, шта знам, и онда је осто један тај круг људи и један од тих је био
и тај Раде и каже „Ево видиш каже Жаре...
Председник већа: Само мало, не разумем.
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Сведок Јован Ребрача: Каже тај Раде тада за Жарета, каже „Какви Жаре,
нервозан и то, што му је оно требало“, значи он је „што му је оно требало“, ми смо
подразумјевали да се то односи на тај на неко учешће у томе дјелу јер се причало о
томе да је он један од учесника.
Председник већа: Значи причало се по.

Сведок Јован Ребрача: По региону, оно по селу.
Председник већа: Да се то десило?

Сведок Јован Ребрача: Да, и да је он наводно један од учесника, и то је сад,
само то је он прокоментарисо.

Председник већа: Рекли сте у једној прилици је рекао „да не може да науди
Жарету“, зашто не може да науде Жарету? То каже Раде Богојевић, рећи ћу вам шта је
рекао, шта се под тим подразумевало?

З

Сведок Јован Ребрача: Па не знам, реците ми шта сам реко, не могу сад ни ја да
се изфункционише то да, а као шта му је то требало, као и чудио се то, а да науди неко
њему то не знам.

ВР

Председник већа: Каже, „Не могу да наудимо“; рекли су „Не можемо да
наудимо Чубрилу“, зашто, Жарету, зашто не могу да му науде, у ком смислу су то
мислили и да ли су вам то објаснили?

Сведок Јован Ребрача: Уопште то мени није јасно да сам ја тако нешто и реко,
не знам смисао тог стварно, то да неко њему треба да науди или хоће да науди па не
може, то не знам, на ту тему ја нисам баш са неким.

Председник већа: Само још нешто, рекли сте да је Мацакања одвезао, рекли сте
и овде да не знате ко га је позвао и ко му је то организовао, јесте ли сазнали после ко је
организовао превоз тих цивила?

Сведок Јован Ребрача: Јављено је из Борова Села и Милован Капетан је
обавестио да иде ...01.40.30...и да је он организово даље тај поступак ко ће возити, каки
возит, него је Милован Капетан јавио у возни парк дај одредите возаче и нек оде по ове
људе и да одвезе у Борово Село, то је систем.
Председник већа: Је ли то било и тада или је било некако другачије?
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Сведок Јован Ребрача: Молим?
Председник већа: Је ли то било и тада?
Сведок Јован Ребрача: Да, да, па то је то било.

09
56

Председник већа: Мислим, овде је сада присутан сведок Милован Капетан, ја
ћу Вам рећи да се он уопште ничега тога не сећа, он чак не зна ни да сте га Ви позвали
у вези Мацакање, нити било чега.
Сведок Јован Ребрача: Па није то Милован, његов брат, није ово Милован, ово
је Миленко.
Председник већа: Ово је Миленко, значи постоје двојица?

Сведок Јован Ребрача: Па рођени брат његов Милован био у Штабу, овај никад
човек није био у Штабу.
Председник већа: Милован и Миленко?

Сведок Јован Ребрача: Па да, њих је деветоро деце.
Председник већа: Исто тако и...

Сведок Јован Ребрача: Па он зна за Милована.

Председник већа: Господин Бранко Грковић, не зна ништа конкретно о убиству
Ђуре Киша, каже да му никад нисте саопштили ...

З

Сведок Јован Ребрача: Па ако полиција не зна, добро, па не знам ја зашто ко не
зна и шта зна, ја то не могу. Јесмо, јесмо, па како о томе смо милион пута разговарали,
не једанпут.

ВР

Председник већа: Од 07. па надаље, само да Вас питам, је ли у овој кући Бателе
био тада Штаб територијалне одбране, значи кад је био напад на Тењу 07. је ли тада био
Штаб у кући Бателе?
Сведок Јован Ребрача: Не, не, не код њега, не.
Председник већа: Када је прешао код Бателе?

Сведок Јован Ребрача: Код тог Бателе, тад је Штаб био у згради Мјесне
заједнице 07. јула и једно су време ту били и онда није могло, није било воде, није било
струје и онда је Батела имао велику кућу и он је набавио агрегат и онда је он дошао са
идејом као има агрегат па да имамо воду и струју и то је у ствари био основни разлог да
он уступа своју кућу.
Председник већа: Месна заједница где се налази, у центру села?
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Сведок Јован Ребрача: Па у центру.
Председник већа: Где је биоскоп „Партизан“?
Сведок Јован Ребрача: Како?
Председник већа: Биоскоп „Партизан“ је ли ту крај Месне заједнице?
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Сведок Јован Ребрача: Значи центар села, иде се стазом дође се до биоскопа
„Партизан“.
Председник већа: Колико је далеко биоскоп „Партизан“ од?

Сведок Јован Ребрача: Па цирка до 200 метара рецимо, ту негде, 150, 200.

Председник већа: Значи 07. се дешава то убиство, кажете улазите ту, па зар
нисте чули да се пуца у центру села? Да ли вас је неко обавестио кад сте дошли да је
дошло до пуцања?
Сведок Јован Ребрача: Па не.
Председник већа: Нико?

Сведок Јован Ребрача: Не.

Председник већа: Ту су били испред и полицајци и други, ви нисте добили
информацију да је убијен овај Ђуро Киш?

З

Сведок Јован Ребрача: Не, не, па није да је сад неко дошао одма да се десило
па да је неко дошо да каже убише човека, било ко да је, не, то није било тако. Нека су
мртва тијела бачена у двориште код тих људи, два мртва тијела.
Председник већа: Изволите.

ВР

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Прво сте рекли да не знате ни за какав
комби бели, па кад Вас је оптужени Видаковић подсетио да је имао комби Ви сте рекли
„Па да, него не знам за порекло“, да ли ја то добро схватам да сте се Ви присетили да је
био комби само не знате одакле га је добио?

Сведок Јован Ребрача: Не, ја ако сам добро схватио питање од госпођице, у
ствари ја сам схватио да је тај неки бели комби '91. године и тај неки кад је он био у том
комуналном предузећу да се ту ради о двије ствари. Ја се од '91. не сећам комбија.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Да је био уопште?

Сведок Јован Ребрача: Да, а тај неки '92. што он прича то касније да је добио
'90. и које године, не знам, питајте га, '93, '94, '95. кад је, ја не знам, то нема везе са '91.
годином.
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Члан-већа судија Татјана Вуковић: Добро. '91. јули, август, Ви сте командант
Штаба територијалне одбране.
Сведок Јован Ребрача: У Тењи да.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: У Тењи, то је општински штаб?
Сведок Јован Ребрача: Па мјесни, мјесни, то је касније постало.
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Члан већа-судија Татјана Вуковић: Ко је изнад вас, је ли био неки регионални
штаб?

Сведок Јован Ребрача: Да. Обласни, то се звало обласни.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Добро, и ко је у обласном био командант?

Сведок Јован Ребрача: Командант мислим да је, мислим да је био, пошто
слабо, само дозволите једну реченицу прије.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Не, не желим ни једну реченицу, само
конкретно на питање, уопште ме те друге реченице, само ове које ја питам.
Сведок Јован Ребрача: Ја мислим да је био господин Илија Којић.

З

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Илија Којић. Јесте ли контактирали са
Илијом Којићем у јулу и августу? Ево само у овој оптужници има 19 мртвих људи на
територији за коју сте Ви као командант Штаба територијалне одбране одговорни, шта
Ви поводом тога предузимате конкретно и утврди ли се конкретно ко је то? Кажете овај
Раде каже „Ови твоји убише“, па је ли Вас то мало не заинтересује ако неко каже „твоји
људи“, сутра ћете Ви одговарати.
Сведок Јован Ребрача: Па како ме неће заинтересовати.

ВР

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Е зато ми објасните шта Ви конкретно
утврдисте, сазнасте, како, повратна информација, зна ли овај Којић Илија, имате ли
састанке с њим, како то функционише?
Сведок Јован Ребрача: Сад ћу Вам рећи.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Изволите.

Сведок Јован Ребрача: То најпре овај део што Ви кажете да ли ме то
интересује, па како, Мацакања добио задатак да одвезе људе тамо и успут људи десило
се што се десило, па ето то је конкретно, изволи господине, шта, зашто.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Од кога је добио задатак?
Сведок Јован Ребрача: Па добио из Штаба задатак да одведе.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Од кога, Штаб није човек.
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Сведок Јован Ребрача: Па реко сам мало прије, је ли Ви слушате.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Слушам.
Сведок Јован Ребрача: Па од Милована Капетана, лепо сам реко, не он лично,
то хијерархија иде. Значи идео овако хијерархија, Милован Капетан добија обавест да
имају сад слободна мјеста у Борову Селу и да могу да пошаљу ове људе, они су знали
да ови људи ту постоје.
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Члан већа-судија Татјана Вуковић: То све што причате то је све уз Ваше
знање, је ли тако, и да су људи затворени и да је Капетан добија обавештење да има
људи?
Сведок Јован Ребрача: Не, не, ја знам да су људи ту.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Морате да нам означите шта је непосредно
Ваше сазнање, а шта ви чујете и ако чујете од кога чујете? Ово сад што причате од кога
знате да Милован добија сазнање да у Борову Селу има?
Сведок Јован Ребрача: Па у Штабу кад смо ми.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Ви сте командант тог Штаба.

Сведок Јован Ребрача: Па госпођо драга ја нисам ту био, ја сам лепо реко, ја
сам отишо јуче.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Добро.

З

Сведок Јован Ребрача: Јуче, као јуче. Ишао сам, могу да кажем где сам био,
само да испричам.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Не, не, не.

ВР

Сведок Јован Ребрача: Ја сам ишо у команду ове...

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Немојте ми то причати што нећемо да
слушамо, само што нас интересује. Изволите.

