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U tijeku je dokazni postupak. 
 
Od troje pozvanih svjedoka; dva su se odazvala dok se treći ispričao zbog bolesti, ali i 
prijetnji koje je dobio.  
 
Svj. B.A. iskazuje kako je tijekom listopada 1991. godine dobio komandu javiti se na 
poljoprivredno dobro kao nadničar. Nosio je staru jugoslavensku uniformu te je 
posjedovao pušku, koju je ponekad nosio. Radnici su na posao išli organizirano traktorom 
i prikolicom putem Negoslavci – Ovčara.  
 
Dana 20. studenog 1991. godine, kao niti 2 dana kasnije nije bio na Ovčari. Dobili su 
zapovijed da 3 dana ne dolaze na posao. Svjedok je rekao da ne bi ništa vidio niti da je bio 
na Ovčari jer im je bilo ograničeno kretanje, a vojni kamioni su zaklanjali pogled.  
 
Temeljem čl. 426. ZKP/08 svjedoku je predočen dio iskaza danog 11. studenog 2020. 
godine u prostorijama Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku, „….za dan 
20.11.1991. godine koliko se sjećam bio sam na poljoprivrednom dobru…“; upitan za 
različitost, iskazao je da je današnji iskaz istinit. 
  
Nakon što se vratio na posao, ništa nije vidio ni čuo, bilo je priča da su u hangaru bili 
zatvorenici, ali ništa nije primijetio, nije bilo nikakve prikolice osim one s kojom su išli na 
posao. 
 
Ponovo mu je, temeljem čl. 426. ZKP/08, predočen dio iskaza danog  11. studenog 2020. 
godine u prostorijama Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku, „…po povratku na 
posao, iako nam je bilo rečeno da ne idemo u hangar, otišao sam iz radoznalosti, vidio 
sam razbacane dijelove odjeće i obuće, sjećam se da se u krugu pojavila prljava, blatna 
traktorska prikolica“; upitan za različitost iskazao je da se radi o prikolici kojom su išli na 
posao, a hangar je bio otvoren pa se izvana sve moglo vidjeti. 
 
Svj. V.I. kaže kako je i prije rata bio zaposlenik Vupika. Tijekom rata radio je na Ovčari. 
Ljudi su dolazili raditi samoinicijativno. Dana 20. studenog 1991. godine ujutro otišao je 
po dijelove opreme, ne sjeća se više gdje, moguće Šid, Mitrovicu ili Rumu. Nije bio na 
Ovčari, nije vidio dolazak zarobljenika, špalir, a vratio se kada je sve bilo završeno. 
Poslijepodne, kada se vratio, vojnik ga nije pustio unutra tek kada je autobus izašao. 



Zatekao je radnike na Ovčari.  Nitko nije izdao zapovijed da se ne dolazi raditi, nastavilo 
se raditi kao i do tada.  
Temeljem čl. 426. ZKP/08 svjedoku je predočen dio iskaza danog 4.11.2020. godine te 
svjedok navodi da nema različitosti u iskazima od tada i danas. 
 
Bio je naoružan, imao je pušku M48 teritorijalne obrane Negoslavci, a kasnije je dobio 
poluautomatsku pušku. Iskazuje kako radnici na Ovčari nisu bili naoružani.  
 
Svj. V.I. kaže kako je on zapovjedio Krstiću, Gužviću i Pojatiću da očiste hangar i zapale 
slamu, što su i učinili. Iskazuje kako sam nije vidio osobne stvari. Bilo je priča da je bilo 
novaca od osoba koje su se tamo nalazile. Ne sjeća se traktora i prikolice koju je trebalo 
očistiti.  
 
Temeljem čl. 426. ZKP/08 svjedoku je predočen dio iskaza danog 4.11.2020. godine: 
„…kasnije su Vojin Krstić, Luka Gužvić, Jovo Pojatić pronađene stvari u hangaru podijelili 
između sebe, a slamu zapalili“. Upitan za različitost iskazao je da nije vidio jesu li zadržali 
nešto za sebe ili ne.  
 
„ Svih ovih 30-ak ljudi u krugu koje sam spomenuo prethodno u svom iskazu nisu imali 
oružje kod sebe i ja sam stalno bio u uniformi, a puška mi je bila u kamiončiću…“ dok 
danas iskazuje kako su bili u civilu.  
 
U to vrijeme bio je šef te kaže kako nitko nije mogao samoinicijativno uzeti neki stroj ili 
vozilo. Rekao je da dana 20.11.1991 godine nikome nije zapovjedio da nešto ide zatrpati 
bagerom.  
 
Branitelji I okr. I III. okr. stavili su primjedbu na iskaz ovog svjedoka u cijelosti jer je isti 
kontradiktoran, konfuzan te da nije objašnjena različitost u prijašnjem i današnjem 
svjedočenju.  
 
Nastavak rasprave zakazan je za dan 27. lipnja 2022. godine u 9 sati. Bit će pozvano 5 
svjedoka. 
 
 


