Пословни број: К-По 2 1/2012

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА одржаног дана 03. децембра 2013. године
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Председник већа: Добар дан, још једном. Данас је 03.12.2013. године, 9 часова и
39 минута.

Отварам наставак главног претреса у предмету К-По 2 1/2012 против оптужених
Боже Видаковића и Жарка Чубрила, због кривичног дела из чл.142 став 2 и чл.144 КЗ
СРЈ, по оптужници Тужилаштва за ратне злочине, КТО бр.1/12 од 22.06.2012. године.
Поступа веће у неизмењеном саставу.

УТВРЂУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили:

-заменик тужиоца за ратне злочине Снежана Станојковић,
-оптужени Божо Видаковић и Жарко Чубрило и
-браниоци, адвокати Бранко Димић и адв. Симо Кнежевић, као и
-пуномоћник оштећене Ивке Трајковић – адв. Марина Кљајић и адв. Миша
Петровски, по заменичком пуномоћју се јавља адв. Весна Станимировић.

З

Приступили су сведоци: Миленко Двизац, Момчиловић Ђорђе, Чатлајић Чеда и
Пеказ Млађен.

ВР

Нису приступили сведоци: Благоје Келић, уредно позван, сведок Јово Личина,
уредно позван, који је својим дописом од 07.11.2013. године навео да је стар и болестан
и да не може да приступи, Радослав Подбарац, који није уредно позван – повратница се
вратила са назнаком „отишао у Русију“.
Има ли неких предлога, примедби, пре него што почнемо? Нема.

Како су испуњене све процесне претпоставке, то су се стекли услови за
наставак главног претреса.
Веће доноси

РЕШЕЊЕ

Да СЕ главни претрес НАСТАВИ.
Главни претрес је јаван.

1

КОНСТАТУЈЕ СЕ да се врши аудио снимање претреса и препис тонског
снимка биће саставни део записника о главном претресу.
НАСТАВАК ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА
Наставља се испитивањем сведока.
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ДОКАЗНИ ПОСТУПАК
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА

Председник већа: Прво ћемо позвати, замолио нас је сведок Миленко Двизац да
буде испитан.
Сведок МИЛЕНКО ДВИЗАЦ

Председник већа: Добар дан.

Сведок Миленко Двизац: Добар дан.

Председник већа: Данас ћете бити први испитани, пошто смо Вам изашли у
сусрет. Ви сте овде позвани у својству сведока. Дужни сте да говорите истину, јер
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, знатне
материјалне штете, односно кривичног гоњења. То Вам је јасно. Сада ћемо узети Ваше
личне податке. Ви сте личне податке давали код истражног судије дана 19.09.2011.
године. Да ли се изменило нешто у личним подацима?

З

Сведок Миленко Двизац: Ништа.
Председник већа: Ни где живите, не?

ВР

Сведок Миленко Двизац: Ништа.

Председник већа: Са личним подацима као на записнику од 19.09.2011. године,
чија је истоветност утврђена на основу личне карте број 002660884, издате од стране
ПУ у Новом Саду.

Само да Вам вратим личну карту. Као што сам рекао, Ви сте овде позвани у
својству сведока, дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа је кривично
дело. Значи исто тако, не морате да одговарате на ова питања, која могу Вас, односно
Вашег блиског сродника довести до тешке срамоте, кривичног гоњења, односно
материјалне штете. Исто тако, испред себе имате текст заклетве, коју треба да
положите. Ево прочитајте ту испред Вас.
Сведок Миленко Двизац: Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што будем
питан, говорити само истину и да ништа од онога што ми није познато, нећу прећутати.

2

Председник већа: Што ми је познато, хвала. Као што сам малопре рекао, Ви сте
као сведок испитани 19.09.2011. године у вези догађаја који су се одиграли још 1991.
године на територији Републике Хрватске. Овде су окривљени Божо Видаковић и
Жарко Чубрило. Да ли познајете њих?
Сведок Миленко Двизац: Познајем.
Председник већа: Да ли сте у завади или у сродству са њима?
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Сведок Миленко Двизац: Нисам.
Председник већа: Нисте у завади ни у сродству. Овим лицима је стављено на
терет извршење кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва,
окривљеном Жарку Чубрилу исто тако, ратни злочин против цивилног становништва и
Божи Видаковићу је стављено на терет да је дана 07. јула 1991. године у Хрватској убио
заробљеника Ђуру Киша и да је нечовечно поступао према цивилном становништву,
док је окривљеном Жарку Чубрилу стављено на терет убиство 11 лица у јулу 1991.
године.
Ви сте већ дали свој исказ код истражног судије. Да ли има неких измена од
онога што сте тада рекли?
Сведок Миленко Двизац: Нема.

Председник већа: Да ли имате нешто ново да додате?
Сведок Миленко Двизац: Немам ништа ново.

З

Председник већа: Онда је најбоље да Вам се поставе питања. Како сте Ви
сведок Тужилаштва, Тужилаштво ће почети прво са испитивањем. Изволите тужиоче.

ВР

Заменик тужиоца: Добар дан, Снежана Станојковић, заменик тужиоца за ратне
злочине. Значи сећате се, господине Двизац, да сте дали пред истражним судијом исказ
19. септембра 2011. године?
Сведок Миленко Двизац: Да.

Заменик тужиоца: Ја ћу само да се базирам, занима ме неколико ствари везаних
за Ваш исказ. Ви сте рекли да сте у Тењи се само ангажовали, ви из села и да сте тако
како Ви наводите.
Сведок Миленко Двизац: Бранили своје куће.
Заменик тужиоца: Јесте. Дајте, објасните ми, како сте се то ангажовали у селу?

Сведок Миленко Двизац: Па када је кренуло то, једноставно, Хрватска тада
држава организовала је своје људе, делили су оружје наочиглед нас су носили оружје
по улицама и онда.
Заменик тужиоца: Када је то било када носе наочиглед вас то оружје и деле?

3

Сведок Миленко Двизац: Па то је било, то је већ било негде када сам ја дошао
из војске, у децембру сам дошао из војске, у Сплиту сам служио војску, дошао сам. То
се већ дешавало тамо, већ фебруар, март.
Заменик тужиоца: Добро, а када ви почињете да се то, како Ви кажете,
ангажујете у селу, „да се бранимо“?
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Сведок Миленко Двизац: Па почињемо отприлике тада, већ су почели они, по
нечију су сламу запалили, сада, то није био туђин, али ми смо претпоставили да су они
провоцирали на тај начин. И онда смо се ми по селу организовали да чувамо куће,
сламе, имања, разумете, децу нашу.
Заменик тужиоца: Да ли могу да закључим да сте Ви чували Вашу кућу и Вашу
сламу?
Сведок Миленко Двизац: Јесте, нисам.
Заменик тужиоца: Реците.

Сведок Миленко Двизац: Нисам ја имао своју сламу, али имале су комшије,
шта ја знам и тако.
Заменик тужиоца: Кажите ми, у којој улици сте у то време живели?
Сведок Миленко Двизац: У Загребачкој.

Заменик тужиоца: Кажите ми, ко се све са Вама ангажовао, да ли се сећате
неких комшија, њихових имена?

ВР

З

Сведок Миленко Двизац: Па сећам се тако, у улици, био је тај Станко поштар,
па онда, били су вамо доле, доле била, омладина, шта знам, неки од омладине. Ми смо
се више дружили оно, па навече излазили, па навече када се вратимо из изласка, возали
се по селу аутима, није то испочетка тако нешто било. Тек касније смо ми, касније је
било уличних стража около села, почеле чувати, када је већ, малтене, село било
затворено.
Заменик тужиоца: А јесте Ви чували тада стражу када је село било затворено?

Сведок Миленко Двизац: Нисам ја чувао стражу, ја сам отишао горе, ту
назовимо као у неку команду, овај, на крај села, као са својим возилом, да ето ту будем
за потребе неке, ако треба, около да обиђемо и тако.
Заменик тужиоца: А око тих потреба и около обиласка тог, ко Вама то каже,
шта је потреба у датом моменту?

Сведок Миленко Двизац: Па, знате како, било је оно као да се не креће по
ноћи, па се поделе те неке, по тим рубовима села, како да кажем, да се поделе тако као
неке лозинке и то, па да се то разнесе да се зна комуницирати, да не би неко дошао,
напао нас иза леђа и тако.

4

Заменик тужиоца: Наравно.
Сведок Миленко Двизац: А то су нам давали, давао нам је командант и његов
заменик, ја мислим да је тада био Марко Вукас, овај, покојни, он је умро, ја мислим,
умро је, они су нам давали, да ти на папирићу и ти одеш тамо, однесеш папирић и
вратиш се и тако да, ето тако се то дешавало.
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Заменик тужиоца: Добро, током давања Вашег исказа, Ви сте рекли да сте
касније били возач.
Сведок Миленко Двизац: То, па то је то, да, возач.
Заменик тужиоца: Значи и возач и чувар?
Сведок Миленко Двизац: Па чувар.
Заменик тужиоца: Сеоска стража?

Сведок Миленко Двизац: Па, да, сеоска стража. Чувар, није то чувар, него
возач, возио сам својим личним аутом, нико мене није мобилисао, ни мој ауто, ни мене,
ништа, то сам ја, малтене, као добровољно, разумете. Није то сада било, ево ти позив,
па ово, него добровољно по селу, једноставно свој ауто сам користио, нисам имао
ничији ауто, него свој лични ауто, својим аутом возао и ето једноставно, нисам ја.
Заменик тужиоца: А то сте мислили када сте рекли возач?

Сведок Миленко Двизац: Па да, па то, ето то, на то сам мислио.

З

Заменик тужиоца: А кажите ми, да ли се Ви тако сами возате када обилазите?
Заменик тужиоца: Па већином сам, већином сам.

ВР

Председник већа: Да ли се сећате, каква је лозинка била, на шта се односила?

Сведок Миленко Двизац: Па како да Вам кажем.

Заменик тужиоца: На неке од тих ... Како сам разумела, Ви преносите поруке,
да би постојала нека координација између страже и команде, па ми сада реците, да ли
се сећате, какве су то биле поруке?

Сведок Миленко Двизац: Ма једноставно на папирићу написано, на пример, за
вечерас је пушка – пушка или пушка, разумете, да се неко, када ти долази онако у
сусрет, разумете, на такав начин је комуницирало около.
Заменик тужиоца: А кажите ми, јесам то добро разумела, када сте Ви били
мобилисани, ово самоорганизовано, а када сте?
Сведок Миленко Двизац: Ово је све самоорганизовано.

5

Заменик тужиоца: А јесте били мобилисани уопште?
Сведок Миленко Двизац: Ништа мобилисан, никада позив за мобилизацију
нисам добио.
Заменик тужиоца: До тог 02. августа када напуштате?
Сведок Миленко Двизац: Никада мобилисан нисам био.
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Заменик тужиоца: Добро.
Сведок Миленко Двизац: Чак ни у војној књижици немам да сам био у рату,
немам, чак у Хрватској сам предао војну књижицу и све.
Заменик тужиоца: Још једном да се вратимо, значи да ли се сећате, да ли сте
некога возили док сте то били у Тењи и радили као возач?

Сведок Миленко Двизац: Па како да Вам кажем, возио? Возио сам неког
другара, шта ја знам, знате како, оно преко дана, у току дана, седнеш са другаром,
повезем вамо, тамо, нисам ја неке обавезе имао да некога возим, како да кажем, да
кажем, е сада мораш га одвести ту или ту, нико мени није ништа, нето само то је чисто
било.
Заменик тужиоца: Па добро, у том смислу Вас и питам, то чисто што је било, да
ли сте некога повезли и ако се сећате, кога сте евентуално повезли?
Сведок Миленко Двизац: Па не могу се сетити.
Заменик тужиоца: Не можете?