Сведок Јован Ребрача: Па ја не могу да знам шта се, ја сам то накнадно
сазнајем, како, ко је добио обавест из Борова Села, значи ја нисам ту кад се то дешава,
па нормално морам накнадно да сазнам.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: И добро, деси се то страшно нешто и онда
Ви као командант шта?
Сведок Јован Ребрача: Шта?
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Шта радите?
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Сведок Јован Ребрача: Па како мислите шта радим? Обавестио сам командира
полиције, то је једно. Друго, обавили смо ми.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: То Вас питам.
Сведок Јован Ребрача: Ми чланови Штаба обавили смо разговор и сви смо
нормално шокирани јер није то нормално.
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Члан већа-судија Татјана Вуковић: Ма осим шока, шта конкретно шта се
дешава?
Сведок Јован Ребрача: Под број један је то људски, а после шта се дешава, па
онда предузимамо мјере, па сазивамо командире па кажемо људи то и то, па дај морамо
другачије ставове заузети да се не убија, да не убијају цивиле, јер цивили су убијали и
овако појединачно оду у кућу па опљачкају човека и убију га.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Ма не, не, ово се прича Ваши људи убијају
цивиле затворене. Кажете Ви у једној реченици „Знало је бити убистава“ и онда шта се
утврди?

Сведок Јован Ребрача: Па подузима се истрага, полиција подузима истрагу,
иде, разговара са народом.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Да, и добро, је ли Ви знате конкретно је
ли се утврдило ко је убио?
Сведок Јован Ребрача: Па нису открили, једино да су открили ко је убио.

З

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Нису открили ни за једног од ових 19,
ових 11 и после 7 је нестало па су касније тела нађена на Бетином Двору...
Сведок Јован Ребрача: Па позивајте њих који су то радили.

ВР

Члан већа-судија Татјана Вуковић: И овај један Ђура Киш?
Сведок Јован Ребрача: Да.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: И? Ви као командант?
Сведок Јован Ребрача: Па ја као командант значи ја предузимам.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Је ли Ви сад данас знате ко је то урадио
конкретно?
Сведок Јован Ребрача: Ја данас да ли знам?
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Да.

Сведок Јован Ребрача: Не могу да знам, могу да сумњам, да размишљам сам
од себе како се то могло десити.
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Члан већа-судија Татјана Вуковић: А шта каже овај Којић Илија ваш
регионални?
Сведок Јован Ребрача: Исто, подузимај мјере да се зауставља то, организуј
људе другачије, разговарај с људима, ту је био председник СДС-а, то је сад председник
СДС-а, то је председник СДС-а који су водили, нисам ја водио, ја сам био командант
одбране, а био је СДС председник СДС-а који је водио и који је са народом разговорао
везано за проблеме..
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Члан већа-судија Татјана Вуковић: А ко је водио ова затварања цивила у
циљу каснијег евентуалног размењивања, ко је то водио?
Сведок Јован Ребрача: То је ишло преко Штаба тај део.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Преко Штаба територијалне одбране?
Сведок Јован Ребрача: Тако је.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Значи затварања су била по Вашој наредби
или уз Ваше знање или како?
Сведок Јован Ребрача: Уз моје знање, уз моје знање.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: А по чијој наредби?

Сведок Јован Ребрача: Па можемо рећи и по мојој наредби, ајд ако је наредба,
може да се каже.

З

Члан већа-судија Татјана Вуковић: И сад деси се значи у биоскопу 11 цивила
затворено по Вашој наредби и после убијени?
Сведок Јован Ребрача: Да.

ВР

Члан већа-судија Татјана Вуковић: И?
Сведок Јован Ребрача: Па не знам, не разумем шта Ви.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Па Ви наредите да се затворе људи и после
ти људи убијени.
Сведок Јован Ребрача: Па не да се затворе.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Не?

Сведок Јован Ребрача: Него да се склоне пошто су долазили, ја сам мало пре
објашњаво, долазе људи.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Мислите термин „затворити и склонити“
да то мења на чињеници да су у биоскопу а иначе није ми то стан?
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Сведок Јован Ребрача: Па нисам ја стручан да објашњавам термине.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Није им ту кућа, је ли?
Сведок Јован Ребрача: Ја ћу Вама лепо рећи.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Изведени из своје куће и стављени у
биоскоп?
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Сведок Јован Ребрача: Па ја Вам кажем разлог зашто је изведен.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Добро, то смо чули. Добро, и ти људи ту
склоњени, затворени, како год да назовете, после су убијени и онда шта имамо сад ту?
Сведок Јован Ребрача: Шта сад, значи мени дође Чеда Чатлајић и каже
„Пенићима су, ноћас су их тражили, па су их неки Срби тамо склонили“, и сад ја ништа
не требам подузети, управо сам подузимо да их склоним да их заштитим, а нажалост
нисмо их успели заштити.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Значи затварани су да би се заштитили?
Сведок Јован Ребрача: Наравно.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: И после су убијени?

З

Сведок Јован Ребрача: Да, нажалост су убијени после да, ти исти људи којима
смо ми хтјели, које смо ми хтјели да упутимо у Борово Село и да исту судбину они
Срби који тамо имају да се бар неки људи, то је суштина била, јер неки су људи на
такав начин одведени из Тења.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Добро.

ВР

Сведок Јован Ребрача: Хрвати и размењени су са Србима.
Председник већа: Пуномоћник оштећеног, имате ли питање? Изволите.

Адв. Миломир Матовић: Причали сте о Јови, односно Јову Личину, знате ли ко
је Саво Јовановић?

Сведок Јован Ребрача: Па ја мислим да је то човек који је с њим дошо у исто
време, тај Сава.

Адв. Миломир Матовић: И шта је он радио у Тењи? Је ли он исто имао нека
задужења, је ли био припадник ТО Тења, је ли узео оружје, добио униформу како сте
већ описивали?
Сведок Јован Ребрача: Па ја овако колико се ја сећам, они су били у Тењи
једно кратко време и да су њих двојица отишли, то кратко време значи пар дана,
стварно не нам тачно, и да су отишли у Силаш, једно мјесто, да су тамо боравили дуго.
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Касније су они живели у Тењи али нисам сигуран, мислим кад су ратна дејства
завршила, мислим да је тако али нисам сигуран.
Адв. Миломир Матовић: А Мацакања кад Вам је приступио, Милан Мацакања,
да ли Вам је спомињао ову двојицу везано за одвожење?
Сведок Јован Ребрача: Не, он је само то мени реко ово како сам мало пре рекао
и кад сам ја шта оно ја сам сад био у шоку оно, шта би човече, шта ти би, јеси ти добио
задатак да извршиш то и то, каже он овај...
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Адв. Миломир Матовић: Добро, добро.
Сведок Јован Ребрача: Не питај ...

Адв. Миломир Матовић: У Даљу ово кад сте ишли на ту прославу и са Радетом
Богојевићем кад сте се тамо срели, да ли сте га питали да ли су ти лешеви тамо који су,
та тела тих убијених људи, да ли су сахрањени?
Сведок Јован Ребрача: Па ја сам реко да сам зато и дошао.

Адв. Миломир Матовић: Не, не, у Даљу кад сте се срели на тој прослави?
Сведок Јован Ребрача: Па не, нисмо ми.

Адв. Миломир Матовић: Нисте причали?

Сведок Јован Ребрача: Па то је маса људи, па не може о томе, маса људи,
нисмо ту сад нас двојица сами, не би то не споменули да није тог ексцеса било с тим
Данилом, верујем да не би, што би ми сад Жарка спомињали.

З

Адв. Миломир Матовић: А јесте ли чули Ви некад да су та тела касније неге
премештена?

ВР

Сведок Јован Ребрача: Не.

Адв. Миломир Матовић: Добро, хвала. Немам више питања.

Председник већа: Има ли још неко допунско питање? Изволите, како да не
можете.
Опт. Божо Видаковић: Господине Јово, ја нисам знао, ово стварно дозно сам.

Председник већа: Само питање, пустите уводе.

Опт. Божо Видаковић: Интересује ме, пошто је рађено иза леђа теби, ко је
наредио акцију онда за 02. август, име и презиме ко је наредио акцију да иде кад ми
брат погинио?
Сведок Јован Ребрача: Па Марко Вукас.
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Председник већа: Опет то, какве то има везе са вашим..
Опт. Божо Видаковић: Не, а ко је наредио акцију?
Председник већа: Какве то везе има са овим, то није у оптужници, не стоји
акција 02. је нешто сасвим друго, питајте га за ово.
Сведок Јован Ребрача: Вукас Марко.
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Председник већа: Нема потребе да одговарате на то питање.
Сведок Јован Ребрача: Ако ми дозволите само једну реченицу госпођи да...

Председник већа: Немате Ви ништа судији да одговарате. Можда сте се нешто
сетили, кажите.

Сведок Јован Ребрача: Па не то, не стигнем да кажем. Ја сам госпођо судија, ја
сам долазио и овде, ја сам сарађиво овде са Државном безбедности Србије и са
полицијом овде, ја сам се жалио њима, ја сам се жалио и реко сам „Људи ја имам
страшних проблема“, имамо проблема убијају нам људе, ја то не могу сам, ја сам
подузимо доста мјера, колко сам ја у томе успео, вјерујем да има ефетка позитивнога,
дјелом има позитивног ефекта али једноставно не може, једноставно нисам био у стању
ја и ти људи који су са мном били да, и онда су ми рекли овако каже „Полиција нек
обави увиђај, све пишите“, на састанцима говори људима да ће, доће дан, ко што ево
долази дан, фала богу увек дође дан, кад ће сви да стану па да кажу зашто, шта то си
чинио и зашто. Писало се, упамтило се и ево сад говоримо. Нисам ја сад сједио, ћутао
знам за убиство и сад баш ме брига што је неко, није мени то тако, нисам ја тај човек.
Сваку сам ја ту смрт преживио као човек, као хумани човек, не као животиња.

