II САСЛУШАЊЕ ОПТУЖЕНИХ

ОД 11 Ј У Н А 1946 ДО 23 Ј У Н А 1946 ГОДИНЕ

1. М И Х А И Л О В И Ћ Д Р А Г О Љ У Б - Д Р А Ж А
саслушаван од 11 до 17 јуна 1946 године

И јун
Почетак у 7,30 часова
Претседник пуковник Михаило Ђорђевић: Наставља се претрес
по кривици оптуженога Драгољуба-Драже Михаиловића.
Друже заставниче, уведите оптуженога Михаиловића Драгољуба-Дражу. Заставник уводи у судницу оптуженога Михаиловића
Драгољуба-Дражу.
Претседник: Оптужени Михаиловићу, ви сте јуче саслушали оптужницу јавног тужиоца. Раније сте је примили, ви и ваши браниоци. Јесте ли разумели оптужницу?
Оптужени Михаиловић Драгољуб-Дража: Оптужницу која ми је
уручена пре недељу дана, простудирао сам, али је материјал моје
ухваћене архиве огроман.
IIретКедпик: Ви'сада Суду кратко одговорите на постављено вам
питање. Вама се, као окривљенику, доставила оптужница. Јесте
ли ви оптужницу разумели или не? Уколико нисте разумели извесне ставове, Суд ће вам их објаснити. То јест, конкретно, јесте ли
оптужницу разумели или не?
Оптужени: Ову оптужницу сам разумео.
Претседник: Осећате ли се кривим?
Оптужени: Ја не могу да се осећам кривим.
Претседник: Осећате ли се кривим или не? Да ли можете или не
можете да се осећате кривим - то је друго питање.
Оптужени: Не осећам се.
Претседник: Не осећате се? Вас оптужница оптужује, ставља вам
на терет дело издаје и ратних злочина, и то за радње које су конкретно означене у оптужници" под тачком 1. Оптужница вам ставља на терет: да сте у окупираној Југославији организовали четничку организацију којој сте дали назив: „Југословенска војска у
Отаџбини". Је ли то тачно или не?
Оптужени: Ја сам у окупираној Југославији остао једини војник
са војничком јединицом. Ја сам први побуњеник у Европи против
Хитлерове Немачке. (У дворани смех) Ја сам основао Југословенску војску у Отаџбини. Четничку организицију не бих ни оснивао
ја због тога, што је то назив нижи него војска. Уколико су биле
часне и поштене, то су биле паравојничке организације а никако
војничке. Ја сам основао Југословенску војску у Отаџбини од пр-
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вих дана, у најтежем времену и расправљао сам са својим официрима о томе како треба да се назове наша војска коју је требало
формирати ни из чега. После издаје од сшране Павелића у Хрватској, нама је било јасно да морамо остати у Југославији као
Југословенска
војска.
Претседник: Дакле конкретно, јесте ли ви основали четничку организацију којој сте дали назив Југословенска војска у отаџбини?
Оптужени: Назив „четник" то је назив који је дошао од самог народа, а никако од мене. Ја сам имао у првом почетку четничке одреДе у југословенској војсци. То је тачно, и то је и по правилима
наше ратне службе, јер војска која остане без фронта образује четничке одреде. 2
Претседник: Према томе, јесте ли ви основали четничку организацију којој сте дали назив Југословенска војска у Отаџбини?
Оптужени: То је четнички вид ратовања, док не дође до фронталне употребе маса и већих одреда.
Претседник: Под тачком 2 у оптужници вели се: „Да сте августа
месеца после споразума са претставницима Ваљевског партизанског одреда итд." - Када сте ви имали први разговор, први контакт са партизанима?
Оптужени: Први контакт са партизанима дошао је тек пошто је
Совјетски Савез ушао у рат. То је могло бити после 22 јуна 1941
године.
Претседник: Јесте ли имали тада са партизанима или претставницима партизана какве разговоре?
Оптужени: Имао сам, и то врло дуге. Разговарали смо данима.
Код мене је прво дошао др. Драган Јовановић, зубар из Ваљева. 3
Претседник: Детаљи нису важни.
Оптужени: Имали смо врло дуге разговоре о свему и свачему.
Претседник: Јесте ли се споразумели о томе да се узајамно не нападате?
Оптужени: Не, није ми ни на крај памети било.
Претседник: Па какав је био коначни закључак разговора у погледу ваших узајамних односа?