З

Сведок Миленко Двизац: Ма какви.

ВР

Заменик тужиоца: Кажите ми, рекли сте за Божу Видаковића, да ли га
познајете?
Сведок Миленко Двизац: Познајем.
Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли сте возили Божу Видаковића некада?
Сведок Миленко Двизац: Нисам никада.
Заменик тужиоца: Да ли сте од њега некада примили неку поруку да пренесете?
Сведок Миленко Двизац: Нисам.

Заменик тужиоца: Шта знате онда о њему, шта сте рекли, рекли сте током
истраге да сте чули?

6

Сведок Миленко Двизац: Па ја сам човека упознао тек када је тај рат почео,
разумете, пре рата га нисам ни познавао, само нисам га ни знао ни тада по имену и
презимену.
Заменик тужиоца: Него, како сте га знали?
Сведок Миленко Двизац: Знао сам га, кажу, е каже, доћи ће сада усташа.
Заменик тужиоца: Где ће доћи усташа?
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Сведок Миленко Двизац: Па у ту као, назовимо, као неку, то је била стара нека
кућа као фол нека команда се називала, касније, шта ја знам. И ја сада размишљам,
знате како креће тај рат, размишљаш усташа, ово, оно. Какви усташа, разумете,
мислим, разумете, усташа, размишљам откуд сада, шта ће ту усташа, разумеш. Тек
касније се сазнало да то није усташа, да је то.
Заменик тужиоца: Шта се то сазнало?

Сведок Миленко Двизац: Па да је то Божо тај Видаковић, да је он човек из
села, да је наш човек, како да кажем, разумете.
Заменик тужиоца: Да. А зашто се тако онда говорило, „долази усташа“?
Сведок Миленко Двизац: Откуд знам, не знам стварно, то не знам.

Заменик тужиоца: Да ли се још нешто, сем да је то човек из села, причало о
Божи Видаковићу тада?
Сведок Миленко Двизац: Не знам.

З

Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли Ви знате у Тењи где се налази, у то време
где се налазио вртић дечији?

ВР

Сведок Миленко Двизац: Знам.

Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли знате шта се догађало у вртићу, око вртића,
у време које нам управо описујете?
Сведок Миленко Двизац: То је ...

Заменик тужиоца: Шта је било смештено ту? Да ли се тога сећате?

Сведок Миленко Двизац: Колико ја знам, није ништа, сада, ја колико знам да
није ништа било у то време док сам ја био тамо смештен.

Заменик тужиоца: Јесте пролазили поред вртића? Ви нам овде тврдите да сте
стално обилазили, пролазили, преносили?
Сведок Миленко Двизац: Пролазио туда, да.

7

Заменик тужиоца: Да ли сте нешто приметили?
Сведок Миленко Двизац: Ништа примећивао ја нисам ту око вртића и око тога,
ништа.
Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли се у команди, када примате те поруке, када
треба да пренесете лозинке, да ли тамо виђате нека лица, сем када долази „усташа“? Да
ли су присутни људи тамо из Тења?
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Сведок Миленко Двизац: У тој команди где смо били?
Заменик тужиоца: Да.

Сведок Миленко Двизац: Па, долазили су људи, како да Вам кажем, знате како,
припрема се, видите, рат, ово, оно, па људи долазе, ови, они и искрено Вам кажем, ја
сам највише седео, малтене напољу у возилу или у дворишту, нити сам ја улазио тамо
унутра, пуно је, само када треба нешто, каже, хајде однеси ово тамо или однеси ово
вамо и то је то. Разумете, нисам ја чак ни седео ту унутра у команди, ништа, то нисам
имао контакта са људима унутра.

Заменик тужиоца: Али, ратни сукоб је, дешава се, да ли Вас занима шта се
дешава, како ћете да одбраните село?
Сведок Миленко Двизац: Па нисам ја...

Заменик тужиоца: Тврдите да сте радили на томе. Да ли је неко седео,
планирао, како да се обави то, како?

З

Сведок Миленко Двизац: Нормално да је неко седео, унутра су седели
команданти и његов заменик и тако неки људи су долазили. Нормално да нису они
сами могли испланирати, њих двојица, то је сасвим нормално.
Заменик тужиоца: Јесте, па зато Вас питам, шта су Ваша сазнања?

ВР

Сведок Миленко Двизац: Па ето, то ја кажем.

Заменик тужиоца: То је и мени исто нормално, управо ово што сте рекли, не
могу то двојица људи да испланирају, него, зато Вас и питам. Обзиром да сте ту
циркулисали, да употребим тај израз, да се дешавало да сте одлазили на овај положај,
на ову стражу, да ли сте нешто приметили?
Сведок Миленко Двизац: Ма ништа.
Заменик тужиоца: У том смислу?

Сведок Миленко Двизац: Ма ништа нисам примећивао да се нешто дешава око
тог вртића и то.
Заменик тужиоца: Да ли сте знали шта се дешава са цивилима?

8

Сведок Миленко Двизац: Нисам знао, не.
Заменик тужиоца: Нико не каже ништа шта се дешава са хрватским цивилима?
Сведок Миленко Двизац: Нико.
Заменик тужиоца: Где су хрватски цивили?
Сведок Миленко Двизац: Ништа.
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Заменик тужиоца: Јесте чули да се организовала радна обавеза за
становништво?

Сведок Миленко Двизац: Не знам, нисам ја то, док сам ја био ту, није било
тада. Ја не знам да ли је ...
Заменик тужиоца: Рекли сте да сте се разболели и отишли?
Сведок Миленко Двизац: За Босну.
Заменик тужиоца: 02. августа?

Сведок Миленко Двизац: Јесте.

Заменик тужиоца: Од чега сте се разболели?

З

Сведок Миленко Двизац: Па добио сам депресију и почео сам јако мршавити,
ваљда од тога што сам се уплашио, да ли, немам појма, отишао сам за Босну, доле сам
рођен, пошто ми је фамилија у Босни. Био сам у Босни скроз, чак сам доле био почео и
радити у Босни у шуми, терати коње.
Заменик тужиоца: Кажите ми, значи од депресије сте се разболели?

ВР

Сведок Миленко Двизац: Да.

Заменик тужиоца: Уплашили сте се?

Сведок Миленко Двизац: Па вероватно сам се уплашио, сада шта је било, ја не

знам.

Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли познајете Млађена Пеказа?
Сведок Миленко Двизац: Познајем.
Заменик тужиоца: Како га познајете?
Сведок Миленко Двизац: Па ...
Заменик тужиоца: Као мештанина Тења, само ми то реците?

9

Сведок Миленко Двизац: Као молера, он је радио као молер.
Заменик тужиоца: Током давања Вашег исказа пред истражним судијом, рекли
сте да познајете „Меду“ поштара?
Сведок Миленко Двизац: Да.
Заменик тужиоца: Кажите ми да ли се сећате, шта се догодило са „Медом“?
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Сведок Миленко Двизац: Са „Медом“ поштаром?

Заменик тужиоца: Да. Рекосте малопре да знате Станка, претпостављам да је
то.

Сведок Миленко Двизац: Да, комшија, комшија је био.

Заменик тужиоца: А „Меду“, да ли можете да се сетите?

Сведок Миленко Двизац: Шта се са „Медом“ догодило?

Заменик тужиоца: Па да, да ли га видите у селу, у то време до 02. августа, да ли
се међу људима где се Ви крећете, говори нешто о „Меди“?
Сведок Миленко Двизац: Не знам, стварно не знам, не знам, нисам то ништа
чуо.

Заменик тужиоца: Хвала, толико.

З

Председник већа: Хвала. Одбрана, да ли има питања? Изволите.

Адв. Бранко Димић: Адвокат Бранко Димић. Реците ми, пре него што сте 1991.
године отишли за Босну, значи у том периоду, 02. августа сте отишли, тако сте рекли?

ВР

Сведок Миленко Двизац: Јесте.
Адв. Бранко Димић: Да ли је у то време постојало неко Комунално предузеће у

Тењи?

Сведок Миленко Двизац: Мислим да није.

Адв. Бранко Димић: А да ли се сећате, да ли је постојало касније, када сте се
вратили?
Сведок Миленко Двизац: Касније, мислим да је постојало „Зеленило“ се звало.

Адв. Бранко Димић: Немам више питања, хвала.
Председник већа: Хвала, изволите. Оптужени, да ли имате питања? Нема. Ја
немам да Вам поставим питања. Пуномоћници оштећених? Нема. Хвала Вам што сте
10

дошли. Видим да сте поднели захтев за трошкове за данашњи долазак, да ли је тако?
То је од Руменке до Београд.
Сведок Миленко Двизац: Од Ветерника до Београда.
Председник већа: Од Ветерника?
Сведок Миленко Двизац: Јесте.
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Председник већа: До Београда, тражите 3.000 динара?
Сведок Миленко Двизац: Да.

Председник већа: Толико је бензин?

Сведок Миленко Двизац: Па не знам, колико има, 100 километара.
Председник већа: И назад.

Сведок Миленко Двизац: То је 200 километара ауто-пута.

Председник већа: Знам, ауто-пут се наплаћује на сваких, до Новог Сада, сваки
час наплаћују путарину, добро.

Сведок за данашњи долазак тражи 3.000 динара, јер је дошао својим
возилом, од Ветерника до Београда и за трошкове на ауто-путу, па
Суд доноси

З

РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВАЈУ СЕ трошкови у износу од 3.000 динара сведоку Двизац
Миленку.

ВР

Хвала Вам што сте дошли, можете да идете.

Сведок Миленко Двизац: Имам једно питање.
Председник већа: Изволите.
Сведок Миленко Двизац: Да ли могу ја добити тај транскрипт сведочења?

Председник већа: Можете, када буде урађен транскрипт, можете да тражите да
напишете допис, ми ћемо Вам доставити.
Сведок Миленко Двизац: Да напишем допис?

Председник већа: Морате, па данас не може, прво мора да се сви сведоци
испитају, да се то прекуца, и онда ћете добити транскрипт шта сте рекли.
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Сведок Миленко Двизац: Мислим, да ли ја ...
Председник већа: Напишете, позовете се на овај број, имате на позиву број који
је предмета, све, тражите да се уради и доставићемо Вам тај транскрипт, није проблем.
Сведок Миленко Двизац: Хвала.
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Председник већа: Хвала. Можете да идете. Нека уђе сведок Пеказ Млађен, али
је остало овде незабележено. Он је дошао касније, зато нас је, нека уђе сада, бар са њим
да завршимо, да би могли да наставимо са испитивањем осталих сведока.
Сведок МЛАЂЕН ПЕКАЗ

Председник већа: Добар дан.

Сведок Млађен Пеказ: Добар дан, како сте?

Председник већа: Ми смо добро, изгледа ми смо Вас позвали још једанпут
грешком.
Сведок Млађен Пеказ: Па ја сам то хтео рећи, али.

Председник већа: Што не написасте? Нисте морали да долазите. Што не
позовете суд, па није суд преко света? Нема потребе, нећу Вам узимати ни податке, ни
све, зато што сте већ дали свој исказ и мислим да нема потребе да овог сведока поново
испитујемо ако сте сагласни. Само да ли имате трошкове, је ли тако?
Сведок Млађен Пеказ: Па доошао сам аутом, ето то је једино.