З

Председник већа: Добро. Питали су Вас, а сад ћу Вас ја питати, ако сте сазнали
да су ових 11 људи убијени, јесте ли тражили можда да се они пренесе, да се њихови
посмртни остаци пренесу у Тењу да се сахране ту одакле и јесу?

ВР

Сведок Јован Ребрача: Нисам.

Председник већа: А што нисте то тражили?

Сведок Јован Ребрача: Па не знам, не знам зашто нисам, зато што су ми рекли

да ће...

Председник већа: И дан данас се воде као нестали, нико их није нашао, и дан
данас се не зна где је њихово место.

Сведок Јован Ребрача: Рекли су да ће, ја имам неку информацију, сад не знам
колико је до вас дошло, наводно да је неки човек, један човек из Силаша да има багер и
да је он дошо тамо на лице мјеста и да је ископао за те људе и да су ти људи ту
колективно сахрањени.

Председник већа: Добро, то је то. Ви сте имали трошкове за данашњи долазак,
је ли тако? Ви сте дошли из Новог Сада аутомобилом.
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Сведок Јован Ребрача: Дошао сам аутобусом.
Председник већа: Аутобусом?
Сведок Јован Ребрача: Да, не могу да возим толико.
Председник већа: Добро, ми овде имамо да је то 2.220,00 динара трошкови, је
ли тражите трошкове?
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Сведок Јован Ребрача: Ако није проблем.

Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се сведоку Јовану Ребрачи исплати износ од 2.220,00 динара на име
путних трошкова.

Адв. Сима Кнежевић: Председниче, ако могу само док је сведок још овде, нећу
га ништа питати него само примедбу желим да дам која се односи на објективну
чињеницу па због тога. Напад на Стадионско насеље на породицу Живка Пеулића се
често пута овде спомиње у поступку као параметар, сведок је рекао да је то било 08.
јула.

З

Председник већа: По његовом сазнању.

ВР

Адв. Сима Кнежевић: Тако је, ја желим да предам један докуменат који говори
да је то било 11. јула, ради се о Комитету за прикупљање података о извршеним
злочинима против човечности међународног права, да се то догодило у Осијеку,
Стадионско насеље 11. јули 1991. Пеулић Живко је убијен у својој кући док је његова
супруга тешко рањена. Напад на Пеулићеву кућу трајао је пуних 12 сати, кућа је
потпуно разрушена, телевизија је пратила акцију хватања српских четника, индицију
извршиоци МУП и ЗНГ Републике Хрватске из Осијека, доказ, ТВ Сторија ХТВ-а и ТВ
Политика Београд, дакле то је било директно преношење на телевизији. Ако дозволите
ја Вам могу ово.
Председник већа: Добро, можете да нам оставите. Није то проблем. Господине
Ребрача, седите иза где седе сведоци, значи у другом реду, отпустићу Вас мало касније.
Нека уђе Бранко Грковић.
СВЕДОК БРАНКО ГРКОВИЋ
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Председник већа: Добар дан.
Сведок Бранко Грковић: Рекао сам кад сам ушао добар дан..
Председник већа: Сведок Грковић Бранко, је ли тако?
Сведок Бранко Грковић: Да.
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Председник већа: Господине Грковићу, Ви сте дали свој исказ 07.11.2011. пред
истражним судијом, што се тиче личних података је ли се променило нешто?
Сведок Бранко Грковић: Није.
Председник већа: Ништа.

Са личним подацима као на записнику 07.11.2011. године.

Овде сте позвани у својству сведока, дужни сте да говорите истину, давање
лажног исказа је кривично дело. Исто тако не морате да одговарате на питања која Вас,
односно Вашег блиског сродника може довести до тешке срамоте, односно кривичног
гоњења и материјалне штете. Овде Божу Видаковића и Жарка Чубрила познајете?
Сведок Бранко Грковић: Да, познам.

Председник већа: Јесте ли у завади с њима или у сродству?
Сведок Бранко Грковић: Не, нисам.

З

Председник већа: Нисте. Испред Вас имате текст заклетве коју треба да
положите, само прочитајте наглас.
Сведок Бранко Грковић: Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што будем
питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати.

ВР

Председник већа: Као што су Вам рекли у истрази, овде се води поступак
против Боже Видаковића и Жарка Чубрила због кривичног дела ратни злочин против
цивилног становништва који се десио прве половине 1991. године на територији
Републике Хрватске, окривљеном Божи Видаковићу стављено је на терет убиство Ђуре
Киша и нечовечно поступање према седам цивила хрватске националности, док је
окривљеном Жарку Чубрилу стављено на терет убиство 11 цивилних лица хрватске
националности. Већ сте код истражног судије дали свој исказ од тог 07.11. да ли
остајете при том исказу?
Сведок Бранко Грковић: Да, остајем.
Председник већа: Да ли има нешто да се измени?
Сведок Бранко Грковић: Нема.
Председник већа: Нема, значи остајете при ранијим исказима?
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Сведок Бранко Грковић: Да.
Председник већа: Добро. Онда ће да Вам постављају питања, прво ће тужилац,
затим одбрана, а на крају пуномоћник оштећеног и веће. Изволите.
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Заменик тужиоца за организовани криминал: Ево ја бих одмах да разрешимо
неке ситуације везано за Ваш исказ током истраге. Значи у питању су убиства прво
Ђуре Киша, а потом и 11 цивила који су били затворени у биоскопској сали, значи све
сте нам то рекли током истраге али имам на страни 8 Вашег исказа Ви кажете везано за
11 цивила: „Па поменуо је, рекао је Мацакања да их треба одвести“, кажите ми, у
претходном говорите о Јовану Ребрачи, кажите ми кад Вама то Јован Ребрача говори,
пре убиства цивила или евентуално после?
Сведок Бранко Грковић: После, после, не знам период који је тачно али ја сам
исто реко..
Председник већа: Мало гласније само говорите јер се ово снима.
Сведок Бранко Грковић: После, после ми је рекао.
Заменик тужиоца: После колико?

Сведок Бранко Грковић: Па не могу се сјетити тачно, можда једно петнаестак
дана.

Заменик тужиоца: Како вам је то рекао?

З

Сведок Бранко Грковић: Па ништа, рекао ми каже да треба да се одвезу, а није
знао да су ти људи убијени.

Заменик тужиоца: Како вам је рекао информативно или вам је службено рекао,
има сазнања ви сте полиција?

ВР

Сведок Бранко Грковић: Рекао ми, дошо код мене па ми је реко, срели и рекао

ми....

Члан већа судија Татјана Вуковић: Не чујете се, много тихо причате, неће се
чути транскрипт.
Сведок Бранко Грковић: Једино да се сагнем.
Члан већа судија Татјана Вуковић: Гласно да говорите нормално.

Сведок Бранко Грковић: Рекао ми да, рекао ми да треба да одведу те људе и
одвели су људе и онда су рекли да су ти људи страдали, да су убијени.
Заменик тужиоца: И шта вам је још рекао?
Сведок Бранко Грковић: Није ништа рекао.
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Заменик тужиоца: Је ли вам рекао ко је убио? Ко је одвезо?
Сведок Бранко Грковић: Не, није реко, он је реко као да Мацакања треба да
одведе те људе у неку размену у Борово Село, то ми је рекао.
Заменик тужиоца: И ништа више?
Сведок Бранко Грковић: Ништа више.
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Заменик тужиоца: Је ли Ви разговарате са Пајом Бугарски око овог случаја?
Сведок Бранко Грковић: Ја?
Заменик тужиоца: Да.

Сведок Бранко Грковић: Сад?
Председник већа: Не.

Сведок Бранко Грковић: Да ли сам разговаро?
Заменик тужиоца: Да, да.

Сведок Бранко Грковић: Тада? Да ли сам с Пајом Бугарски шта разговаро?
Заменик тужиоца: Да.

Сведок Бранко Грковић: Кад?

З

Заменик тужиоца: Па почетком јула?

ВР

Сведок Бранко Грковић: Па ја сам предложио Паји да Пају да отиде, тражио
сам Пају пошто сам ја био техничар криминалистички, а он је био обдуцент и завршио
за увиђаје ...
Заменик тужиоца: И који увиђај је, да ли се сећате, извршио?
Сведок Бранко Грковић: Он?

Заменик тужиоца: Да.

Сведок Бранко Грковић: Па вршио је одмах од првог дана увиђаје које је било,
убиства.
Заменик тужиоца: А Ђуре Киша?
Сведок Бранко Грковић: Да.
Заменик тужиоца: И је ли вас известио о томе?
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Сведок Бранко Грковић: Да касније кад сам ја формирао станицу.
Заменик тужиоца: Кад касније?
Сведок Бранко Грковић: После 15. сам ја...
Председник већа: Извините тужиоце, ако можете да седнете, не чујете се,
имаћемо проблема са, дајте столицу.
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Заменик тужиоца: Кад је формирана та полиција?

Сведок Бранко Грковић: Да ја вама објасним, ја сам пет пута био овде и
објашњавао и за случај ... Ја сам био на стражи у улици мојој, била је већ формирана
нека милиција тамо и реко сам Јово је посло по мене да се формира милиција, да се
праве тамо глупости, да се људи одводе, доводе. Ја сам реко да ћу видит то и касније
сам после, значи половином, то је Штаб донео одлуку и посло је Марка Вукаса и Бателу
по мене да спречимо то, тад сам ја ишо спречавао то и колко сам успио, успио сам да
спречим да се људи доводе више и после тога више никад није нико ни довођен и то је
права истина. А Пају сам предложио и Јови сам предложио....