Оптужени: Помагање један другога. Али, ја сам сматрао да су они
лајици у погледу војничког знања, и да су често хтели да претерају у брзини, што би могло да изазове велике репресалије.
Претседник: То може бити и разумљиво на почетку организације.
Суд интересује то: јесте ли се ви са претставницима партизана
споразумели да се узајамно не нападате?
Оптужени: Апсолутно да. Тачно.
Претседник: Је ли приликом тих разговора и у томе контакту са
партизанима било говора о томе да треба повести борбу против
окупатора?
Оптужени: О томе они нису требали да уче мене. То сам ја знао.
Претседнпк: Па какав је ваш став био?
Оптуженп: Мој став био је одређен. Ја сам на Равној Гори остао са
свега 26 људи. Последње борбе са Немцима водио сам на дан
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капитулације. Док су се други иредавали ја сам се борио, пошто
нисам могао да се пробијем према Сарајеву отишао сам у шуму.
Прошао сам кроз Босну тражећи фронт и тај фронт нисам нашао
кад сам дошао на Дрину.
Претседник: То је после капитулације Југославије.
Оптужени: Долазим на Тару. На Тари се сукобљавам са Немцима.
Они ме Гоне и онда морам да расподељујем моје одреде. Цео мој одред...
Претседник: Али овде се ради о ономе моменшу шј. о вашем доласку на Равну Гору када сте ви створили четничку организацију и назвали је ЈуГословенска војска у отаџбини. Овде се ради о
вашем контакту са партизанима и како сте ви онда сматрали
какав однос треба заузети према окупатору.
Оптужени: Ја сам баш то хтео да кажем. Ја са 26 људи не могу
ништа. У то време када су они дошли ја сам тек почео и морао сам
да дођем до извесне снаге^и до оружја. Мени је требало времена а
времена нисам имао.
Претседник: Јесте ли сматрали да треба водити борбу против окупатора?
Оптужени: Зато сам се и спремао. Спремао сам се да се борим.
Претседник: Добро, ви се спремате. Али тада је била ситуација
када постојите на терену ви и партизански одреди. Ви са партизанима водите разговоре, долазите с њима у контакт, споразумевате
се о томе да се узајамно не нападате. Природна је ствар да се у таквој ситуацији појављује и питање односа према окупатору. Ја
вас конкретно питам: јесте ли ви сматрали да се можете борити
против окупатора или да се не можете борити?
Оптужени: У том моменту ја нисам још био способан за борбу. Нисам имао довољно снага.
Претседник: Јесте ли ви сматрали да се треба борити или не?
Оптужени: Да се треба борити.
Претседник: Да се може борити?
Оптужени: Па може се борити и са пет људи.
Претседник: Према томе сматрали сте да се треба борити?
Оптужени: Може да се бори. Може и ја сам тражио још извесно
време да појачам своје одреде.
Претседник: Према томе да ли сте сматрали да се са вашим снагама може борити са окупатором или не?
Оптужени: Ја сам се већ борио. Моји су се одреди на Руднику већ
борили. Баш у то време били су нападани од окупатора и борили
су се.
Претседник: Пазите на сам моменат да се не пребаците на неки
доцнији моменат. Ради се овде о августу месецу.
Оптужени: Е, у августу ја могу да се борим. Питање је први почетак после 22 јуна.
Претседник: Не треба јуни или јули. Ја сам вас питао када сте
имали први контакт са партизанима?
Оптужени: После 22 јуна.
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Претседник: Ви сте тада с њима ступили у разговоре и споразумели се да се међусобно не нападате.
Оптужени: Није било ни речи о томе.
Претседник: Како није било речи?
Оптужени: Зашто би се нападали. Ја сам њих примио радо.
Претседник: Ја ћу вас потсетити на ваш исказ какав сте дали у
истрази.
Оптужени: Сада да ми се опрости, ја не могу да знам шта сам дао
у свом исказу, ма да сам дао што сам најбоље могао.
Претседник: Добро, да вас и сад упитам какав је поступак био
према вама приликом давања исказа?
Оптужени: Био је врло добар.
Претседник: Јесте ли били малтретирани: да или не?
Оптужени: Не, никако.
Претседник: Да ли вам је неки исказ изнуђен?
Оптужени: Није!
Претседник: Путем принуде или на било какав начин?
Оптужени: Али само моје физичко стање било је такво.
Претседник: Кад смо већ код истраге да вас упитам. Да ли су вам
истражне власти саопштиле понуде извесних америчких адвоката
који су вам се ставили на расположење за одбрану?