З

Председник већа: Јесте, 3.500 динара, је ли тако?
Сведок Млађен Пеказ: Да.

ВР

Председник већа: Добро.

Сведок за данашњи долазак захтева трошкове у износу од 3.500 динара.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

ОДОБРАВАЈУ СЕ трошкови у износу од 3.500 динара сведоку Пеказ Млађену.

Извињавам се још једном што смо Вас позвали, али дошло је до грешке у
распитивању, моја је грешка, нисам приметио да сте испитани.
Сведок Млађен Пеказ: Хвала, судија.
Председник већа: Хвала што сте дошли. Нека уђе сада сведок Момчиловић

Ђорђе.
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Сведок ЂОРЂЕ МОМЧИЛОВИЋ
Председник већа: Добар дан.
Сведок Ђорђе Момчиловић: Добар дан.
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Председник већа: Добар дан, још једном. Само да видим, Момчиловић Ђорђе,
Момчиловићу, позвани сте овде у својству сведока. Дужни сте да говорите истину, јер
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. Што се тиче Ваших личних података, имамо Ваше личне податке од
17.10.2011. године пред истражним судијом. Да ли се изменило нешто од тих личних
података?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Не.
Председник већа: Где живите.

Сведок Ђорђе Момчиловић, са личним подацима као на записнику о
испитивању сведока од 17.10.2011. године, а чија је истоветност утврђена и увидом
у личну карту број 00665450 – Полицијске управе у Нишу.
Овде окривљене Божу Видаковића и Жарка Чубрила познајете?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Да.

Председник већа: Јесте ли у завади са њима или у сродству?

З

Сведок Ђорђе Момчиловић: Не, ни једно, ни друго.

ВР

Председник већа: Испред себе имате текст заклетве коју би требало да
положите, ако има неких разлога да не желите, Ви реците па ћемо то да унесемо, ако
не, онда прочитајте заклетву испред себе.
Сведок Ђорђе Момчиловић: Може одмах?
Председник већа: Може.

Сведок Ђорђе Момчиловић: 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: Овде сте позвани као сведок, а знате позвао Вас је и
истражни судија, значи ради ради се о истим догађајима из 1991. године, односно о
убиству Ђуре Киша, затим о нечовечном поступању према више лица од стране овде
окривљеног Боже Видаковића и убиство 11 лица које се ставља на терет окривљеном
Жарку Чубрилу. Ви сте тада већ дали свој исказ, да ли има нешто ново да се дода од
онога што сте тада рекли, да ли сте се сетили нечега?
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Сведок Ђорђе Момчиловић: Колико ја знам...
Председник већа: Ви можете у слободном излагању ако хоћете да поновите ово,
ако не, нема проблема, ако остајете при ономе што сте рекли.
Сведок Ђорђе Момчиловић: Остајем.
Председник већа: Добро. Онда ће Вам питања прво поставити тужилац, а онда
и друге стране у поступку. Извињавам се, предлог је... Изволите.
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Заменик тужиоца: Добар дан. Снежана Станојковић, заменик тужиоца за ратне
злочине. Кажите ми, током истражног поступка Ви сте пред истражним судијом рекли
да сте познавали Ђуру Киша.
Сведок Ђорђе Момчиловић: Јесам.

Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли знате шта се догодило са Ђуром Кишом?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Не знам.

Заменик тужиоца: Како је страдао? Да ли сте евентуално чули након догађаја
шта се догодило?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Неке приче сам чуо али чула-казала.

Заменик тужиоца: То разумем, али ја бих волела ако можете да ми кажете шта
сте то чули?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Да је погинуо.

З

Заменик тужиоца: Само то сте чули?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Да.

ВР

Заменик тужиоца: Делимично сте навели, током истражног поступка, да
познајете неке од страдалих лица, да ли имам потребе да Вам понављам која су то
страдала?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Те које познајем, те сам и рекао.
Заменик тужиоца: Јесте, тако да просто знамо да део оштећених познајете.
Сведок Ђорђе Момчиловић: Да.
Заменик тужиоца: Добро. Да ли познајете Божу Видаковића и Жарка Чубрила?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Познајем.
Заменик тужиоца: Како познајете Божу Видаковића?
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Сведок Ђорђе Момчиловић: Божа је био трећа кућа од мене, комшија, а Жарка
познајем, радили смо у сличним фирмама ја у Геодетском заводу, он у Заводу за
урбанизам.
Заменик тужиоца: Из пословне конотације?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Пословне.
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Заменик тужиоца: Мене занима, почев од 07. јула '91. године да ли сте виђали
Жарка Чубрила и Божу Видаковића?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Жарка јако ретко, можда у почетку, сам почетак,
после му се изгубио сваки траг, а Божу сам виђао.
Заменик тужиоца: Кажите ми, кад кажете „изгубио му се сваки траг“...

Сведок Ђорђе Момчиловић: У смилу нисам га више сретао више у селу,
мислим на то.
Заменик тужиоца: А то кад сте га сретали, да ли можете да нам кажете данас
где сте га сретали, јер Ви сте идентично и рекли током истражног поступка, па мене
само занима да покушате да се сетите где сте га то с почетка самог виђали?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Па, виђали смо се у том центру у згради где је био
штаб, где је била цивилна одбрана, где је било све то што је било, што се дешавало, то
је била зграда месне канцеларије некад пре рата.
Заменик тужиоца: Пре рата?

З

Сведок Ђорђе Момчиловић: Да. Ту се све одвијало и цивилни и војни живот,
све се ту одвијало, тако да смо се ту понекад сретали, ретко, после тога и не.
Заменик тужиоца: Али с почетка сте се сретали, је ли?

ВР

Сведок Ђорђе Момчиловић: Ту сам га сретао, да.

Заменик тужиоца: Да ли можете да ми кажете да ли је био наоружан, како је
био обучен?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Наоружања мислим да није имао, а у цивилном је
био. Питали сте ме већ једном приликом да ли је имао униформу, униформу није имао
сигурно.
Заменик тужиоца: Не, сад не питам за униформу, питам за...

Сведок Ђорђе Момчиловић:
сигурно.

Прошли пута сам питан, није имао то знам

Заменик тужиоца: Добро. Рекли сте да сте били у чети Боже Видаковића?
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Сведок Ђорђе Момчиловић: Па ако то можемо назвати тако али јесте.
Формација која је била двадесетак људи.
Заменик тужиоца: Јесте, то не спори ни сам окривљени Божа Видаковић да је
он био командир Четврте чете, је ли то била та Четврта чета?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Четврта ваљда, да.
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Заменик тужиоца: Сад бисмо прешли на ове догађаје од 07. јула, значи кад је
био напад.
Сведок Ђорђе Момчиловић: Кад је био напад на Тењу?

Заменик тужиоца: Да, ако можете да ми само, чисто због већа, да се види како
је ишао тај напад?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Па негде у јутарњим сатима је почео напад преко
те Загребачке. То је био додирна, та улица између новог дела, урбанизованог дела Тења
и старог дела, зато су и рекли Ново Тење и Старо. Ту је почео напад, ту смо ми држали
неке страже, чували смо. Ми смо били задужени, рецимо, тамо наша чета је била
задужена за овај јужни део села доле јер смо били добрим делом малтене у тоталном
окружењу, па смо са свих страна морали да се чувамо од усташа. Ми смо били на
јужном делу негде око, не могу тачно да кажем које време али сигурно је било
половина дана јер су тражили помоћ са Загребачке где је Божо са једним делом војске,
војске те такозване војске, отишао према Загребачкој кроз ту, продужетак наше улице,
кроз те Шљивошане, како их зову, кроз Зољане, према Загребачкој.
Заменик тужиоца: Божа Видаковић са делом чете отишао?

З

Сведок Ђорђе Момчиловић: Са једним делом, пет-шест момака, не знам ни
колико, не могу сад више да се сетим, тога знам сигурно, док су нама рекли да су са те
јужне стране од Велике Баре кренули усташе у напад и ми смо пошли на контра страну.

ВР

Заменик тужиоца: Од тог дела?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Од тог дела јесте.

Заменик тужиоца: Добро. Да ли сте трпели неке губитке? Да ли сте имали
губитке са српске стране?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Имали смо.
Заменик тужиоца: Кажите.

Сведок Ђорђе Момчиловић: Имали смо једног војника тада и једног, мој
најбољи пријатељ је погинуо.
Заменик тужиоца: Јесте. Кажи ми, Ваш пријатељ је ли он био у вашој чети?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Не.
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Заменик тужиоца: У којој чети је био?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Не могу да сад кажем тачно која је била, само
није био код нас јер он је био други део села па је тако било то почетама подељено.
Заменик тужиоца: Кад Ви сазнајете да је он страдао, у току тог напада или
евентуално после?
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Сведок Ђорђе Момчиловић: Тек после напада.
Заменик тужиоца: Значи не знате у том моменту да вам је пријатељ страдао?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Не знам, кад је стало, кад су стала сва дејства тек
смо тад сазнали да је Ранко погинуо.
Заменик тужиоца: Кад је тај напад стао...

Сведок Ђорђе Момчиловић: Уствари, војска се умешала, војска је дошла
између једне и друге стране тад је убијен тај водник по чину и тад је Ранко убијен од
стране снајпериста, исти га човек убио тако да.
Заменик тужиоца: Кад је почео напад да ли се сећате?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Рани јутарњи сати, пет-шест сати.
Заменик тужиоца: Кад је напад завршен?

З

Сведок Ђорђе Момчиловић: После подне, негде можда око четири, три,
четири.
Заменик тужиоца: Кажите ми кад Ви сазнајете да је Ранко погинуо тај дан?

После четири, пет сати, кад смо се

ВР

Сведок Ђорђе Момчиловић:
консолидовали сви, вратили се.

Заменик тужиоца: Да ли још нешто чујете, да ли је још било страдалих?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Не, тада не.

Заменик тужиоца: Није било или нисте чули?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Није било.

Заменик тужиоца: Кажите ми да ли сте чули да ли је било са хрватске стране
страдалих?
Сведок Ђорђе Момчиловић: То не знам.
Заменик тужиоца: Заробљених?
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Сведок Ђорђе Момчиловић: То не, заробљених није било.
Заменик тужиоца: Да ли се причало међу вама да се нешто догодило?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Причало се све и свашта, да је било на оној
страни погинулих али ја то нисам видио, не могу да тврдим.
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Заменик тужиоца: Не можете да се сетите. Сада ћу Вас, само да не бих
пропустила, мораћу, хвала вам за овај део, да се вратим само везано око штаба где је
био смештен. Ви током истражног поступка кажете да је био у Баталиној кући.
Сведок Ђорђе Момчиловић: Био је прво у кући Суботиновић Немање, па у
Баталиној кући, па у месној канцеларији, па се после селио ко зна где.

Заменик тужиоца: А кад кажете да сте виђали Жарка Чубрила, да ли можете да
нам кажете где сте га то све виђали? Јесте ли га виђали евентуално на сва три места, на
једном, другом, трећем? Ако можете.
Сведок Ђорђе Момчиловић: Ретко смо се сретали...
Заменик тужиоца: Да, Ви сте и рекли.

Сведок Ђорђе Момчиловић: Овде кад смо се сретали у месној канцеларији, ту
где је био штаб, где је била команда, једанпут-двапут можда смо се срели.
Заменик тужиоца: А где је то, само ми кажите? У месној?
Сведок Ђорђе Момчиловић: У месној канцеларији, да.