Председник већа: Извињавам се, Ви то говорите за довођење у биоскоп
„Партизан“, морамо да знамо о ком догађају.
Сведок Бранко Грковић: Тако је, ја сам био још на стражи у улици мојој кад
су ти људи довођени, прво су довођени код Кукића једног у подрум неки тамо.
Председник већа: А ко их је доводио?

ВР

З

Сведок Бранко Грковић: Ко је кога хтео доводио, рат почео, тад је убијен
01.07. убијено наша два човека из Тења, убијен Кир онај начелник и после тога почело,
после тог је дошао напад 07.07. и онда то је хаос био и ја сам онда ишао и где год сам
мого да спасим људе да се људи не воде, неки су ишли да се макну с линије, да иду ка
размени, размену ићи неку јер већ су онда хапсили по Осијеку Србе.
Заменик тужиоца: Кажите ми да ли сте знали ко ради то, ко то убија те људе?

Сведок Бранко Грковић: Па није се знало да је неко неког убио, пазите, људи
су почели бежати из Тења, и Срби су одлазили напуштали и Хрвати су напуштали село.
Касније се чуло, комшија пријави каже „нема ови, нема оних“, јер остало Хрвата,
остало око 400-500 Хрвата остало у селу живели даље, многи су остали цео рат са нама.

Заменик тужиоца: И значи Ви сте кад сте 15. оформили полицију Ви сте
направили, како сам разумела.

Сведок Бранко Грковић: Ту око 15. то је на основу штаба, то је била милиција
која је формирала, то је Јово наредио да се то формира милиција, тад били ти, дошо ја
да направим тамо неког реда тад и онда је тек после у осмом мјесецу се формирала
станица милиције, значи нема ту полиције.
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Заменик тужиоца: Нисам само разумела кад Вас обавештава Ребрача о овим
цивилима који су страдали?
Сведок Бранко Грковић: После тога, не знам тачно кад, не могу се сјетити
тачно кад ме обавестио.
Заменик тужиоца: После чега?
Сведок Бранко Грковић: После кад су одведени већ били.
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Заменик тужиоца: После тога?

Сведок Бранко Грковић: Да. Ми нисмо имали никакву станицу, то је село које
нема месну заједницу, нема полицијску станицу, нема ништа и управо зато да се
направи неки ред се то чинило, то Јово зна, он је посло Марка Вукаса по мене и онда
сам ја почео људе тражити јер нас је било 50 полицајаца.

Заменик тужиоца: Јова Ребрача нама каже да је он одмах Вас обавестио као
полицију о тим убиствима.
Сведок Бранко Грковић: О тим тад?
Заменик тужиоца: Да.

Сведок Бранко Грковић: Па тад ја нисам још ни био командир тад.
Заменик тужиоца: Нисте били тад командир?

Сведок Бранко Грковић: Не, тек после тога, рекао бих, касније.

З

Заменик тужиоца: Касније?

ВР

Сведок Бранко Грковић: Да, јер ја нисам то прихватио уопште док су ти људи,
нисам био тамо, значи они су већ тамо има стражари који су тамо стражарили, чували
то горе, значи ја са њима везе нисам имо, тек после тога кад се то очистило све, мислим
људи су отишли одатле, е онда сам ја почео да формирам да питам те полицајце па сам
звао Сурла, Стефановића који су хтели, неки нису хтели.
Заменик тужиоца: А јесте ли радили нешто на разоткривању ко је починио?

Сведок Бранко Грковић: Па јесмо, како да не. Покушавали смо па ко ће онда,
ко је онда смео рецимо да има храбрости, нико није хтио да каже никад, ништа онда, а
сад сви причају, тад се нису усудили нормално.
Заменик тужиоца: А јесте ли Ви неког позивали да питате шта је било?

Сведок Бранко Грковић: Како да не, слао сам патролу, слао сам људе, слао сам
да испитивају.
Заменик тужиоца: Кога?
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Сведок Бранко Грковић: Полицајце те моје.
Заменик тужиоца: А кога да испитују?
Сведок Бранко Грковић: Па људе на околности да видимо где су људи, шта
су.
Заменик тужиоца: И јесте ли нешто сазнали?

09
56

Сведок Бранко Грковић: Па колко смо сазнали сазнали.
Заменик тужиоца: А шта сте сазнали?

Сведок Бранко Грковић: Па сазнали да су одведени наводно.
Заменик тужиоца: Ко да их одвео?

Сведок Бранко Грковић: Немам конкретно сазнања немам ко је одвео, за овај
случај Јово реко да Мацакања би требао да одведе те људе тамо, е сад ко је био,
причало се да је био овај, на крају тај није био уопште рецимо.
Председник већа: Извините тужиоче, каже чули сте да је Мацакања требао, па
јесте ли питали Мацакању шта је било у вези тог догађаја? Јесте ли разговарали с њим?
Сведок Бранко Грковић: Пито сам га, није каже ништа, он каже да није.

Заменик тужиоца: А шта питали сте га или сте обавили с њим разговор
формални?

З

Сведок Бранко Грковић: Па формалан разговор, јесмо да.
Заменик тужиоца: И шта Вам каже Мацакања?

ВР

Сведок Бранко Грковић: Па ништа, па ко ће рећи да је неко убио некога, ко је
хтио да каже нешто.
Заменик тужиоца: Значи он Вама не каже ништа?

Сведок Бранко Грковић: Ништа. Неће, нико није хтио да говори о томе тад. Ја
сам имо тад храбрости рецимо да управо то радим па су ми претили да ће ме убити и
свашта је било.
Заменик тужиоца: Ко вам је претио?

Сведок Бранко Грковић: Па нећу сад да спомињем имена ко ми је претио.
Боље да шутим да не кажем ко је. Два пута сам требо бити убијен због тога што сам
гуро нос свој свуда. Мислим то је истина права, зато што све се ради површно, неће
праву истину неко да каже шта је како, све сам их питао директно, а те околности друге
које су биле то никог не занима изгледа. Сад сви причају тамо, ево навешћу пример
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пошто сам ја био у комисији за размену заробљеника и кад су дошли у комисију, дошао
је код неког Ракана, Грујић Иван, дошао је ...02:08:13 а кад сам ја тражио да имамо
неког да заменимо за наше људе, онда није хтио дати. Овоме шамарчину ударио и онда
је рекао да има. То тако иде. И да ће доћи ти тамо који, ја их знам доста који су водили
истрагу у Осијеку па су свашта радили са њима, уцењивани на разноразне начине.
Заменик тужиоца: Ништа. Толико, хвала.
Председник већа: Одбрана изволите.
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Адв. Бранко Димић: Реците ми да ли познајете Мирослава Момчиловића?
Сведок Бранко Грковић: Да.

Адв. Бранко Димић: Да ли знате где је он био 07.07. на дан напада?

Сведок Бранко Грковић: Не знам, он је био прије мене у милицији, био он
Борко Грубовац од тог Борка је био нећак.
Адв. Бранко Димић: Да ли знате да ли је он био тај дан у селу уопште?

Сведок Бранко Грковић: Па не знам, мислим да је био. Нисмо могли изаћ из
села никуда, јер је село било блокирано.
Адв. Бранко Димић: Да ли знате да ли је он имао неки задатак тог дана?
Сведок Бранко Грковић: Не знам.

З

Адв. Бранко Димић: Да ли знате да ли су учествовали у одбрани села на дан
напада и неки људи који су дошли са стране у село да помогну одбрани?
Сведок Бранко Грковић: 07.07.?

ВР

Адв. Бранко Димић: Да.

Сведок Бранко Грковић: Нисам чуо како је било.
Адв. Бранко Димић: Да ли знате Милована Радосављевића Ферка?

Сведок Бранко Грковић: Милан?
Адв. Бранко Димић: Радосављевић Ферко.
Сведок Бранко Грковић: Ферко? Знам.

Адв. Бранко Димић: А јел знате шта је он радио у то време?

Сведок Бранко Грковић: Па ја колко знам да је био тамо код Боже у чети, да ли
је био командир вода или тако нешто не знам.
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Адв. Бранко Димић: Да не понављамо питања која су била из истраге, да ли
знате Лазара Радишића?
Сведок Бранко Грковић: Знам.
Адв. Бранко Димић: Реците ми да ли знате да је он боравио једно време у
душевној болници?
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Сведок Бранко Грковић: Па знам да сам рекао у исказу оном прошлом да је
био чудан тип, он је облачио се у женско.
Адв. Бранко Димић: Питам сада да ли конкретно знате да је...

Сведок Бранко Грковић: Мислим да је био у болници, мислим.
Адв. Бранко Димић: Милета Јајића да ли знате?
Сведок Бранко Грковић: Знам, како да не.

Адв. Бранко Димић: За шта је он био задужен? Шта је он радио у то време?

Сведок Бранко Грковић: Он је био кад се та власт формирала, био је у
цивилној заштити.
Адв. Бранко Димић: Да ли знате Милену Гајдашевић?
Сведок Бранко Грковић: Милену?

Адв. Бранко Димић: Милена Гајдашевић.

З

Сведок Бранко Грковић: Мислим да знам. То је од тог Радишића мислим
шогорица или тако нешто, нешто су у фамилији мислим, ако је Милена.

ВР

Адв. Бранко Димић: Јел знате где је она била у то време '91?
Сведок Бранко Грковић: Ко?
Адв. Бранко Димић: Јел знате где је она била у то време јул, август '91?

Сведок Бранко Грковић: Не знам, не знам тачно. Ако мислимо на исту особу,
не знам. Милена Гајдашевић.

Адв. Бранко Димић: Реците ми да ли знате за случајеве да су људи исељавани,
склањани из кућа које се налазе на првој линији?
Сведок Бранко Грковић: Да, било је тога, било је.