Оптужени: Јесу!
Претседник: Јесте ли одбрану примили?
Оптужени: Одбио сам!
Претседник: Да ли сте одбили драговољно или принудно?
Оптужени: Драговољно. Нисам желео ван земље да тражим одбрану.
Претседник: Потпуно драговољно одбио понуђену одбрану из иностранства, конкретно, од адвоката Сједињених Америчких Држава.
(Адвокат Драгић Јоксимовић: нешто добацује.)
Претседник: Ја на такав начин суђења нисам навикао. Док ја не
завршим не можете да говорите.
Адвокат Драгић Јоксимовић: Да се разумемо...
Претседник: Опомињем вас усменом опоменом на ред.
Адвокат Драгић Јоксимовић: Ја сам хтео да питам господине
претседниче
Претседник: Опомињем вас други пут на ред или ћу вас опоменути записнички. Суђење је јавно и претрес је јавни. Сала је пуна,
окривљеник је у здравом стању.
... Оптужени Михаиловићу бићу слободан да вас потсетим на један
моменат који интересује Суд, а било вам је постављено конкретно
питање: Да ли ви сматрате, да ли је ваше мишљење да је било време за устанак и да ли је неопортуно било нападати немачке снаге?
Оптужени: Време за устанак могло је да буде у августу, али то само на једном делу организоване просторије.
Претседник: Конкретно, јесте ли ви сматрали да је устанак преурањен или не?
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Оптужени: У оном моменту када је отпочео ја сам драговољно
примио. Он је отпочео не по наређењу одозго. Он је отпочео на целом терену, а после тога дошло је наређење одозго.
Претседник: Јесте ли сматрали да је устанак преурањен или не?
Оптужени: Нисам сматрао.
Претседник: Ја ћу да вас потсетим. Ви сте рекли овако: „Ја сам
стајао на становишту да је устанак преурањен, сматрао сам да није време да се води борба са окупатором. Ја сам већ раније рекао
да је моје становиште било вршити организацију снага и у погодном моменту напасти на непријатеља."
Оптужени: Слажем се и сада.
Претседник: Опростите, Суд треба да чује. Нисам само ја Суд. Суд
треба да чује, конкретно: да ли је ова ваша изјава у записнику тачна?
Оптужени: Тачна је.
Претседник: Тачно је да сте ви стајали на становишту да је устанак преурањен и да сте сматрали да треба вршити организацију
снага и у погодном тренутку напасти непријатеља.
Оптужени: И онда кад смо почели рад у Мачви и Подрињу није се
могао предузети устанак у целој земљи, већ само за један крај.
Претседник: Јесте ли ви издавали вашим одредима, уколико сте
их имали, наређења за борбу против окупатора?
Оптужени: Јесам.
Претседник: Ја ћу вас потсетити опет на ваше исказе. У вези с
тим питањем: Ви сте одговорили: „Одредима никада ниједним наређењем нисам наредио да раде против непријатеља, а моменат за
устанак са свим снагама чекао сам докле не наступи повољна ситуација." Да ли је истражна власт ово тачно унела или не?
Оптужени: Унела је тачно, али доцније имао сам података. По
мом наређењу дошло је до напада на Горњи Милановац, Страгаре, Пожегу и Чачак.
Претседник: Ми ћемо на то касније наићи.
Оптужени: То су наређења за напад.
Претседник: Све те ваше нападе оптужба вам ставља на терет и
инкриминише, јер су били уперени против партизана.
Оптужени: То су напади против Немаца.
Претседник: Ноторна је чињеница да су Пожегу освојили партизани.
Оптужени: ТУ је спор око тога.
Претседник: Није спор око тога, то је чињеница. Уосталом хоћу
да вас потсетим уколико сте заборавили. Дакле, је ли тачно уписано да никада ниједним наређењем вашим одредима нисте издавали наређења да раде против непријатеља, а моменат за устанак
сматрали сте да ће бити онда када дође повољна ситуација?
Оптужени: То је тачно уписано.
Претседник: Кад сте сматрали да може доћи та повољна ситуација?
Оптужени: Може доћи и пре него што ја мислим.
Претседник: А кад сте мислили да може доћи?
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птужени: Може доћи онда ако Немци почну да празне територије.
Претседник: Како?

Оптужени: Ако почну да одвлаче известан део својих снага.
Претседник: А кад сматрате да је моменат за ту повољну ситуацију?
Оптужени: Онда кад ја као војник оценим, а то је моменат када
имам довољно снаге, а може бити да се појави моменат и кад немам довољно снаге, као што је био овде случај.