З

Заменик тужиоца: Добро. Хвала вам.
Сведок Ђорђе Момчиловић: Штаб се измешта, ако могу нешто да кажем?

ВР

Заменик тужиоца: Можете, можете, кажите.
Сведок Ђорђе Момчиловић: Или не морам, нема везе.
Заменик тужиоца: Како год. Ако хоћете реците, слушам.

Сведок Ђорђе Момчиловић: Штаб се измештао баш због тих дејстава јер су
они чим су сазнали где се негде налази гранатирали су нас.

Заменик тужиоца: Само ми реците, занима ме, рекли сте да сте познавали
делом оштећене, да су биле ваше комшије.

Сведок Ђорђе Момчиловић: Па, шта значи комшије? Двеста метара у улици
становали и тако то.
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Заменик тужиоца: Добро, јесте ли сазнали нешто везано за њих после напада и
тих првих месец дана?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Да разјасним. Комшије где сам ја становао до '84.
године, јер ја сам '84. године купио кућу и отишао на сасвим други крај села, тако да
одмах више нисам био, рачунам комшија по рођењу, али од '84. нисам био у том
комшилуку где су ти које сте ме питали.
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Заменик тужиоца: Је ли вам неко ту остао у том комшилуку пре '84. где сте
били, родитељи?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Родитељи су ми остали.

Заменик тужиоца: Јесте ли ви у време напада од 07. јула па рецимо тамо до 02.
августа јесте ли ишли код родитеља?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Ишао сам, како да не.

Заменик тужиоца: И да ли су родитељи нешто говорили, комшије Хрвати шта
се догађа са њима?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Не, мајка је чим су почела дејства прешла код
мене, а отац је био као и ја на положајима, тако да су само преко дана ишли тамо да
нахране стоку и све време су били код мене.

Заменик тужиоца: А кад кажете да су се држале страже по ободима села, јесам
ли то добро разумела и по улицама, да ли се држало у вашој улици тој где сте били до
'84.?

З

Сведок Ђорђе Момчиловић: На излазу из моје улице јесте и те улице где су
били родитељи, да.
Заменик тужиоца: Јесте ли Ви били на том месту, јесте ли држали стражу?

ВР

Сведок Ђорђе Момчиловић: Ја нисам на том месту, ја сам био код моје куће,
то је контра страна.
Заменик тужиоца: Ово што сте отишли.

Сведок Ђорђе Момчиловић: Питате ме, да ли ме питате за родитеље где су
становали?

Заменик тужиоца: За родитеље, мене то занима јер сте управо разјаснили кад
сте рекли комшије...
Сведок Ђорђе Момчиловић: Ту где су они становали био је излаз у атар, исто
тако у њиве, на сваком излазу из села су се чувале страже.
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Заменик тужиоца: Још ме занима, Ви сте били значи у Четвртој чети, да ли сте
се састајали као Четврта чета или са осталим четама, да ли сте правили стратегију,
планирали како да браните село?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Па не баш толико, не. Никад нисмо организовано
били на неким састанцима или тако нешто.
Заменик тужиоца: Јесте ли реферисали Божи шта се дешава на терену, шта се
дешавало тог 07. јула?
Па те смо информације ми добили од, са
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Сведок Ђорђе Момчиловић:
Загребачке.

Заменик тужиоца: Ви сте имали непосредно сазнање?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Тек после свих дејстава.

Заменик тужиоца: Да ли сте после напада, ево кажете отишли сте, Божа је
отишао према Загребачкој и ви сте отишли према Барама, да ли сте онда после тога
рекли Божи да сте добили наредбу да идете према Барама?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Наравно, па он је знао да смо добили. Ми смо
добили истовремено наредбе.
Заменик тужиоца: Он за Загребачку, а Ви за...
Сведок Ђорђе Момчиловић: Тако је.

З

Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли се сећате где сте Ви тачно били на
положају пре него што ћете отићи према Барама?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Угао Змај Јовине и Маршала Тита.

ВР

Заменик тужиоца: Кажите ми, у том самом нападу јесте ли виђали Божу
Видаковића?
Сведок Ђорђе Момчиловић:
различите стране смо били.

Нисмо се могли видети кад је било на две

Заменик тужиоца: Како мислите на две различите стране, нисам Вас разумела?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Па он је отишао на Загребачку после тога, а били
смо истовремено ту...
Заменик тужиоца: Пре Загребачке, пре него што сте се раздвојили?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Док нисмо добили наређење да идемо у помоћ на
другу страну, били смо заједно наравно.
Заменик тужиоца: Од кога сте добили наређење да се раздвојите?
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Сведок Ђорђе Момчиловић: Не знам ко је дошао, да ли је било неког курира,
да ли је било, углавном неко је дошао са Загребачке и рекли су „треба помоћ на
Загребачку“.
Заменик тужиоца: Јесте. Хвала вам, толико.
Сведок Ђорђе Момчиловић: Молим.
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Председник већа: Изволите одбрана.
Адв. Бранко Димић: Питање за сведока, знате Јована Ребрачу из тог времена?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Како да не.

Адв. Бранко Димић: Да ли је Јован Ребрача био надређени Божи Видаковићу?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Јесте.

Адв. Бранко Димић: Знате ли Вукаса и Капетанчића?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Наравно да знам.
Адв. Бранко Димић: Шта су они били?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Били су у том штабу, у команди уствари штаба, да
појасним.
Адв. Бранко Димић: Да ли знате Милета Јајића?

З

Сведок Ђорђе Момчиловић: Наравно да знам.

Адв. Бранко Димић: За шта је он био задужен у лето '91.?

ВР

Сведок Ђорђе Момчиловић: За цивилни део у тој...Постојао је радни вод после
тога где су се приликом гранатирања зграда и кућа то се морало поправљати и он је био
у тој цивилној власти где је био и тај радни вод.
Адв. Бранко Димић: Да ли се сећате Бранета Кнежевића из тог времена?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Возач, да, Дана, Дона, не знам ни ја...

Адв. Бранко Димић: Да ли се сећате да је он кад су већ отпочели, значи, сукоби
и касније, ајде да тако кажем, да су га наши хапсили због неке крађе, проневере или
слично?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Не знам, не сећам се, нисам то чуо.

Адв. Бранко Димић: Реците ми да ли се сећате да ли је у то време, значи лето
'91. да ли је у Тењи био и да ли је био ангажован у ТО Милован Радусиновић „Ферко“?
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Сведок Ђорђе Момчиловић: Миле је живео у Тењу наравно.
Адв. Бранко Димић: Да ли се сећате да ли је он био исто укључен са Вама у ТО
или да је имао нека задужења уопште да је био ту?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Да ли је имао задужења али је био укључен, ту је
био, јер сви који су о стали сви су имали неке обавезе.
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Адв. Бранко Димић: Да ли знате Лазара Радишића?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Луди Лаза, знам га.
Адв. Бранко Димић: Што га зову Луди Лаза?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Па зато што се скидао гол па излазио испред
жена, плашио жене.

Адв. Бранко Димић: Да ли знате да ли је он лечен од психичких тих проблема и
тегоба?

Сведок Ђорђе Момчиловић: То не знам, то не знам. Претпостављам да јесте,
јер то не може нормалан човек да уради.
Адв. Бранко Димић: Добро. Реците ми да ли знате за случајеве, причам у лето
'91., да је више хрватских породица у Старој Тењи живело заједно у једној кући?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Па код мене у улици ја знам за две породице јер
су били кућа до куће.

З

Адв. Бранко Димић: Који су?

ВР

Сведок Ђорђе Момчиловић: Креше, мислим да се и једна и друга породица
презивају, да ли су родови или нису, не знам тачно али знам да су преко дана обављали
оне послове што треба, а преко ноћи су били заједно дал у једној кући или у другој.

Адв. Бранко Димић: Да ли је Вама познато да ли је Божо Видаковић '91. да ли
је он имао неки затвор или држао неке затворене људе?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Не, код нас не, не знам. Чак те породице што су
биле заједно су ручали заједно с нама са војском јер ми смо имали, код Боже преко пута
је била једна кафана, ту је била кухиња јавна, ми смо ту, сва војска та, та моја Четврта
чета наша је ручала ту, чак су те комшије што су били заједно и они су ручали с нама.
То могу и они да потврде.

Адв. Бранко Димић: Реците ми да ли се сећате када је формирано комунално
предузеће у Тењи?
Сведок Ђорђе Момчиловић: После свих тих, то негде, не могу да кажем.
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Адв. Бранко Димић: '91. није било, то Вас питам?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Не, не, '93., '94., конац можда '93., не знам, тад су
заживеле цивилне службе и то је тада било, а кад је то било не могу тачно да кажем, али
далеко, далеко од '91.
Адв. Бранко Димић: Да ли се сећате да је комунално предузеће када је
формирано да је добило неко, да је стигао бели комби?
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Сведок Ђорђе Момчиловић: Имали су неко возило, неки комби, да, имали су у
свом возном парку сигурно.
Адв. Бранко Димић: Немам више питања. Хвала.

Председник већа: Изволите, има ли питања? Окривљени изволите, само се
представите и дођите.
Опт. Жарко Чубрило: Добар дан. Ја сам Жарко Чубрило.
Сведок Ђорђе Момчиловић: Знам.

Опт. Жарко Чубрило: Имао бих једно питање за Вас. Недавно смо овде у току
главног претреса чули сведокињу Веру Перковић, Вера Перковић из Тења, ако могу
само две реченице да прочитам на почетку шта је рекла?
Председник већа: Питајте га, само реците у вези чега је питање.

ВР

З

Опт. Жарко Чубрило: Питање је у вези догађаја да смо Ви – Ђорђе
Момчиловић и Славомир Момчило ви сте одвели њезину маму из куће у један комби у
коме смо се налазили Божо Видаковић и ја и да смо заједно још ту одвезли све те људе
који фале у Тењи, наводно те цивиле, око 13 их је било и да смо их одвезли према
Силашу, даљи ток догађаја шта је било, нећу Вам читати, да ли је ово тачно да сте Ви,
како Вера Перковић каже, одвели њезину маму у друштву са Славомиром и довели у
комби где сам се ја налазио са Божом?
Председник већа: Само морате да кажете из ког цитирате?

Опт. Жарко Чубрило: Цитирам из њезине изјаве коју је дала на главном
претресу.
Председник већа: Дана ког?

Опт. Жарко Чубрило: 10.10.2013. године, то је на страни 20 транскрипта од тог
датума, извињавам се што нисам, значи транскрипт од 10.10.2013., страна 20, горе први
пасус.
Председник већа: Само тренутак.
Сведок Ђорђе Момчиловић: То је Вера Перковић изјавила?
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Председник већа: Само сачекајте тренутак.
Сведок Ђорђе Момчиловић: Ништа, ништа.
Председник већа: Страна 20, је ли тако?
Опт. Жарко Чубрило: Страна 20 је, у том транскрипту, почиње та страница са
„Сведок Вера Перковић“ и њезино то што је изјавила ту.
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Председник већа: Мислите овај први пасус?
Опт. Жарко Чубрило: Јесте, одмах горе.

Председник већа: Сада ћемо овако. Транскрипт аудио записа са главног
претреса одржаног дана 10.10.2013. сведок Вера Перковић на страни 20, значи први
пасус. „Па, ево овако, има ново, то што сам у петом месецу ове године сазнала да су
моју маму дошли Ђорђе и Славомир Момчиловић и они су је одвели и онда су је
одвели у тај неки комби у ком је био Чубрило и Видаковић, је ли, и они су њих возили,
били су ту. Сви ти људи који сада фале, ти цивили било их је око 13, водили су их
према Силашу“, је ли то тај део?
Опт. Жарко Чубрило: Е то мене интересира, да ли је то тачно?
Председник већа: Чули сте.