Адв. Бранко Димић: Немам више питања. Хвала. Извињавам се, само за Сурлу.
Знате Бошка Сурлу?
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Сведок Бранко Грковић: Да, како да не. Колега полицајац био.
Адв. Бранко Димић: Када сте га последњи пут видели?
Сведок Бранко Грковић: Последњи пут на сахрани у Сомбору пре једно
четири године.
Адв. Бранко Димић: Да ли сте са Сурлом разговарали икада о убиству Ђуре
Киша?
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Сведок Бранко Грковић: Са Сурлом?
Адв. Бранко Димић: Да.

Сведок Бранко Грковић: Не сећам се тога.

Адв. Бранко Димић: Да ли сте некада од било кога на било који начин или из
приче или из неких новина, да ли сте чули за то да се Сурла повезује са убиством
Киша?
Сведок Бранко Грковић: Не.

Адв. Бранко Димић: Немам више питања. Хвала.

Председник већа: Изволите. Окривљени имате питања. Изволите.

Опт. Божа Видаковић: Бранко ти као командир полиције да ли знаш да ли је
било '97 године бели комби да ли је постојао у Тењу? За '92 годину.

З

Председник већа: '97. Јел Вас занима '97 или '91?
Опт. Божа Видаковић: '91.

ВР

Сведок Бранко Грковић: Бели комби?
Председник већа: Јел постојао неки бели комби?
Сведок Бранко Грковић: Па било комбија више, не знам бели комби.

Опт. Божа Видаковић: Бели комби.
Сведок Бранко Грковић: Па бели комби...

Председник већа: Само морате мало гласније, неће моћи...

Сведок Бранко Грковић: Не сећам се, било је белих комбија више шта ја знам
за бели комби.
Опт. Божа Видаковић: А где си видио тај бели комби?
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Сведок Бранко Грковић: Откуд где сам видио, идем по селу ако је пролазио
тад.
Опт. Божа Видаковић: Био бели комби?
Председник већа: Па добро, добили сте одговор сад је рекао да јесте. Колико
ћемо пута да понављамо питање?
Опт. Божа Видаковић: Јел био у комуналном предузећу бели комби?
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Сведок Бранко Грковић: Касније?
Опт. Божа Видаковић: Да.

Сведок Бранко Грковић: Па ја мислим да је био, у водоводу тамо да је био.

Председник већа: Оптужени Чубрило имате ли Ви неко питање? У Вашем
исказу рекли сте да сте почели да формирате полицију 15.07.
Сведок Бранко Грковић: Тад сам преузео полицију.
Председник већа: Значи, тад сте преузели?
Сведок Бранко Грковић: Да, 15.07.

Председник већа: Имамо исказ другог сведока Јована Ребраче који каже да Вас
је он обавестио о убиству овога Киша и да сте Ви касније то организовали да видите
шта се дешава. То је било пре 15. то је било 08. 07. или 08. Јел тачно то што је рекао
Јован Ребрача да Вас је обавестио о убиству за 08.

Сведок Бранко Грковић: Тад нисам био командир. Да Вам објасним како је

З

било.

ВР

Председник већа: Кажете јесте Вас обавестио. Добро и шта сте, када Вас је
обавестио да је убијен.
Сведок Бранко Грковић: Тад сам Јови рекао да ангажира тога Пају Бугарског
да се направи увиђај, да се уради све тад али нисам био командир, да Вам објасним
како нисам био.

Председник већа: Зато што овде сте рекли у Вашем исказу не знате ништа о
убиству Ђуре Киша. Сад испаде да знате.
Сведок Бранко Грковић: Да је убијен тамо, да. Ја сам рекао Јови да се изврши
увиђај, да се направи...
Председник већа: Отишао је Бугарски на увиђај јел сте Ви ишли на увиђај?

Сведок Бранко Грковић: Молим? Не.
Председник већа: Што?
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Сведок Бранко Грковић: Нисам зато што нисам био командир. Нисам.
Председник већа: А зашто је Вас ангажовао а не неког другог?
Сведок Бранко Грковић: Да Вам објасним како је. 06. је дошао Марко
...02;14;22 код мене у улицу на крају да оће да дође да се направи ред, да формирам
милицију да се то.
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Председник већа: То је 06. јули?
Сведок Бранко Грковић: Тако је. 06. навече зове ме Јовковић Томислав значи
командир хрватске полиције који је постављен у насељу. Зове ме код Станка Репца
исто колеге полицајца. Да ја идем у штаб да питам да преговарају да се то реши мирно.
И ја одем код Јове и кажем Јово звао ме Томо Јовковић сад се зове Пинтарић, да се то,
кажем Јово ајде види. Он ће мене зват навече у 9.

Председник већа: То нам је све јасно, то сте причали како ће да буде
организовано све. Него ме занима кад Вас је обавестио Јован Ребрача о убиству јел
рекао на кога сумња или на кога је добио информацију да се сумња да је извршио?
Сведок Бранко Грковић: Не, не.

Председник већа: Није Вам рекао?

Сведок Бранко Грковић: Није рекао.
Председник већа: Да се прича?

З

Сведок Бранко Грковић: Не.
Председник већа: За Божу Видаковића да је он извршио то убиство?

ВР

Сведок Бранко Грковић: Не.
Председник већа: Ништа?

Сведок Бранко Грковић: Јер ја сам му рекао Јови да Паја вечерас направи
увиђај, да је Паја направио, касније сачињена службена белешка, касније када се то све
на нивоу Славоније, Барање, слао те извештаје у СУП значи Вуковар, са привременим
седиштем у Даљу је био, СУП Вуковар, значи само постоји као нека станица, нема
СУП, нема полицијске управе, нема ништа. И касније сам ја те све папире које сам
успео неке ствари да то са тим, што је Пајо доставио, слао тамо.
Председник већа: Да ли знате нешто о убиству ових Кнежевића?
Сведок Бранко Грковић: Не.
Председник већа: Да ли се о томе нешто причало?
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Сведок Бранко Грковић: Не, када су исто рекле комшије да их нема, они су
наводно ишли негде радити, нису били, онда сам ја слао патролу да види где су, људи
су и по ноћи неки оду, и тако да.
Председник већа: И тада нисте?
Сведок Бранко Грковић: Нисам дошао до сазнања никаквих ко их је могао
убити. Једноставно, ја сам, кажем, тада нико није хтео о томе да прича уопште, значи
тада је било бити херој и бити Србин велики, шта ја знам, није значи било.
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Председник већа:

Само Вас питам, да ли Вас је обавестио. Овде према овоме имамо да сте били
обавештени. Јесте ишли на неке састанке у територијалну одбрану, да ли је ишао неко
од полиције на те састанке?
Сведок Бранко Грковић: Ишао, звали су мене када је требало, рецимо када је
почело.
Председник већа: Јесте на тим састанцима чули нешто о овим убиствима? Да
ли се причало о томе, за убиство, ових 11 људи?

Сведок Бранко Грковић: Ја сам зван већином када је требало неко обезбеђење
значи да се пружи, тада је почела жетва, па сам комбајне обезбеђивао, људи су ишли
својим потребама, према Боботи па смо пратили, јер су из кукуруза знали да припуцају.
Председник већа: Знам, ја Вас питам само да ли сте сазнали о убиствима, а када
је била жетва.

З

Сведок Бранко Грковић: Не, говорим шта смо радили у полицији тада.
Председник већа: Значи не знате ништа ни о...

ВР

Сведок Бранко Грковић: Не.

Председник већа: За ових 11 лица, и то сте рекли да Вас је обавестио, он каже
да Вас је обавестио Јован Ребрача, одмах после тога, чим је сазнао за тај догађај, а Ви
кажете тек после 15 дана. Шта је сада тачно?
Сведок Бранко Грковић: Добро, ја сам рекао можда, не знам тачно.
Председник већа: Јесте истражили.

Сведок Бранко Грковић: Да ли одмах, можда сам чак рекао да сам одмах или
касније, тако пише у изјави ја мислим, да сам тако рекао.
Председник већа: Питам Вас не шта пише у изјави, него шта сте Ви?
Сведок Бранко Грковић: Па тада сам изјавио то, да.
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Председник већа: Каже, „Јово Ребрача ми је рекао да их је одвео Мацакања“.
Сведок Бранко Грковић: Да је требао да одведе у размену у Борово, да.
Председник већа: Јесте разговарали са Мацакањом, да ли сте питали, шта би са
тим људима?
Сведок Бранко Грковић: Ништа није рекао.
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Председник већа: Ништа?
Сведок Бранко Грковић: Ништа.

Председник већа: И ту сте прекинули истрагу?

Сведок Бранко Грковић: Није прекинута, неће да прича нико о том.
Председник већа: Јесте можда сазнали ко је возио тај камион?
Сведок Бранко Грковић: Не.

Председник већа: Јесте сазнали ко је био у камиону?
Сведок Бранко Грковић: Не.

Председник већа: Да ли Вам је рекао нешто?

Сведок Бранко Грковић: Нисам уопште био тамо, значи не знам ништа.

З

Председник већа: Не кажем да сте Ви били, него да ли сте сазнали?
Сведок Бранко Грковић: Није, зато Вам говорим да нико није хтео тада о томе
да се уопште прича, о таквим стварима.

ВР

Председник већа: Има ли још неко питање?