Претседник: Кад сматрате да имате довољно снаге да ратујете са
дивизијама окупатора?
Оптужени: У прво време нисам могао на то ни помислити, а кад
су Немци почели да празне територије у Западној Србији, ми смо
сви скочили.
Претседник: Када су то Немци почели?
Оптужени: Ја не могу тачно знати датум. Знам, на пример, за пад
Лознице. Моји делови су у то време напали Лозницу под командом мајора Мишића без мога наређења.
Претседник (чита из Михаиловићевог исказа): „Био сам пријатно
изненађен кад сам сазнао да су моји делови без мога наређења
1941 године напали Лозницу ..." Према томе кад је за вас наступио тај погодан моменат?
Оптужени: Тај погодан моменат наступио је када смо ми заједнички, партизани Ужице, а ја Чачак и Пожегу, заузели. Тај је моменат био када су Немци почели да извлаче извесне своје снаге.
Претседник: Ви сте имали разговоре са партизанима и споразумели сте се да се четници и партизани неће нападати узајамно.
Оптужени: Не само да их нећу нападати, него сам им давао и своје људе.
Претседник: Ви сте казали да ћете ступити у борбу против окупатора кад будете сматрали да је за то погодан моменат. Који је тај
моменат? Оптужени: То је време када наступи погодан моменат!било у односу на моје снаге, било у односу на сфГге непријатеља. 1
Претседник: Према томе ви сте казали да сте сматрали да је устанак преурањен.
Оптужени: То се не може сматрати као устанак целе земље.
Претседник: Према вашем исказу следује да није био преурањен.
Које је време то било?
Оптужени: Ја мислим да је око 1 августа Лозница нападнута и
заузета.
Претседник: Да ли око 1 августа?
\ Оптужени: То не знам тачно.
Претседник: Да ли сте ви у августу месецу напали једну чету Ва- љевског партизанског одреда у селу Планиници? И јесте ли ви лично руководили нападом против те партизанске чете, Славковачке?4
Оптужени: Јесам.
ПретседникГббЈасните нам како то: ви у то време разговарате са
партизанима и споразумели сте се да узајамно један другог не нападате, сматрате да је устанак преурањен, вршите организацију
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ваше војске за тај погодан моменат, а у истом том времену нападате једну партизанску чету, вашег иначе савезника?
Оптужени: Нисам их сматрао као савезника. Ја бих тада напао и
моје рођене људе.
Претседник: Кажите конкретно зашто сте напали партизане?
Оптужени: Ја сам чувао села од пљачке, то ми је и учинило да
имам упориште на Равној Гори. И пре те групе била је још једна
позната група која је почела да пљачка.
Претседник: Ви сте сами казали да је та нападнута чета била Славковићка чета.
Оптужени: У 12 сати ноћу долетели су сељаци из Планинице и
жалили се да им одводе људе и тражили су моју помоћ. Осим тога
ја сам напао још једну чету, раније Пећанчеву.
Претседник: Зашто?
Оптужени: Пљачкала је.
Претседник: Зар је Пећанац пљачкаш?
Оптужени: Он није, него његова чета.
Претседник: Према томе да ли је по вашем мишљењу Пећанац
био пљачкаш са својим четама?
Оптужени: Сигурно.
Претседник: Да ли се је у то време већ био распламтио устанак у
Србији?
Оптужени: У то време није.
Претседник: То јест време: крајем августа и почетком септембра?
Оптужени: Ја времена и везивања догађаја без стварних података
не могу да се сетим.
Претседник: Који су вам стварни подаци? Јесте ли ви у то време,
кад сте имали разговоре са партизанима, заштићивали жандарме
бивше Југославије?
Оптужени: Јесам, не све. Моја је тежња била да све оне који су
носили оружје „бушимо", да улазимо у њихове редове и да их на
тај начин придббијемо у шуму. Ја сам тако успео да придобијем
Јована Тришића 5 и да са њиме створим план. И тај је био ухваћен
са~гим планом и одведетт у ротгство.—.—
—
Претседник: Шта је он био?
Оптужени: Био је под Немцима командант жандармерије. Ја сам
га привукао и придобио да спроведемо организацију и да добијемо већи број људства.
Претседник: Ви сте се тада повезали са жандармеријом која је тада била у служби окупатора?
Оптужени: Тачно.