Сведок Ђорђе Момчиловић: Чуо сам свакаквих лажи, али овакву још нисам
чуо. Никад ја нисам с мојим братом никог хапсио, а поготово тако нешто.

З

Опт. Жарко Чубрило: Значи нисте ни довели у комби где ја седим, да заједно
возимо?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Никад, нисам је видео, нисам је видео.

ВР

Опт. Жарко Чубрило: Хвала, немам другог питања.
Председник већа: Добро, хвала. Изволите.

Опт. Божа Видаковић: Ја сам Божо Видаковић, бивши командир Четврте чете
и ја бих теби поставио питање. Допуне, те што смо ми добијали, наређења да
попуњавамо кад фале људи или ако ми имамо вишка и ако смо мање угрожени, знаш и
сам како то иде, значи ја сам те људе водио у Зољане према Загребачкој.
Сведок Ђорђе Момчиловић: Кроз...

Председник већа: Само питање, само да се објаснимо. Не морате Ви да
објасните њему то што хоћете Ви, то не може тако.
Опт. Божа Видаковић: Добро.
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Председник већа: Значи морате да поставите питање „да ли сам водио људе у
Загребачку“?
Опт. Божа Видаковић: Да ли сам водио у Загребачку кроз Зољане?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Да.
Опт. Божа Видаковић: Да ли та улица од Зољана, колико је она удаљена од
штаба нашега и да ли сам ја...
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Сведок Ђорђе Момчиловић: Од команде?
Опт. Божа Видаковић: Јесте, до команде?

Сведок Ђорђе Момчиловић: 700-800, километар можда.

Опт. Божа Видаковић: Значи ја сам пре команде водио њих на Загребачку?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Да.

Опт. Божа Видаковић: Значи до команде уопште нисам дошо?
Председник већа: Не може...

НН:..00.51.00..: Тим путем се...

Председник већа: Не можете Ви да кажете одговор. Ви сте сад дали одговор,
нема потребе он да одговара више. Ви кажете нисте дошли, питање је „да ли се тим
путем може доћи до команде“, ето то је питање.

З

Опт. Божа Видаковић: Па добро онда, поставите Ви.

ВР

Председник већа: Нећу ја да поставим Ваше, али Ви морате да поставите
питање, а не да у питању дате одговор.
Опт. Божа Видаковић:
командом.

Али ја хоћу Вама да докажем да немам везе са

Председник већа: Хоћете Ви да докажете, али не можете да докажете ако Ви
дајете одговор на његово питање. Пустите њега да одговори то што он мисли да треба
да одговори. Поставите питање са „да ли“.
Опт. Божа Видаковић:
формулишем.

Како да формулишем сада, реците ми, како да

Председник већа: Формулишете са питањем, а не са одговором. Ви кажете „ја
нисам стиго“, ту онда он више нема потребе шта да одговара.
Опт. Божа Видаковић: Не са одговором. Ви кажете „ја нисам стигао дотле“
онда ту он нема више потребе шта да одговара.
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Опт. Божа Видаковић: Не, ја кажем да ли сам могао да стигнем ту ако...
Председник већа: Добро, да ли је могао да стигне? Ето то је сад питање.
Сведок Ђорђе Момчиловић: Па тим путем којим је ишао не.
Председник већа: Имате ли још неко питање?
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Опт. Божа Видаковић: Нема.
Председник већа: Само угасите микрофон. Вратите се на Ваше место. Само још
неке ствари да нам разјасните. 07. сте били, значи отишли сте према тим Барама, је ли
тако?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Да.

Председник већа: То је на сасвим другој страни сте рекли?

Сведок Ђорђе Момчиловић: То је контра страна, то је јужна страна села.

Председник већа: Када сте се вратили одатле, докле сте били на том положају?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Па два-три сата сигурно.

Председник већа: Кад се то завршило, око четири поподне?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Четири-пет поподне, да.

З

Председник већа: Када сте се у четири-пет поподне вратили, куда сте се
вратили? Јесте ли ишли у центар?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Истим путем.

ВР

Председник већа: Истим путем. Јесте ли ишли у центар, јесте ли ишли где је
команда?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Не, нисмо ишли јер смо се после сви смо се
вратили у улицу нашу.
Председник већа: У вашу улицу?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Да.
Председник већа: Јесте ли отишли уопште у центар тог дана или сутрадан?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Не сећам се.
Председник већа: Ја ћу Вас питати директно. Јесте ли чули нешто о убиству
Ђуре Киша?
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Сведок Ђорђе Момчиловић: Не.
Председник већа: Никад?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Тада не. После јесам.
Председник већа: Кад сте чули, после колико?
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Сведок Ђорђе Момчиловић: После, не знам ни ја, десетак, петнаест дана,
немам појма, да је Ђуро Киш погинуо.
Председник већа: И шта сте чули? Шта су Вам рекли?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Да је Ђуро Киш погинуо, тако смо чули.
Председник већа: Јесте ли чули како је погинуо?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Нисам.

Председник већа: Значи у селу се о томе уопште није причало?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Ја нисам чуо, можда се и причало.

Председник већа: Исто то, кад сте били у центру села, јесте ли знали да постоји
затвор?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Ја нисам знао.

З

Председник већа: Па докле сте били у Тењи?
Сведок Ђорђе Момчиловић: До 05. децембра '97.

Председник већа: И до тада нисте знали да је постојао затвор и да су људи

ВР

били?

Сведок Ђорђе Момчиловић: После сам чуо.
Председник већа: Кад после? Да чујемо и то.
Сведок Ђорђе Момчиловић: После четири године.
Председник већа: После четири године?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Да.

Председник већа: Па Ви сте мештанин Тење, је ли тако?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Јесам.
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Председник већа: Јесте ли ишли кроз центар, ту има преко пута и продавница?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Па Тење је било дугачко 5 километара.
Председник већа: Добро, јесте дугачко, али питам Вас за центар, баш ту. Ту је
кино дворана, ту је тај вртић, ту је све, ту вам је команда и Ви не знате да постоји?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Тај затвор тамо што је био, јако кратко трајао.
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Председник већа: Па значи знате да је био затвор ипак?
Сведок Ђорђе Момчиловић: Па сазнао сам тек после, ја Вам кажем да сам...

Председник већа: Значи четири године нисте сазнали да су ту били мештани?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Добро, да ли четири, да ли три, али сам сазнао
тек после да је био затвор.

Председник већа: Добро, ништа. Има ли још неко питање? Пуномоћници
оштећених, имате ли питања? Нема. То је све.
Тражили сте трошкове је ли тако?

Сведок Ђорђе Момчиловић: Јесте.

Председник већа: Долазите из Доње Топонице.
Сведок Ђорђе Момчиловић:
позиву Доња, не знам зашто.

Горња Топоница, Горња Топоница, пише на

З

Председник већа: Али Ви сте Горња.

Сведок Ђорђе Момчиловић: Тако је.

ВР

Председник већа: Добро.

Сведок Ђорђе Момчиловић: И у личној карти пише Горња.

Председник већа: Тражите 7.000,00 динара, је ли тако? То је за трошкове, то је
200 и нешто километара, колико?
Сведок Ђорђе Момчиловић: 224 километра до овде, један правац.

Председник већа: И путне трошкове, у смислу тражите и за аутопут што сте
платили путарину, је ли тако?
Сведок Момчиловић Ђорђе тражи путне трошкове за...
Сведок Ђорђе Момчиловић: Ја нисам ни прошли пут добио, извињавам се,
трошкове.
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Председник већа: То је било у истрази, ово је нешто друго.
Трошкове у износу од 7.000,00 динара за долазак из Горње Топонице за бензин и
трошкове путарине, па суд доноси
РЕШЕЊЕ
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ОДОБРАВАЈУ СЕ трошкови у износу од 7.000,00 динара сведоку Момчиловић
Ђорђу.
То ће Вам исплатити наша Служба, ова која Вас је сачекала.
Хвала Вам што сте дошли.

Нека уђе сведок Чатлајић Чедо.

Сведок ЧЕДО ЧАТЛАЈИЋ

Председник већа: Добар дан.

Сведок Чедо Чатлајић: Добар дан.

Председник већа: Чатлајић Чедо, је ли тако?
Сведок Чедо Чатлајић: Јесте.

З

Председник већа: Господине Чатлајићу, позвани сте као сведок, дужни сте...
Сведок Чедо Чатлајић: Је ли могу ја да сједнем, ја се извињавам.

ВР

Председник већа: Можете, како да не, ако имате проблема узмите столицу.

Председник већа: Као што сам рекао, позвани сте као сведок, 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. Ви сте код истражног судије 20. септембра
2011. године дали Ваше личне податке, да ли се нешто изменило у личним подацима од
тада?
Сведок Чедо Чатлајић: Није.

Председник већа:

Са личним подацима као на записнику од 20.09.2011. године чији идентитет
сведока је утврђен на основу личне карте број 001499956 издате од ПС у Темерину.
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Испред Вас је текст заклетве, да ли можете да прочитате ако видите, ако не, могу
да Вам ја поновим па да Ви кажете, шта Вам је лакше?
Сведок Чедо Чатлајић: То ова испред мене?
Председник већа: Јесте, то што пише испред Вас.
Сведок Чедо Чатлајић: Да читам?
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Председник већа: Да, наглас.
Сведок Чедо Чатлајић: 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 Ви сте овде позвани у својству
сведока. Овде се води поступак против Боже Видаковића и Жарка Чубрила због
кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва. Ради се о догађајима из
1991. године у Тењи, Ви сте на ове околности већ испитивани код истражног судије.
Питали су Вас и онда, питам Вас и сад, Божу Видаковића и Жарка Чубрила познајете?
Сведок Чедо Чатлајић: Да.

Председник већа: Јесте ли у завади са њима или у сродству?
Сведок Чедо Чатлајић: Не.

Председник већа: Ви сте дали овај Ваш исказ, да ли остајете при оном што сте
тада рекли? Да ли има нешто ново да се дода у вези тих догађаја што се десило у Тењи?

З

Сведок Чедо Чатлајић: Па нема.
Председник већа: Нема, добро. Ако нема шта ново, онда ће Вам поставити прво
питање тужилац, а онда остале странке у поступку.

ВР

Заменик тужиоца: Добар дан, заменик тужиоца Снежана Станојковић. Кажите
ми, господине Чатлајићу, Ви сте према Вашем исказу пред истражним судијом, били на
првој борбеној линији у Загребачкој улици, на линији раздвајања 07. јула 1991. године?
Сведок Чеда Чатлајић: Да.
Заменик тужиоца: Кажите ми, у ком својству, да ли можете да нам кажете?
Сведок Чеда Чатлајић: 07. јула?
Заменик тужиоца: Да.
Сведок Чеда Чатлајић: Командир вода.
Заменик тужиоца: Командир вода?
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Сведок Чеда Чатлајић: Да.
Заменик тужиоца: Ви сте нама током истражног поступка и рекли да сте
постали командир чете. Да ли је то тако било?
Сведок Чеда Чатлајић: Касније.
Заменик тужиоца: Када кажете касније, када то, да ли можете да нам кажете?
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Сведок Чеда Чатлајић: Па од половине седмог месеца.
Заменик тужиоца: Значи од половине?
Сведок Чеда Чатлајић: Да.