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Ја имам питање, члан већа, судија Татјана
Вуковић. А Ви сте у време када су ових 11 људи убијено већ били командир полиције?
Сведок Бранко Грковић: Не.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Не, ни тада?
Сведок Бранко Грковић: Не.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Шта сте били?
Сведок Бранко Грковић: Нисам био ништа.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Па јесте били полицајац?
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Сведок Бранко Грковић: Био сам стражар.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Јесте били припадник резервне полицијем
полицајац?
Сведок Бранко Грковић: Не.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Нисте ни полицајац, ништа нисте били?
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Сведок Бранко Грковић: Ја сам полицајац пре рата био, значи до рата сам био
полицајац у Осијеку.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: А што Вас обавештава командант штаба
територијалне одбране о томе?
Сведок Бранко Грковић: Ја сам малопре господину суцу објаснио.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: И ја сам судац исто. Па хајте мени
објасните, нисам схватила, можда овај судац боље схвата од мене.
Сведок Бранко Грковић: Али Јово је мене замолио када сам ја ту вече био код
њега и јутро напад, 07.07. десио се тај напад, чувени.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Не, не питам Вас за то. Убијено је 11
цивила, и он Вас обавештава, Ви сте били пре рата полицајац и из искуства знамо да
полиција по правилу прво утврђује на кога се сумња, постоји ли нека особа на коју се
сумња. Па ја Вас сада питам, друго питање.
Сведок Бранко Грковић: Значи било је после.

З

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Дозволите да Вас питам, да ли сте чули, да
ли се нека особа помиње као особа која је сумњива за та убиства? Једанаест људи је
мртво.

ВР

Сведок Бранко Грковић: Не, тада не.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Када тада не, а када?

Сведок Бранко Грковић: Када ми је Јово рекао да је Мацакања требао да
одведе и наводно да су онда они поубијани тамо, то ми је Јово рекао, а није спомињао
никога ко је.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: И после шта Ви, после постајете командир
касније, шта, да ли је тај предмет окончан? Да ли је разведен тај предмет?

Сведок Бранко Грковић: После ме обавестио, значи после одвођења тих људи,
ја,тек сам тада постао, после сам преузео то, почео, тек после када су отишли из кина
тога.
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Члан већа-судија Татјана Вуковић: Добро, па то сам Вас и питала, Ви кажете
не. Па када сте постали командир полиције?
Сведок Бранко Грковић: Преузео сам станицу тада када су одведени ти људи.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: То Вас питам, и онда Ви?
Сведок Бранко Грковић: Тада сам постао када су одведени, после сам ја почео.
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Члан већа-судија Татјана Вуковић: И шта онда Ви истражујете, како тај
поступак траје?

Сведок Бранко Грковић: Онда идем, не истражујем, онда идем да формирам
милицију, тражим људе.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Добро, и формирате милицију.
Сведок Бранко Грковић: Тако је.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: И када сте формирали милицију, да ли је
предмет завршен, да ли је решен предмет, да кажемо оно стручно?
Сведок Бранко Грковић: Нисам дошао до сазнања никаквих, не могу решавати
ништа тада.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Шта сте пре него што сте предмет?

Сведок Бранко Грковић: Приоритет је био тада да се одбранимо од тих, то је
било да се одбранимо од свега тога.

З

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Не, не, ја Вас питам, ми смо овде се
скупили да решимо нека питања ратних злочина и убистава, а не одбране, напада и тако
даље, то нас не интересује.

ВР

Сведок Бранко Грковић: Да, то је уско повезано.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Значи и Ви после сте полицију.
Сведок Бранко Грковић: Нико ми није хтео о томе да прича.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Само Вас питам, да ли је неко доводио у
везу нека имена која су Вам?
Сведок Бранко Грковић: Не, не.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Ви никада нисте чули ко се помиње да је
убио те људе?

Сведок Бранко Грковић: Помињао се, сада безвезе, могу десет људи да
спомињем.
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Члан већа-судија Татјана Вуковић: Не, не без везе, него реците ми, да ли сте
Ви чули да, овде смо имали сведоке који су конкретна имена помињали кажу, неки
људи су везивали, да ли сте Ви као шеф полиције после, а предмет још није завршен,
чули која се лица помињу да су евентуално сумњива за то?
Сведок Бранко Грковић: Нико мени, са мном о томе није хтео да прича, нико.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Да ли сте Ви чули?
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Сведок Бранко Грковић: Нико није хтео да каже мени, нико, ја сам питао
људе, када сам слао људе, нису хтели да причају о томе уопште, а сада сви причају.
Члан већа-судија Татјана Вуковић: Овде су били неки који кажу баш за неке
конкретне људе, значи Ви као шеф полиције до Вас то не допире?
Сведок Бранко Грковић: Не.

Члан већа-судија Татјана Вуковић: Добро, хвала.

Председник већа: Пуномоћник оштећених, да ли имате питање? Хвала. Нема
још неко допунско питање? Нема.
То је све што имам да изјавим.

Председник већа: Имали сте трошкове за данашњи долазак.
Сведок Бранко Грковић: Да.

Председник већа: Ви сте дошли аутомобилом, је ли тако?

З

Сведок Бранко Грковић: Молим?
Председник већа: Јесте аутомобилом дошли данас?

ВР

Сведок Бранко Грковић: Да, да.
Председник већа: Овде је код нас 2.616 динара је.

Сведок Бранко Грковић: Да, ова девојка је тамо.
Председник већа: Добро.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се сведоку Бранку Грковићу на име трошкова доласка и повратка у
Ченеј исплате путни трошкови у износу од 2.616 динара.
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Председник већа: Хвала Вам што сте дошли, можете обојица да идете,
слободни сте. Направићемо једну паузу, сада од 20 минута.
Суд доноси
РЕШЕЊЕ
Да се главни претрес прекида.
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Наставиће се у 12 часова и 20 минута.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се после паузе настави главни претрес у 12 часова и 34 минута,
испитивањем сведока Миленка Капетан.

СВЕДОК МИЛЕНКО КАПЕТАН

Председник већа: Добар дан.

Сведок Миленко Капетан: Добар дан.

З

Председник већа: Да ли Вам је тешко да стојите или?
Сведок Миленко Капетан: Да, да.
Председник већа: Седите, седите.

ВР

Сведок Миленко Капетан: Па шта, стар човек, болестан.

Председник већа: Добро, само Ви седите. Да узмемо прво Ваше личне податке.
Капетан Миленко, је ли тако?
Сведок Миленко Капетан: Да.

Председник већа: Ви сте дали своје податке код истражног судије, 20.09.2011.
године. Да ли има неке измене у тим подацима, име, презиме, место становања?
Сведок Миленко Капетан: Нема.
Председник већа: Нема. Овде окривљене, познајете?
Сведок Миленко Капетан: Да, да.
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Председник већа: Јесте у завади са њима или у сродству?
Сведок Миленко Капетан: Нисам ништа.
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Председник већа: Добро, позвани сте овде у својству сведока. Дужни сте да
говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело. Исто тако, не морате да
одговарате на питања, која Вас, односно Ваше блиске сроднике може довести до тешке
срамоте, кривичног гоњења или материјалне штете. Треба да положите заклетву,
испред Вас пише текст заклетве, а заклетву можете да прочитате, ту има на папиру.
Прочитајте наглас.
Сведок Миленко Капетан: Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што будем
питан, говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато, нећу прећутати.

Председник већа: Хвала. Као што сам рекао, овде се води поступак против
Боже Видаковића и Жарка Чубрила, због кривичног дела ратни злочин против
цивилног становништва. Ради се о догађајима из прве половине 1991. године у Тењу,
стављено је на терет Божи Видаковићу убиство Ђуре Киша и нечовечно поступање
према цивилном становништву. Док је окривљеном Жарку Чубрилу стављено на терет
убиство 11 цивилних лица у јулу 1991. године.
Ви сте код истражног судије већ испитани. Испитани сте и код полиције, да ли
има нешто да се измени од оног што сте рекли?
Сведок Миленко Капетан: Нема.

Председник већа: Остајете при свему што сте рекли?

Сведок Миленко Капетан: Па ја за друго не знам, него што сам рекао.

З

Председник већа: Добро, онда ће Вам поставити прво питање тужилац, да се
разјасне још неке ствари, па ће и други учесници у поступку поставити питања.
Изволите тужиоче.

ВР

Заменик тужиоца: Добар дан, Снежана Станојковић. Значи господине Капетан,
Ви сте нам током истражног поступка испричали шта сте Ви током јула радили у Тењи.
Сведок Миленко Капетан:У продавници, да.

Заменик тужиоца: Јесте били при територијалној одбрани Тења?

Сведок Миленко Капетан: Не.
Заменик тужиоца: Нисте уопште били?

Сведок Миленко Капетан: Не.
Заменик тужиоца: А кажите ми, рекли сте нам да се та продавница налазила у
непосредној близини биоскопске сале.
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Сведок Миленко Капетан: Да.
Заменик тужиоца: И кажите нам, да ли се сећате да се тих дана нешто дешавало
испред те биоскопске сале?
Сведок Миленко Капетан: Није ништа.
Заменик тужиоца: А да ли су људи нешто причали евентуално?
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Сведок Миленко Капетан: Нису.
Заменик тужиоца: Ако можете да се сетите.

Сведок Миленко Капетан: Нису, ја сам био својих 200 метара од тога.
Заменик тужиоца: Добро.

Сведок Миленко Капетан: Није се онда биоскоп приказивао ништа.

Заменик тужиоца: Да ли се нешто друго дешавало у биоскопској сали?

Сведок Миленко Капетан: Не знам, није ту била представа, ништа, колико ја
знам, никаква.
Заменик тужиоца: Јесу затварани цивили, да ли знате?
Сведок Миленко Капетан: Кога?

З

Заменик тужиоца: Цивилна лица, јесу затварана ту?
Сведок Миленко Капетан: Ту?

ВР

Заменик тужиоца: Да.

Сведок Миленко Капетан: Не знам.

Заменик тужиоца: Нисте знали?
Сведок Миленко Капетан: Немам појма.
Заменик тужиоца: Јесте касније сазнали?
Сведок Миленко Капетан: Па јесам, али нису на том месту.
Заменик тужиоца: А на ком су, ако се сећате, шта се дешавало?