Претседник: Да ли сте у то време имали и какве везе са Недићем? 6
Оптужени: Добио сам на Равној Гори писмо, мислим од Живојина
Ђурића, у коме ме у две-три речи позива: „Господине пуковниче,
молим вас да дођете у Београд ради - мислим - разговора." Могу
да кажем смисао тога писма. Нисам отишао и не бих могао отићи
код Недића, јер је он мене за две године, колико сам био код њега,
казнио двапут са тридесет дана затвора. У овом случају не бих
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имао иикакво поштовање према њему и не би ни отишао. До тога
да је неко отишао дошло је што је Александар Мишић желео да
оде у Београд. 7 То је била одлучујућа ствар. Рекао је: „Кад нећеш
ти ићи, ићи ћу ја!"
Претседник: Јесте ли послали делегацију?
Оитужени: Отишао је Александар Мишић, а из оптужнице видим
да није био Живојин Ђурић. По моме мишљењу отишао је пуковник Павловић 8 поред Александра Мишића.
Један глас: Да то уђе у записник.
Претседник: Ушло је. Та ваша делегација, која је отишла код Недића, какве је преговоре водила и какви су закључци тих преговора?
Оптужени: Никакви закључци, пошто је Мишић три дана лумпо\ вао_ујкас!шни ..БараЈево"ха-Јованом Ненадовићем. Ја сам био за1бринут што га нема. То није била делегација него су послата два
човека да виде шта Недић хоће.
Претседник: То је делегација.
Оптужени: Назовите како хоћете, ја нисам придавао никакав значај.
Претседник: Ви сте били позвани, нисте хтели да одете, послали
сте Мишића и Павловића. Јесу ли се они састали са Недићем?
Оптужени: Јесу, ја сам добио извештај од Мишића.
Претседник: Јесу ли имали контакт са Недићем?
Оптужени: Јесу.
Претседник: Ви сте видели шта вам оптужница ставља на терет?
Оптужени: Видео сам, али никакав споразум.
Претседник: Ја сам дужан у вашем интересу и у интересу материјалне истине да вам скренем пажњу да тужба предлаже за доказ
читање записника саслушања Милана Недића, у коме дословно
наводи тачке споразума који је постигнут између ваше делегације, коју сте послали, с једне стране, и Недића, с друге стране. И
као што сте видели, конкретно, стоји да је тамо уговорена заједничка борба против партизана, давање новчане помоћи, одређивање официра за везу код вас и код Недића и да се после формирао
заједнички оперативни план? 9
Оптужени: Никада!
Претседник: Ја вам предочавам постојање те изјаве Недићеве.
Оптужени: Не, без обзира на његове изјаве.
Претседник: Потсетићу вас да вам оптужница ставља на терет да
је после тих преговора одређен Марко Олујевић за официра за
везу у вашем штабу. Је ли долазио Олујевић?
Оптужени: Није.
Претседник: Је ли полазио код вас?
Оптужени: Пипан је био мој обавештајни официр у Београду. И
он је повео Олујевића. Али и њега и Олујевића су ухватили партизани у ЈБигу и Олујевић је био стрељан. 10 Ја сам против тога
протестовао на једном састанку са маршалом Титом.
Претседник: Кад су партизани ухватили Олујевића и стрељали
шта је он имао код себе?
Оптужени: Не знам.
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Претседник: Оптужба тврди да су имали план.
Тужилац Минић: Молим да се прочита записник саслушања Милана Недића, страна 35.
Претседник: Само да вас потсетим. (Чита записник саслушања
Милана Недића о томе како је дошло до везе са Дражом Михаиловићем одмах после образовања Недићеве владе, како је дошла
Михаиловићева делегација на разговоре о сарадњи и у чему је направљен споразум о заједничкој сарадњи. У исказу Недић говори
да су то били његови, Недићеви официри).
Оитужени: Не знам по чему би били његови официри. Верујем да
је Мишића познавао, али Павловића није.
Претседник: Ви знате да је Недић био дугогодишњи официр.
Оптужени: Кад ме је казнио навео је да сам био његов ђак, а међутим никад нисам био његов ђак.
Бранилац Драгић Јоксимовић: Молим, чије сте саслушање прочитали сад?
Претседник: Милана Недића.
Претседник: Још једну чињеницу да рашчистимо. Ви сте сматрали да је устанак преурањен.
Оптужени: Ја не знам зашто на томе инсистирате? Преурањено
може разно значити. Може бити и с погледом на непријатељске
снаге. Кад остане мало снага онда није преурањено. Кад је непријатељ са појединим снагама одлазио ја сам лично нападао на Горњи Милановац, Страгаре и Рудник.