Заменик тужиоца: Кажите ми, а која је то чета била, да ли се сећате, ако се
сећате, ако не?
Сведок Чеда Чатлајић: Па, касније формацијски, ако причамо о неком
каснијем времену, то је била прва чета, хајде, касније.
Заменик тужиоца: Од 15., од половине?

Сведок Чеда Чатлајић: Касније, касније, када је то формирано у неком вишем
облику, организационом и ово.

Заменик тужиоца: А кажите ми, да ли се сећате, да ли је Божа Видаковић био
командир, и ако јесте, које чете?

З

Сведок Чеда Чатлајић: Које Вас време занима?
Заменик тужиоца: Молим?

ВР

Сведок Чеда Чатлајић: А које Вас време занима?
Заменик тужиоца: Па ето.

Сведок Чеда Чатлајић: Ја могу причати о Божи Видаковићу када сам ја почео
долазити, у неки штаб, као неки командир чете, онда смо се виђали, а пре тога, ја нисам
имао, као командир вода, ја нисам долазио у штаб.
Заменик тужиоца: Па од тог 15.-ог, половине јула, како год?
Сведок Чеда Чатлајић: Па касније, да.

Заменик тужиоца: Да ли се сећате које?
Сведок Чеда Чатлајић: Молим?
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Заменик тужиоца: Да ли се сећате, које је он био чете командир?
Сведок Чеда Чатлајић: Па не знам те чете како су касније ишле, ја знам да је
то, ово је била прва, а сада даље не знам, колико је било, пет, шест, тако.
Заменик тужиоца: Добро, просто.
Сведок Чеда Чатлајић: Не знам које, можда неке треће, шта ја знам, не знам.
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Заменик тужиоца: Добро, просто имам потребу да уђемо данас у Ваш исказ и
господин Божа Видаковић не спори да је он био командир четврте чете, тако да.
Сведок Чеда Чатлајић: Не спорим ни ја, само кажем, значи не знам шта је
радио 07., ја о том периоду не могу да причам, јер сам био командир вода.
Заменик тужиоца: Добро.

Сведок Чеда Чатлајић: И у село нисам залазио.
Заменик тужиоца: Добро.

Сведок Чеда Чатлајић: Значи, био сам на периферији тог дела.

Заменик тужиоца: Значи, током исказа сте рекли да нисте одмах имали ни
униформе, нисте били овај организовани, да је то тек касније било.
Сведок Чеда Чатлајић: Јесте, у чему сам побегао од куће, у томе сам и био.

З

Заменик тужиоца: Јесте, тако сте нам и рекли током истражног поступка. Али
сте нам исто тако рекли, да сте у то време, у тај први мах имали неке комбинезоне,
после их прецизирате да су то трегер-панталоне, плаве боје. Да ли се тога сећате?
Сведок Чеда Чатлајић: Па то је као радно одело било, да.

ВР

Заменик тужиоца: Јесте, као радно одело. И рекли сте нам, „имали смо значи те
неке плаве“.
Сведок Чеда Чатлајић: Не, нисмо ни сви имали, пазите.
Заменик тужиоца: Ко је имао, то је моје питање?
Сведок Чеда Чатлајић: Пазите, сада да Вам нешто кажем, ко је добио.
Заменик тужиоца: Ко?

Сведок Чеда Чатлајић: Ја сам избегао из моје куће два километра од Осијека,
одавде из куће и дошао сам ту.
Заменик тужиоца: Јесте.
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Сведок Чеда Чатлајић: Значи, мени је била потребна то касније, јер у једним
панталонама сам избегао из куће. Значи ако је неко то и поделио касније, тамо у
августу, да је то рађено на принципу, еј немаш ништа, ево ти ово, разумете ме.
Заменик тужиоца: Јесте.
Сведок Чеда Чатлајић: Немаш ништа да обучеш.
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Заменик тужиоца: Многи су изашли из својих кућа оскудно одевени, значи
разумела сам.
Сведок Чеда Чатлајић: Нису то биле неке велике количине.
Заменик тужиоца: А ко је то делио?

Сведок Чеда Чатлајић: Па да Вам право кажем, не знам, само знам да сам
добио на линији то касније и да је то као, ето коме је требало, то је тај и добио.
Заменик тужиоца: Да ли је то евентуално било?

Сведок Чеда Чатлајић: Ма није то било ни довољно.
Заменик тужиоца: У штабу?

Сведок Чеда Чатлајић: Молим?

Заменик тужиоца: Да ли је то евентуално било у штабу подељено?

З

Сведок Чеда Чатлајић: Немам појма, ни ко је то делио, ни шта је, углавном то
је стигло до нас, код мене на Загребачку и каже, хајде подели људима који то немају.
Неке мале количине су ту биле, нису то униформе.

ВР

Заменик тужиоца: Знам, просто ми је јасно.

Сведок Чеда Чатлајић: То је, кажем, касније било када су људи у ономе у
ономе у чему су дошли, не можете то сваки дан носити једно, једне панталоне.

Заменик тужиоца: Значи тако је било подељено, не сећате се ни ко, али
свакако?
Сведок Чеда Чатлајић: Не могу се сетити тога.

Заменик тужиоца: Добро. Кажите ми, пошто сте рекли да сте били на
Загребачкој улици, да ли се сећате, да ли је српска страна имала губитке?
Сведок Чеда Чатлајић: Када?
Заменик тужиоца: Тада, 07. јула?
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Сведок Чеда Чатлајић: Па имала је.
Заменик тужиоца: Имала је?
Сведок Чеда Чатлајић: Ја нисам имао, јер та десна страна је доста пасивна
била у односу на неке друге стране.
Заменик тужиоца: Ову?
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Сведок Чеда Чатлајић: Да, да.

Заменик тужиоца: Ви сте били на тој десној страни, како кажете?

Сведок Чеда Чатлајић: Десна страна која није имала неких дејстава, да, неких
нарочитих дејстава.
Заменик тужиоца: Од стране хрватске стране?

Сведок Чеда Чатлајић: Да, јер је ишло више кроз епицентар, кроз центар је то
некако ишло више.
Заменик тужиоца: А кажите ми, када је почео напад, да ли се сећате?
Сведок Чеда Чатлајић: Рано, ујутру рано, да.

Заменик тужиоца: А када се евентуално завршио?

З

Сведок Чеда Чатлајић: Па негде, не знам, слушајте, о томе је тешко причати
када се завршило. То је трајало, чарке су трајале скроз, али онај епицентар, сада то
негде до подне.

ВР

Заменик тужиоца: Кажите ми то до подне, па после тога, да ли сте Ви ишли до
штаба, команде?
Сведок Чеда Чатлајић: Не, не, ишао је командир.

Заменик тужиоца: Следећи дан?
Сведок Чеда Чатлајић: Ишао је командир.

Заменик тужиоца: Ишао је командир?
Сведок Чеда Чатлајић: Да.

Заменик тужиоца: Да ли сте имали информације да ли је било губитака са
хрватске стране, заробљених?
Сведок Чеда Чатлајић: Не, нисам имао на десној страни.
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Заменик тужиоца: Кажите ми, да ли сте Ви познавали Ђуру Киша?
Сведок Чеда Чатлајић: Не, знао сам његовог брата, Киша, он је имао неки
камион, па је долазио код мене у седиште фирме, њега сам знао, Винко Киш, а Ђуру
нисам уопште познавао.
Заменик тужиоца: Не знате Ђуру Киша?
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Сведок Чеда Чатлајић: Не.
Заменик тужиоца: Сада, не знам, вероватно већ знате која су лица страдала.
Сведок Чеда Чатлајић: Не, ја сам био „падобранац“ тамо.
Заменик тужиоца: А шта значи „падобранац“?

Сведок Чеда Чатлајић: Па ја сам доведен, да спашавам свој живот, отишао сам
са хрватске стране и дошао сам ту и ту сам се задесио, снашао сам се ту.
Заменик тужиоца: Нисте познавали мештане старог дела Тења?

Сведок Чеда Чатлајић: Никога, знао сам људе само који су радили са мном и
деца што су ишла у школу, па ето те родитеље тако неке, али то је врло мало.
Заменик тужиоца: Јесте накнадно сада, да ли сте сазнали ко је страдао?

З

Сведок Чеда Чатлајић: Мени та имена ништа не значе, ја те породице уопште
нисам знао.

Заменик тужиоца: То сам хтела да Вас питам, да Вам не бих читала та имена,
значи Вама то свакако није познато?

ВР

Сведок Чеда Чатлајић: То мени ништа не значи, ја те људе нисам ни познавао,
никога. А нисам ја ни становник Тења дуго био.

Заменик тужиоца: А кажите ми, да ли се тада тих првих месец дана чули у
Тењу шта се дешава са цивилима, са?

Сведок Чеда Чатлајић: Знате шта, када сам чуо? Чуо сам од доктора Хаџића,
касније, наводно је и он нешто мало био затворен, онда ми је он причао, препричавао
тај случај, али ја иначе нисам, нисам знао за то.
Заменик тужиоца: А шта сте чули, да ли можете да нам кажете?
Сведок Чеда Чатлајић: Па што сте и Ви чули.
Заменик тужиоца: Ја сам свашта чула.
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Сведок Чеда Чатлајић: Па.
Заменик тужиоца: Да, ја сам много тога чула, па сада ако Ви можете да нам
кажете?
Сведок Чеда Чатлајић: Ја не верујем, ја, пазите, оно што сам ја чуо, ја нисам
видео, не знам ништа о томе и не могу да дискутујем о томе.
Заменик тужиоца: Нисам Вас ни питала, мени је потпуно јасно, али.
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Сведок Чеда Чатлајић: Мене је занимала одбрана и ја у село сам врло ретко
залазио, значи одбрана и гледао сам два и по километра шта ми се дешава са кућом, ако
сам могао да видим, док није изгорела. Када је изгорела, онда ми је свеједно било,
разумете ме.
Заменик тужиоца: Па када кажете одбрана, пре свега сте мислили да заштитите
село, да заштитите цивиле.
Сведок Чеда Чатлајић: Јесте.

Заменик тужиоца: И да пружите и сада у тој конотацији, када ви штитите
цивиле, мене занима, да ли Ви знате шта се догађа са цивилима у селу?

Сведок Чеда Чатлајић: Па то је неко други морао водити рачуна, ја сам држао
одбрану. Мени је било битно да ми усташа не дође у село, то ми је било битно, ако сте
ме разумели у томе свему, ја сам био значи ето, тог опредељења да ме занимало да они
не могу да уђу у село, ето.

З

Заменик тужиоца: Јесте имали поводом тога неке састанке, реферисања?
Сведок Чеда Чатлајић: Па имао, када сам постао командир, имао сам навече о
томе, да.

ВР

Заменик тужиоца: Имали сте?

Сведок Чеда Чатлајић:
инцидената, са друге стране.

Шта се дешавало, каквих, ако је било неких

Заменик тужиоца: Где сте имали та реферисања?

Сведок Чеда Чатлајић: Па то је било у Месној заједници, једно време, а
касније се преселило, не могу да.
Заменик тужиоца: Да ли је на тим састанцима, сем одбране самог села, било
речи и о нечем другом, о цивилима?