Сведок Миленко Капетан: Па у, да ли знаш ти где је двор, школа?
Заменик тужиоца: Добро.
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Сведок Миленко Капетан: Е ту сам чуо да се неки доводе, неки, па онда
одвозе куда, шта ја знам. То су причали да.
Заменик тужиоца: Значи ништа Вам то није познато, за ове цивиле?
Сведок Миленко Капетан: Не.
Заменик тужиоца: А знате како је страдао Ђуро Киш?
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Сведок Миленко Капетан: Па да, чуо сам, погинуо у борби.
Заменик тужиоца: Како сте нам и рекли током истраге.
Сведок Миленко Капетан: Да.

Заменик тужиоца: А кажите ми још само једно питање, везано за ту борбу, ко је
још тај дан страдао, да Ви знате?

Сведок Миленко Капетан: Момчиловић и Поповић, с наше стране, а с њихове
стране Ђуро Киш. Тако сам ја добио информацију, још дошли у продавницу и плачу,
каже погинуо Момчиловић, погинуо овај Поповић и тамо каже, Киш неки као не знају
они сада њега, кажу неки Киш.
Заменик тужиоца: Да ли се сећате, ко је то плакао?

Сведок Миленко Капетан: Па народ, шта знам ко дође у продавницу. Знаш
како је, први човек погине, то је дете било 20 година.

З

Заменик тужиоца: Да ли сте тог 07.
Сведок Миленко Капетан: Двадесет година, то је било дете, да.
Заменик тужиоца: A да ли сте тог 07. јула виђали некога од двојице оптужених

ВР

овде?

Сведок Миленко Капетан: Где? Нису били ниједан у продавници.
Заменик тужиоца: У продавницу нису долазили?
Сведок Миленко Капетан: Нису били.
Заменик тужиоца: Ништа, хвала.
Председник већа: Одбрана, изволите.
Адв. Бранко Димић: Реците ми, да ли познајете Милета Јајића?
Сведок Миленко Капетан: Да.
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Адв. Бранко Димић: Да ли се сећате шта је, за шта је он био задужен 1991.
године у лето?
Сведок Миленко Капетан: Па он је ту као неки цивил оно, шта ја знам, како се
то звало, онда, у цивилима радио.
Адв. Бранко Димић: Реците ми, да ли познајете Милену Гајдашевић?
Сведок Миленко Капетан: Милена Гајдашевић?
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Адв. Бранко Димић: Да.

Сведок Миленко Капетан: Милена Гајдашевић, ја бих требао да знам све, али
сада морам се сетити ко је та. Да ли је то старија жена? Које је годиште? Ако је старија,
па то је онда од Душка жена, то је од Љепара жена онда, Душка Љепара жена.

Адв. Бранко Димић: Идемо даље, реците ми, да ли знате да ли је Комунално
предузеће имало бели комби?
Сведок Миленко Капетан: Чега бели комби?

Адв. Бранко Димић: Комунално предузеће, да ли је имало бели комби?
Сведок Миленко Капетан: Аха бели комби. Појма немам.

Адв. Бранко Димић: Да ли се сећате да је било Комунално предузеће?
Сведок Миленко Капетан: Па било је ваљда, шта ја знам.

З

Адв. Бранко Димић: Да ли сте Ви некад чули да Божо Видаковић држи неке
затворене људе или неки затвор под својом командом?
Сведок Миленко Капетан: Нисам чуо никада.

ВР

Адв. Бранко Димић: Немам више питања. Хвала.

Председник већа: Изволите. Окривљени имате питања? Још нека питања ћемо
да Вам поставимо. Само да ми разјасните Ви сте Миленко Капетан? Јел постоји још
неки Капетан? Милован?
Сведок Миленко Капетан: Постоји пуно Капетана још.
Председник већа: Јел постоји Милован?

Сведок Миленко Капетан: Не постоји, умро је.
Председник већа: Умро је?
Сведок Миленко Капетан: У Норвешкој сарањен, пре 5-6 година.
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Председник већа: Јел знате шта је тај Милован радио кад је био тамо у Тењу те
'91? Јел Вам он род неки?
Сведок Миленко Капетан: Брат рођени.
Председник већа: Рођени брат?
Сведок Миленко Капетан: Био је на стражи, онда касније се то нешто
оформило тамо неке као шта ти ја знам, како би ја то рекао.
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Председник већа: Полиција? Шта?

Сведок Миленко Капетан: Он је ту нешто радио не знам ја као шефови, то
војно нешто. Писао нешто, мастиљара како се то каже, био шта ја знам. Ето.
Председник већа: Испаде сви су били у позадини, писали су или су били у
позадинском саставу.
Сведок Миленко Капетан: Е то, да, да.

Председник већа: Добро. Значи, кад је умро пре 3-4 године?

Сведок Миленко Капетан: Па у Норвешкој сарањен у Ослу тамо, има 5 година.
Председник већа: Има 5 година.

Сведок Миленко Капетан: Па и више шта ја знам.

Председник већа: Овде окривљене познајете јел тако? Ево седе с друге стране.

З

Сведок Миленко Капетан: Да.

Председник већа: Јел сте их Ви виђали тада?

ВР

Сведок Миленко Капетан: Да.

Председник већа: И Жарка и Божу јел сте виђали тада у Тењи?
Сведок Миленко Капетан: У Тењи да.

Председник већа: Докле сте их виђали? Хајде да кренемо од оног напада 07. јел
сте их после виђали? Од 07.07.?
Сведок Миленко Капетан: Да, да.
Председник већа: Јел су долазили код Вас у радњу?

Сведок Миленко Капетан: Да, да, да.
Председник већа: До кад су долазили јел се сећате?
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Сведок Миленко Капетан: Па сад не знам за Жарка слабо се сећам, ал Божо,
Божо је долазио да, Божо је долазио.
Председник већа: Кажете 07.07. Ви сте били у радњи?
Сведок Миленко Капетан: Нисам ја дуго био у радњи пошто овај, ја сам иначе
по професији механичар знаш и онда су мене пребацили да водим камионе.
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Председник већа: Е кад су Вас пребацили да водите камионе?
Сведок Миленко Капетан: Па не знам ја негде дал је август био, септембар.
Председник већа: Значи прошли већ ови напади у јулу што је било?
Сведок Миленко Капетан: Да, да, после.

Председник већа: Јел познајете Ви Кнежевића који је возио камионе?

Сведок Миленко Капетан: Кнежевића? Тај није возио код мене Кнежевић.
Председник већа: Није?

Сведок Миленко Капетан: Није.

Председник већа: А Милан Мацакања јел возио он камионе?
Сведок Миленко Капетан: Није. Није он возио.

З

Председник већа: Јел се сећате Милана Мацакање из тог периода?
Сведок Миленко Капетан: Како не.

ВР

Председник већа: Шта је његово било задужење јел се сећате можда ако знате.

Сведок Миленко Капетан: Његово задужење? Није било никакво, само да иде
около и да тако шта ја знам, био је на стражи једно време.
Председник већа: Јел се сећате његов син јел био он рањен можда?
Сведок Миленко Капетан: Син његов? Жељко? Не сећам се тога.

Председник већа: Питам Вас да ли сте можда чули да је био...
Сведок Миленко Капетан: Па не знам можда сам и чуо, шта ја знам, заборавио.

Председник већа: Кажете после сте радили око возила. У ком, где сте били при
полицији, милицији или где?
Сведок Миленко Капетан: Новосадски корпус.
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Председник већа: То је значи нешто сасвим друго.
Сведок Миленко Капетан: Да.
Председник већа: Добро. Има неких питања? Пуномоћник оштећеног имате ли
неких питања? Не, нема више питања. Нема, нема, нико нема питања. Само да видимо
овако дошли сте из Новог Сада јел тако? Из Новог Сада сте дошли?
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Сведок Миленко Капетан: Из Ченеја.
Председник већа: Из Ченеја. Овде смо добили да је аутобуска карта 2.220,00
динара. Јел тражите трошкове?
Сведок Миленко Капетан: Нормално.
Председник већа: Добро.

Сведок Миленко Капетан: Да и то деране, и то исто овај та мала, то је локална.
Председник већа: Добро.

Сведок Миленко Капетан: То је у једном правцу.
Председник већа: 780,00 динара у једном правцу.
Сведок Миленко Капетан: Кога?

Председник већа: 780,00 динара у једном правцу добили смо ми овде.

З

Сведок Миленко Капетан: А такси, а локал?

ВР

Председник већа: Сад такси, Београд има врло развијен градски саобраћај
можемо да се похвалимо.
Сведок Миленко Капетан: Једва сам стигао ту.

Председник већа: Па то је друга ствар. Код нас функционише. Ми можемо да
Вам исплатимо ово што је...
Сведок Миленко Капетан: Е онда ћете други пут доћи по мене.
Председник већа: Може, постоји та могућност не секирајте се.
Сведок Миленко Капетан: Видиш ти колико је он мени узео.

Председник већа: Нећемо сада да се расправљамо.
Суд доноси
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РЕШЕЊЕ
Да се сведоку исплати износ од 2.200,00 динара на име путних трошкова.
Председник већа: Хвала што сте дошли. Довиђења. И сада нека дође Софија
Чубрило.
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СВЕДОК СОФИЈА ЧУБРИЛО

Председник већа: Добар дан.

Сведок Софија Чубрило: Добар дан.

Председник већа: Сведок Чубрило Софија.
Сведок Софија Чубрило: Јесте.

Председник већа: Госпођо Чубрило Ви сте овде 17.10.2011. године, испитани у
својству сведока. Тада сте дали Ваше личне податке. Јесу ли исти као што су били
тада? Нема, ништа се није изменило? Место боравка ништа?
Сведок Софија Чубрило: Не.
Председник већа: Добро.

З

Са личним подацима као на записнику од 17.10.2011. године.

ВР

Председник већа: Овде сте позвани у својству сведока, пре него што Вам то
објасним Ви сте овде и супруга другооптуженог Чубрило Жарка. Као супруга не морате
да сведочите, то је Ваше право. У случају да одлучите да сведочите, бићете саслушани
у својству сведока као и остали сведоци у поступку.
Сведок Софија Чубрило: Добро.

Председник већа: Јесте ли разумели то?

Сведок Софија Чубрило: Јесам.

Председник већа: Хоћете да сведочите данас?
Сведок Софија Чубрило: Да.

Председник већа: Добро. Онда ћемо овако. Како сте позвани у својству сведока
дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело, исто тако не
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морате да одговарате на питања која Вас односно Вашег блиског сродника може
довести до тешке срамоте, кривичног гоњења односно материјалне штете. Овде сте
рекли да Вам је Жарко Чубрило супруг, овде окривљеног Божу Видаковића познајете?
Сведок Софија Чубрило: Да, из виђења.
Председник већа: Нисте с њим у свађи нити у сродству?
Сведок Софија Чубрило: Не.
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Председник већа: Добро. Имате испред текст заклетве па прочитајте.

Сведок Софија Чубрило: Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што будем
питана говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу прећутати.
Председник већа: Хвала. Ви сте код истражног судије када сте били испитивани
дали свој исказ. Јел остајете при оном што сте тада рекли?
Сведок Софија Чубрило: Остајем.

Председник већа: Добро. Како сте Ви предлог одбране, прво ће Вам поставити
питање ово је Ваш предлог, прво ћете Ви па она ће колега.
Адв. Сима Кнежевић: Ви сте имали породичну кућу у Новој Тењи јел тако?
Сведок Софија Чубрило: Јесте.

З

Адв. Сима Кнежевић: Можете ли ми рећи само судбину након ратних
догађања, након почетка ратних догађања, материјала са Ваше куће, прецизно речено
цреп и кровна грађа. Шта се са тим догодило? Да ли имате сазнања?
Сведок Софија Чубрило: Имам.

ВР

Адв. Сима Кнежевић: Кажите нам.

Сведок Софија Чубрило: Цреп и грађу са куће однео је Милан Мацакања.

Адв. Сима Кнежевић: Како Вам је то познато?

Сведок Софија Чубрило: Познато ми је зато што ми је Жарко сам то рекао да
му је дозволио да то однесе иако сам ја била врло љута после тога зато што сам
мислила да и цреп и грађа могла је и нама да користи. Међутим, он је мени рекао пусти,
њему је потребније него нама, ми ћемо се већ снаћи.
Адв. Сима Кнежевић: Да ли се сећате кад сте водили тај разговор? Кад је то

било?

Сведок Софија Чубрило: Ја мислим да ли '95 или '96 године.
Адв. Сима Кнежевић: Хвала. Немам више питања.
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Председник већа: Изволите. Нема питања. Окривљени имате нека питања?
Одбрана? Извињавам се, тужиоче изволите.
Заменик тужиоца: Па ево, ја ћу можда само да се осврнем на један, да
разјаснимо просто једну чињеницу. Ви сте током истражног поступка рекли и
испричали нам како Ваш супруг није једини реизабран у општини сећате се тога? И на
питање зашто није реизабран Ви рекосте зато што је Србин јел тако?
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Сведок Софија Чубрило: Па нисам ја рекла да је он Србин него је тако испало
према општинским одлукама да он зато што је Србин не може бити реизабран. Ја сам
само поновила то значи, то је потекло из...
Заменик тужиоца: Имамо изричито да сте рекли да, зато што је Србин. Па Вас
сад питам значи није тако као што сте нам рекли у истражном поступку?

Сведок Софија Чубрило: Можда нисам добро рекла али то је значи била нека
фама да је он као Србин па неће бити изабран.
Заменик тужиоца: Јел он реизабран?
Сведок Софија Чубрило: Није.

Заменик тужиоца: Зашто није реизабран?

Сведок Софија Чубрило: Никад му није нико ни рекао зашто не.

Заменик тужиоца: Значи Ви мислите у ствари кад сте ово рекли да, зато што је
Србин. Ви сте у ствари мислили да је он Србин и зато није реизабран.

З

Сведок Софија Чубрило: Да, управо то.
Заменик тужиоца: Шта је Ваш муж по националности?

ВР

Сведок Софија Чубрило: Па мајка и отац су му Хрвати, значи он је по рођењу

Хрват.

Заменик тужиоца: Па како сте нам онда то рекли да...

Сведок Софија Чубрило: Он се никад није изјашњавао о својој националној
припадности нити је о томе икада било разговора, обзиром да је био искључиво
настројен за очување Југославије и то је неки његов модус вивенди био тада да је.
Заменик тужиоца: Хвала Вам а зашто нам онда то нисте рекли у истражном
поступку?
Сведок Софија Чубрило: Па није ме нико питао.
Заменик тужиоца: Хвала.
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Председник већа: Да поставимо нека питања. Када сте отишли из Осијека, када
је то било?
Сведок Софија Чубрило: Из Осијека сам отишла 09. јула '91. године.
Председник већа: Где сте отишли?
Сведок Софија Чубрило: Отишла сам преко Барање у Бачки Грачац код Оџака.
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Председник већа: Код кога сте отишли?
Сведок Софија Чубрило: То је Жарков брат од ујака.
Председник већа: Како се он зове?

Сведок Софија Чубрило: Ђоко Обрадовић.

Председник већа: После тога када се по Вашем казивању Вама придружио
муж? Супруг кад је он дошао?
Сведок Софија Чубрило: Он је тамо већ био кад сам ја стигла.
Председник већа: Значи тада је био кад сте дошли?
Сведок Софија Чубрило: Да.

Председник већа: Док сте тамо били јесте ли одржавали неке свечаности? Јесте
ли прославили рођендан Вашем супругу?

З

Сведок Софија Чубрило: Па јесмо, обзиром да је он рођен 13. јула имали смо
тако, назовимо славље. То није баш неко славље било баш овако јер је то његов
рођендан и онда сви смо били на све стране раштркани по земљи.

ВР

Председник већа: Јел дошао неко од познатих?

Сведок Софија Чубрило: Па дошла је наша породична пријатељица са децом и
присуствовала је ето том ручку.
Председник већа: Да Вас питам шта је било за ручак јел се сећате пре 20
година? Јел се сећате можда?
Сведок Софија Чубрило: Ако се не варам, један котлић од пилетине.

Председник већа: Овде имамо исказе многих сведока који тврде да је Ваш
супруг у том тренутку био у Тењу. А Ви кажете био овамо. Зашто толика разлика? Јел
сте размишљали?
Сведок Софија Чубрило: Ја не знам шта ко други каже, ја знам шта је истина и
шта ја знам.
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Председник већа: Да Вас питам јесте ли Ви вашем супругу из општине Осијек
добили његово уверење о држављанству и ко је подигао за њега уверење из Хрватске?
Сведок Софија Чубрило: Уверење о држављанству?
Председник већа: Да.
Сведок Софија Чубрило: Уверење о држављанству смо ми добили у Вуковару.
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Председник већа: У Вуковару?
Сведок Софија Чубрило: Да.

Председник већа: Кад сте га добили?
Сведок Софија Чубрило: '96 године.

Председник већа: '96? То је тада значи уверење.

Сведок Софија Чубрило: Ја сам добила раније у Будимпешти а он '96 да. А
после смо одлазили у Осијек нормално по крштенице, извод из књиге рођених, мењали
личне карте које су изашле и тако.
Председник већа: Добро. Има нека питања пуномоћник? Нема. Хвала Вам што
сте приступили. Јел тражите трошкове за данашњи долазак?
Сведок Софија Чубрило: Не.

То је све што имам да кажем.

ВР

З

Председник већа: Данас смо завршили. Да само питамо, да ли је дошао можда
Радослав Подбарац? Питајте горе само да видимо, нема никог добро. Можда се сведок
појавио у међувремену, он треба из Руме да дође па можда. Пре него што наставимо
само да вам доставим. Тражили сте налаз лекара специјалисте Божо Видаковић је
тражио, ми смо добили тај налаз па ћемо сада да Вам уручимо.

Констатује се да је окривљеном Божи Видаковићу уручен налаз лекара
специјалисте дијагностичко-поликлиничког центра војно медицинске академије
који је дана 18.12.2012. године, добијен од стране управе Окружног затвора у
Београду, болнице.

Председник већа: Ово је фотокопија ако хоћете само да му уручите. Како нових
сведока нема за данас, за данас смо завршили. Испитивање сведока наставак.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

Да се наставак главног претреса заказује за:
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21. јануар 2013. године
Када ће бити саслушано 5 сведока и то: Јосип Валентић, Јулијана Продановић,
Мирослав Пенић, Марија Медвед и Луција Валентић. Да ли ће неко од њих приступити
још не знам, ако не биће путем видео конференцијске везе. То ће бити као што смо
рекли у 09,30, значи судница број 4.
Адв. Сима Кнежевић: Председниче шта ћемо са Јовом Личином?

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА

ВР

З

ЗАПИСНИЧАР

09
56

Председник већа: То ћемо да решавамо, сада имамо прво ова три дана која иду
21, 22, и 23. Добићете распоред, ја сам мислио да сте ви већ добили. Добили сте, јесте
добили сте 21, 22, и 23. То је све. А за ово ћемо видети кад будемо поново испитивали
ове сведоке који нису приступили па ћемо их позвати прво са решењем о новчаном
кажњавању ако се тад не појаве биће привођени. За Јову Личину видећемо да ли треба
да га довезу или какво је његово стање, ја не знам колико је он болестан, он је прошли
пут долазио овде значи да је био у могућности. Он је навео да нема никога ко би га
довео. Па ћемо видети преко наше службе са сведоцима како ћемо то.

85