Сведок Чеда Чатлајић: Ја лично нисам имао о томе расправу, никакву, јер
мене је занимала одбрана, значи ја навече када реферишем, кажем, толико ми људи
фали, толико ми је рањено, толико страдало и то су чарке биле сваки дан, да ми
причамо, значи ја сам био тамо негде до половине дванаестог месеца, док ме није
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војска мобилисала и отишао сам у војску. Значи то су чарке биле сваки дан, то је био
један фронт, практично улица те дели. Била је ту тампон зона, где су они, значи нема у
насељу, где се народ иселио. Међутим, они су нама прилазили, ми њима нисмо
прилазили, али су они нама долазили и то је увек било на пушкомет.
Заменик тужиоца: Јесте, и на тим састанцима сем то што је Вас занимало,
везано за одбрану села, Ви нисте чули ништа везано како се та одбрана одвијала, сем на
тој првој линији, по самим улицама, по селу?
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Сведок Чеда Чатлајић: Ја сам једног тренутка само тражио од мог команданта,
касније, командант, или да ја направим један, да прескочим једну улицу, да добијем
мало позадине, неке слободе назад, да не падају гранате по том, јер ту су људи живели,
ту су људи живели и онда сам направио један излет и отишао сам једну улицу напред,
где сам ипак доио неког простора, да имам иза себе неке слободе више, знате, да нема
цивила. Место Загребачке, преселио сам се на Антуновачку.
Заменик тужиоца: Антуновачку?

Сведок Чеда Чатлајић: Да, следећа улица.

Заменик тужиоца: Да ли је било у Антуновачкој цивила?

Сведок Чеда Чатлајић: Не, ту није, ту није нико живео, то су биле напуштене
куће.

Заменик тужиоца: Ево, нећу Вас више задржавати, али ме само интересује, да
разјаснимо један детаљ, на питање одбране, везано за Лазара Радишића. Ви свакако
знате Лазара Радишића и том приликом сте се изјаснили.

З

Сведок Чеда Чатлајић: Да, он је био мој војник, једно време, дошао је код
мене, био је.

ВР

Заменик тужиоца: Да, тако сте и рекли, „био је мој војник једно време“. И
кажите ми, зашто после није био војник?
Сведок Чеда Чатлајић: Како мислите зашто није био?
Заменик тужиоца: Па једно време, кажете био је?
Сведок Чеда Чатлајић: Слушајте, ако једно време буде, па нисам ни ја био до

краја.

Заменик тужиоца: Е, то сам хтела да чујем, хвала Вам.

Сведок Чеда Чатлајић: Нисам, ја сам напустио 15.11., отишао у војску, добио
позив и отишао јавити се у војску.
Заменик тужиоца: Описали сте како се он понашао током истраге, у неком, па
претпостављам периоду пре рата, је ли?
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Сведок Чеда Чатлајић: Ја ни њега нисам знао пре рата.
Заменик тужиоца: Нисте?
Сведок Чеда Чатлајић: Нисам ни њега знао.
Заменик тужиоца: Али сте рекли да је тај човек доста болестан?
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Сведок Чеда Чатлајић: Јесте, болестан је, психички болесник је био. Па зато га
зову „луди Лаза“.
Заменик тужиоца: Како то Ви знате?

Сведок Чеда Чатлајић: Па имао је пар проблема, на линији је имао пар
проблема, знате. Видите, пазите, сви смо ми постали мало, што се каже, изгубили
живце људи и ово и оно, знате, то тај кошмар се дешава. Једним оком гледаш шта ти
породица ради, другим овде шта се дешава и ово и оно.
Заменик тужиоца: Јесте, то су та психичка.

Сведок Чеда Чатлајић: Можете замислити, боље да не можете замислити то.
Заменик тужиоца: Мислите на депресије, тешку ситуацију?

Сведок Чеда Чатлајић: Да, и онда осете се ти лабилни људи. Па ја сам имао и
смртних случајева да се људи сами убију, значи психа попусти, пуца се и.
Заменик тужиоца: То разумем, хвала Вам.

З

Сведок Чеда Чатлајић: То је проблем.
Заменик тужиоца: Да, хвала Вам.

ВР

Председник већа: Одбрана, изволите.

Адв. Бранко Димић: Бранко Димић, адвокат. Што се тиче Радишића, да
завршимо са њим и то објашњење које сте дали раније у вези овог питања које Вам је
колегиница поставила. Да ли се у то време, када је он био ангажован код Вас, у том
воду, да ли се то његово психички нестабилно понашање, да ли је било јаче изражено
код њега у односу на остале људе, па сте Ви њега окарактерисали тако како сте рекли?
Сведок Чеда Чатлајић: Пазите, ја сам свакога од њих морао саслушати.

Адв. Бранко Димић: Добро.

Сведок Чеда Чатлајић: И задржати неко мишљење, тешити га мало колико сам
ја могао, а и мени је требало тешење, да се разумемо, значи да ме неко теши, овај. Ја да
Вам право кажем, нисам никада ни дошао у јединицу, само знам да је био. Значи не
могу те податке „избацити“, дошао је тада и тада, отишао је тада и тада, али је био
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једно време и знам да је ту било тако, увек он има мени нешто да каже, да ово, да оно,
мораш га саслушати, разумете, психички.
Адв. Бранко Димић: Да ли можете да нам кажете, да ли је његов психички
проблем у то време када је био ангажован ту код Вас, био код њега већи и израженији
него код других људи који су били код Вас?
Председник већа: Сведок није психијатар.
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Сведок Чеда Чатлајић: Ја нисам лекар.
Адв. Бранко Димић: Извињавам се.

Сведок Чеда Чатлајић: Па и мени је требала та помоћ.
Адв. Бранко Димић: У сваком случају.

Председник већа: Не може да Вам онда објашњење, он је рекао шта је мислио.
Сведок Чеда Чатлајић: Ја не могу да кажем, нисам психијатар.
Председник већа: Шта ће Вам рећи да ли је више, на основу?

Сведок Чеда Чатлајић: Али углавном по причама других, да је он био, наводно
да је психички.

Председник већа: У чему се, хајде сада ћу ја да се умешам, у чему се огледала
та његова што се каже, „луди Лаза“, у чему је он то био, јесте разговарали са њим, када
разговарате са њим?

З

Сведок Чеда Чатлајић: Па јесте, фантазирао је, ако.
Председник већа: У вези чега је фантазирао?

ВР

Сведок Чеда Чатлајић: Па увек, бојао се нечега, шта ја знам и тако нешто,
измишљао је нешто.
Председник већа: Шта је измишљао?

Сведок Чеда Чатлајић: Па измишљао, сада ћемо, за пола сата ће нас напасти,
сада смо готови, сада ово, сада оно, бојао се.
Председник већа: Бојао се?
Сведок Чеда Чатлајић: Бојао се страшно се бојао, измишљао је.
Председник већа: То је значи страх?
Сведок Чеда Чатлајић: Не, имао је он и других неких својих.
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Председник већа: Па што сте га примили онда, зар се нисте бојали за друге
војнике и за себе?
Сведок Чеда Чатлајић: Молим?
Председник већа: Зар се нисте бојали за друге војнике и за себе, ако имате
таквог човека у Вашим редовима?
Сведок Чеда Чатлајић: Па шта ако сам и ја такав?
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Председник већа: Па не знам ја да ли сте Ви такви, ја Вас питам само.

Сведок Чеда Чатлајић: Па усташе су ми направиле да будем такав када сам
морао побећи из своје куће, 25.12. усташа ми 1990. године пуца преко куће, име и
презиме ако Вам треба, даћу Вам име и презиме, 1990.
Председник већа: Добро, изволите.

Адв. Бранко Димић: У то време, значи причамо лето 1991. године, јул и август,
да ли Ви имате сазнања, да ли се сећате, да су се дешавали случајеви да више хрватских
породица живи заједно у једној кући?
Сведок Чеда Чатлајић: Не.

Адв. Бранко Димић: Реците ми, да ли се сећате из тог времена, лето 1991.
године, да ли имате сазнања о томе, да је Божо Видаковић држао негде некакав затвор
или држао неке људе затворене негде, цивиле, Хрвате?
Сведок Чеда Чатлајић: Не.

З

Адв. Бранко Димић: Добро, реците ми, да ли се сећате, када је у Тењи
формирано Комунално предузеће?

ВР

Сведок Чеда Чатлајић: Па ја сам га формирао.
Адв. Бранко Димић: Реците када?

Сведок Чеда Чатлајић: Добио сам налог од председника општине.

Адв. Бранко Димић: Отприлике, не морате сада тачно у датум.
Сведок Чеда Чатлајић: 1992. године, у пролеће, да ли је био април, тако

нешто.

Адв. Бранко Димић: Да ли се сећате, да ли је то предузеће добило некакав бели
комби?
Сведок Чеда Чатлајић: Ја сам га добио из Вуковара.
Адв. Бранко Димић: Када?
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Сведок Чеда Чатлајић: „Ц-25“, мислим да је „Ц-25“, „Цитроен 25“
Адв. Бранко Димић: Да ли се сећате, када сте га довезли у Тењу?
Сведок Чеда Чатлајић: За време мог мандата, који није дуго трајао.
Адв. Бранко Димић: Отприлике, када?
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Сведок Чеда Чатлајић: Ја сам био на тој функцији до јануара 1993. године.
Председник већа: Добро, када, 1992., 1993., 1991., које године сте довезли тај
„Цитроен“?
Сведок Чеда Чатлајић: 1992. године, кажем.
Председник већа: Тада сте га и довезли?

Сведок Чеда Чатлајић: Када сам био директор Комуналног предузећа.
Председник већа: Значи то је ...

Сведок Чеда Чатлајић: После формирања треба ти возило, ово, оно и добио
сам возило од полиције Вуковар.
Председник већа: Добро, само то да разјаснимо.

Сведок Чеда Чатлајић: Значи 1992. године, мислим да је био „Ц-25“, не „35“ је
био мањи, „Ц-25“.

З

Адв. Бранко Димић: Реците ми, да ли се сећате, зашто је Миле Јајић био
задужен, хајде да кажемо, 1991. године, да ограничимо тај период?

ВР

Сведок Чеда Чатлајић: Па мислим да је имао ту цивилну заштиту преко себе,
мада ја са њим нисам имао неких контаката, посебно, нисам имао.
Адв. Бранко Димић: Да ли се сећате Милована Радусиновића, у то време
„Ферко“ су га звали?
Сведок Чеда Чатлајић: Да.
Адв. Бранко Димић: Да ли је он био ангажован у ТО?
Сведок Чеда Чатлајић: Па сваки Србин који је остао тамо, био је ангажован.
Адв. Бранко Димић: Да ли се сећате, у којој чети је он био, где је он био?

Сведок Чеда Чатлајић: Не знам, то је тамо према излазу, како се тај део села
зове, према српском гробљу, према Вуковару, то ја не знам.
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Адв. Бранко Димић: Да ли се сећате, неко посебно задужење да је имао?
Сведок Чеда Чатлајић: Не знам, не знам.
Адв. Бранко Димић: Немам више питања, хвала Вам.
Председник већа: Изволите.
Адв. Симо Кнежевић: Сима Кнежевић, адвокат, добар дан.
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Сведок Чеда Чатлајић: Добар дан.

Адв. Симо Кнежевић: Господине Четлајићу, према Вашем исказу из истраге,
као и данас који сте поновили, Ви сте учествовали у овом сукобу од самог почетка,
најпре као командир вода, како сте рекли, а средином јула 1991. године као командир
чете. Је ли тако, ако сам добро разумео?
Сведок Чеда Чатлајић: Да, да.

Адв. Симо Кнежевић: Добро. Из те позиције и тог аспекта, желим да Вас питам,
да ли је у саставу одбране Тења или већ не знам ни ја како бих назвао, у тим
формацијама, да ли је било људи који нису били из Тења, односно који су долазили из
других места или не знам?

Сведок Чеда Чатлајић: Када сам ја преузео чету, ту се задесио, на крају
крајева, био је и у мом воду, неки Мика Ракић, певач у селу и тењски зет, не знам право
ни одакле је. Он је једини који је био у то време када сам ја преузео, половином седмог
месеца, он је једини значи који није био домицилан, није домаћин становник. Ако
сматрам да сам ја домаћи и дошао из Новог Тења дошао у Старо село, је ли.

З

Адв. Симо Кнежевић: Да ли је касније било људи из других места код Вас?

ВР

Сведок Чеда Чатлајић: Па ту негде пар дана, дошли су преко Србије, преко
Борова Села су дошли, то ми је јако упечатљиво, јер то ми је прва помоћ која је дошла
са стране, дошла мислим да је дошло њих пет момака, да ли су три, четири били из
Западне Славоније, негде од Пакраца, па су дошли скелом овде код мене. Уствари,
дошли су у штаб се јавили, па распоређени код мене у јединицу и један је ту из Сијечња
био, ето то су први добровољци који су дошли тамо негде, опет о датуму је тишко
причати, јер су се догађали мењали, стари догађај је већ био за сат времена који је био,
то је већ стари догађај у односу шта се дешава, тако да то у мојој глави, не могу ја тако
да се сада сконцентришем, да кажем, е дошли су тада и тада, али углавном то су први
добровољци који су дошли са стране.
Адв. Симо Кнежевић: Не тражим прецизно датум, него само отприлике када је
то било. Значи након Вашег преузимања, командовања четом од средине јула па
надаље?

Сведок Чеда Чатлајић: Јесте, али то је већ било, мислим да је то та друга
половина већ дебело, када су они дошли.
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Адв. Симо Кнежевић: Добро. А да ли Вам значе нешто имена Јово Личина и
Саво Јовановић?
Сведок Чеда Чатлајић: Пазите.
Адв. Симо Кнежевић: Да ли су они били, ако знате, у Тењи, у саставу некоме?
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Сведок Чеда Чатлајић: Пазите, јесте, дошли су они касније, довели су их из
штаба, наводно да су из Осијека као они били, да, да, али су дошли значи после ових
некако, ово су били први добровољци, онда су долазили људи тако да, били су и они.
Адв. Симо Кнежевић: Да ли сте их Ви познавали пре рата или сте их тада
упознали?

Сведок Чеда Чатлајић: Саву сам знао мало, јер је имао камион један, „Дајц“ и
он је долазио исто на сервис у репаратуру у Осијеку и њега мало знам по томе, а овог
другог нисам знао, нисам га знао.
Адв. Симо Кнежевић: Него сте га први пут видели?
Сведок Чеда Чатлајић: Да.

Адв. Симо Кнежевић: Тада када је дошао?

Сведок Чеда Чатлајић: Само знам да су са Старијонског насеља били, да, да.
Адв. Симо Кнежевић: Добро, хвала Вам, немам више питања.
Сведок Чеда Чатлајић: Из Осијека.

З

Адв. Симо Кнежевић: Немам више питања.
Председник већа: Оптужени, да ли имате питања? Изволите, представите се.

ВР

Опт. Жарко Чубрило: Добар дан, Жарко Чубрило.

Сведок Чеда Чатлајић: Добар дан.

Опт. Жарко Чубрило: Сада сте споменули да је због „Дајца“ сте кажете га мало
познавали.
Сведок Чеда Чатлајић: Да.
Опт. Жарко Чубрило: Можете ли нам објаснити, шта значи то „Дајц“?

Сведок Чеда Чатлајић: Камион „Дајц“.
Опт. Жарко Чубрило: Ја не знам да ли је то камион.
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Сведок Чеда Чатлајић: Ми ту реч више употребљавамо између себе, у сервису,
„Дајц“ је лиценца немачка, он је „Там“ производио, мотор је „Дајц“, значи то је
„Тамово“ возило, лиценца „Дајц“.
Председник већа: Питање је, ево ја ћу да будем, видим да сада. То је Саво
возио, је ли тако?
Сведок Чеда Чатлајић: Да, Саво.
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Опт. Жарко Чубрило: Тако сам разумео.
Председник већа: Саво је возио? Да ли је он возио тај „Дајц“?

Сведок Чеда Чатлајић: Да, то је његов камион, ја се сећам да је он долазио пре
рата у сервис.
Председник већа: Да ли је он био неки приватни превозник?

Сведок Чеда Чатлајић: Па превозник је био, да. Мислим да је у питању „Там110“ конкретно у саобраћајној „110“. Да ли има воде мало да попијем, ја не могу
причати, ја имам проблема са плућима.
Председник већа: Ево овде имамо воду, не мора, дајте сведоку, даћемо Вам.

Сведок Чеда Чатлајић: Значи „Дајц“ је лиценца немачка, „Там“ је узео
лиценцу немачку, како ми то народски кажемо, „Дајц“, али то је „Там-110“.
Опт. Жарко Чубрило: Кажете у сервис је долазио са тим камионом?

З

Сведок Чеда Чатлајић: Да, у репаратуру у Осијек, да, ја сам тамо радио.
Опт. Жарко Чубрило: Да ли се можда сећате боје или нечега, да ли је то камион
са цирадом, без цираде?

ВР

Сведок Чеда Чатлајић: Па имао је неку стару цираду, неке сиве боје и плави
камион, значи кабина му је била плаве боје.

Опт. Жарко Чубрило: И још једно питање само, да ли је можда он тада када је
боравио код Вас у Тењи, имао неко возило или неки камион или неко возило код себе?
Сведок Чеда Чатлајић: Па то возило је имао.

Опт. Жарко Чубрило: У Тењи значи када је 1991. године био добровољац?

Сведок Чеда Чатлајић: На који начин је он извукао то возило своје, ја не знам
ни да ли је имао негде.
Опт. Жарко Чубрило: То је тај камион са којим је он радио као превозник?
Сведок Чеда Чатлајић: Да, да.
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Опт. Жарко Чубрило: И имао га је у Тењи тада?
Сведок Чеда Чатлајић: Да.
Опт. Жарко Чубрило: У реду, хвала, немам више питања.
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Председник већа: Захваљујем се. Што се мене тиче, ја немам никаквих питања.
Да ли имају чланови већа? Не. Пуномоћници оштећених, немате? Хвала Вам што сте
дошли и што сте дали Ваш исказ. Видим да сте дошли из.
Сведок Чеда Чатлајић: Темерина.

Председник већа: Темерина. На име трошкова, дошли сте својим колима?
Сведок Чеда Чатлајић: Јесте, да.

Председник већа: 3.500 динара, је ли тако?
Сведок Чеда Чатлајић: Да.
Председник већа: Добро.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ

ОДОБРАВАЈУ СЕ трошкови сведоку Чатлајић Чеди у износу од 3.500 динара и
то за путне трошкове од Темерина до Београда и назад, као и за трошкове путарина.

З

То ће Вам исплатити када будете изашли одавде. Хвала Вам што сте дошли, још
једном, слободни сте.

ВР

Сведок Чеда Чатлајић: Довиђења.

Председник већа: Довиђења. Благоје Келић је био уредно позван и није се
појавио. Не знам да ли је потребно његово саслушање, Тужилаштво, то је Ваш предлог,
да се он поново саслуша. Ми ћемо га позвати, ту је и Јово Личина. Јово Личина је само
доставио допис да је болестан и да је стар. Ја немам никакве податке о његовим
болестима, нити да ли је стварно толико болестан, као што он каже. Да ли је потребно
позивати и овог сведока исто који није приступио, Радослава Подбарца и Благоја
Келића, да ли су одбране?

Адв. Бранко Димић: Ако дозвољавате ја први, ако сте већ погледали. Што се
тиче Благоја Келића, овај, има он исказ из истраге, он мање-више, не мање-више, него
баш ништа не зна од овога што нас занима. Што се тиче Подбарца, ми бисмо остали
при том предлогу, да се он позове, јер је он, он је изричито овај утврдио и изнео, да је
он видео моменат заробљавања Киша и видео је и набројао је људе који су били
присутни том приликом. Ја бих волео да му поставим додатна питања у вези овај тог
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конкретног догађаја, па сматрам да би било корисно да га саслушамо. За Јову Личину
нека каже колега.
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Председник већа: Добро, ја сам добио само ово да се Подбарац налази у Русији,
то је једино обавештење, не знам да ли тамо ради или је можда човек отишао да живи
или, два пута се враћа повратница у размаку од више од месец дана. Значи да је он тамо
вероватно дуже. Ништа, ми ћемо, па не можемо сваки пут да шаљемо патролу, то није
део, једино ако га будемо приводили, али сада немамо разлога да га приводимо
тренутно, јер позив му није уручен. Благоја Келића ћемо позвати, мислим ако треба, не
знам, нема потребе.
Заменик тужиоца: Ако дозволите, ми ћемо одустати од предлога да се саслуша
Благоје Келић. Што се тиче Радослава Подбарца, значи сада смо чули да не може да му
се то сада, требало би проверити, могло би да ли ће бити у земљи.
Председник већа: Добро, покушаћемо још једном.

Заменик тужиоца: Наравно и што се тиче Јове Личине, он је доставио само
допис да не може да приступи.
Председник већа: Јесте.

Заменик тужиоца: Ја бих предложила да се прибави евентуално медицинска
документација, он је човек преко 70 година, чини ми се, 72, па да видимо о чему се
ради.
Председник већа: Ништа, ја могу да му напишем допис, да захтевам од њега да
нам достави лекарску документацију.

З

Заменик тужиоца: Јесте, да бисмо могли после да видимо уколико да се
евентуално његов исказ чита.

ВР

Председник већа: Или прочита или да га можда испитамо ако је потребно, у
месту где се налази, можемо и то да делегирамо, није то проблем, ако је то потребно.
Али, ево овако, добро, хвала Вам, што се тиче Личине, остаћемо, нема потребе да се
изјашњавате, ево видимо, и мени је битно да га чујем, јер он је један од сведока који је
овде битан. Што се тиче ваших предлога, о томе ћемо одлучити на следећем претресу.
Исто тако, позваћемо ове сведоке, значи на следећи главни претрес, прво да закажемо,
овако, да видимо, 26. децембар у 9,30 часова. Ја нисам видео да ли је судница 4
слободна, само погледајте, да ли можете да погледате само, само да проверимо да ли је
судница 4 слободна, да видимо да ли је тројка или четворка. Онда ћемо 26. децембра у
14,30 часова, судница 4.
Суд доноси

РЕШЕЊЕ
Главни претрес СЕ ОДЛАЖЕ, а наставак заказује за:
26. децембар 2013. године, са почетком у 14,30 часова, судница 4,
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На који позвати: Јову Личину, Радослава Подбарца.
Допис упутити Јови Личини да суду достави лекарску документацију у вези
данашњег изостанка са главног претреса.
На овом главном претресу ће се извршити и увид у документацију која је
приложена у списима предмета.
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А онда ћемо се договорити за дане, ја не могу да вам кажем просто, зато што
имам и веће за организовани криминал и веће за ратне злочине и припремно рочиште у
још једном великом предмету, тако да не могу да знам тачно какав је распоред, морамо
да видимо и распоред судница која је слободна, али ћемо 26. децембра знати како ћемо
ићи до краја.
Завршено у 11 часова и 09 минута.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА

ВР

З

ЗАПИСНИЧАР
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