Претседник: Кога месеца?
Оптужени: Ја сам срушио мост на Колубари.
Јавни тужилац: Ноторно је кад је био напад на Милановац.
Претседник: Сетите се. Година и месец?
Оптужени: Не могу да се сетим. Код мене је било много догађаја,
тако да сам физички био истрошен и не могу да се сетим.
Претседник: Је ли априла 1941?
Оптужени: Ја се не сећам.
Претседник: Да ли су водили партизани борбу?
Оптужени: Они су вршили више саботажу, а борбе су се водиле у
Мачви и Подрињу.
Претседник: Да ли су ваши напади били пре тога или после?
Оптужени: Главне су борбе биле у Мачви у Подрињу, а око Ваљева су биле мање. Напад је вршен на Шабац, Лозницу, Бању Ковиљачу и Крупањ.
Претседник: Ко је први почео борбу?
Оптужени: Ја сам почео први да се бијем са Немцима.
Претседник: Конкретно ово: јесу ли ваши четници почели борбу
против окупатора пре него партизани?
Оптужени: Може бити да су партизани почели први борбу. Колика је разлика дан или два, то не знам.
Претседник: (диктира) Оптужени исказује: верује да су партизани отпочели борбу против окупатора први.
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Бранилац Драгић Јоксимовић: Али верује да је разлика била дан
или два.
Претседник: Док ја испитујем оптуженика немојте да се обраћате. Чињеница је да су прво у Југославији повели борбу партизани, како инсистира оптужница, а да се он доиста пребацио на
Тару и одатле дошао на Равну Гору; чињеница је да је он маја,
јуна и јула сматрао да је устанак преурањен. То је он рекао. Ја не
мислим да се с вама свађам.
Адвокат Јоксимовић: То није потребно.
Претседник: То је рекао Дража Михаиловић.
Адвокат Јоксимовић: Ви сте инсистирали на томе: ко је започео
први борбу против окупатора?
Претседник: Објашњавам да нисам нарочито инсистирао. Суд би
то желео да сазна. Оптужени Михаиловић је то објаснио са операцијама у Подрињу и у ваљевском подручју, то јест да су партизани били ти који су први почели борбу против окупатора.
Тужилац Минић: Тражи да се то унесе у записник, јер ће доказни
поступак доказати да је то лажна чињеница.
Претседник: Молим вас, оптужени Михаиловићу, присетите се тачно, покушајте ипак, то су први моменти који су неизбрисиви из свести, упркос велике множине догађаја које сте имали.
Оптужени Михаиловић: Мислим да је с Крупњем почело, мислим
да је у Мачви почело. 11 У Крупњу је био поп Владо Зечевић 12 и
Ратко Мартиновић, 13 били су партизани. У Мачви су били партизани који су почели нападе у Мачви као и на Шабац.
Претседник: Знате ли шта Суд интересује? Ви као војник можда
сматрате да је почетак операција у војничком смислу кад ви припремите трупе, кад је довољан број снага како би се битка могла
водити са Вашег гледишта. Суд интересује ко је, конкретно, први
почео да туче окупатора, партизани или четници?
Оптужени: Било је у Западној Србији, прво је било у Западној
Србији, тамо су почели партизани.
Претседник (обраћа се одбрани): Молим вас, да ли сте задовољни
одговором?
Бранилац Јоксимовић: Јесам, али чему да улазимо, то се слаже,
разлика је била дан или два.
Тужилац: Да ли оптужени остаје при пређашњем исказу?
Бранилац: Тражим да у записник уђе само оно што је оптужени
рекао.
Претседник: Молим да у записник уђе да оптужени остаје при
својој изјави.
Тужилац: Желим да кажем само две речи. Нека Михаиловић изјави
да ли остаје при ранијем исказу да је разлика између напада партизана на окупатора и напада његових јединица свега дан-два,
или остаје при задњој формулацији да су нападе, герилске нападе
на окупатора, започели партизани пре четника.
Претседник: О томе се оптужени већ изјаснио, то јест да су почели партизани први борбу против окупатора.
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Бранилац: Јесте, то је рекао оптужени, али је друго питање...
Претседник: Молим вас, не водите ви претрес него ја. Ваљда знате ред понашања..
Бранилац: Не, господине претседниче, није реч о томе, ви га лепо
водите, али само хоћу да уђе у записник ова чињеница, ако налазите да је то потребно.
Претседник: Суду у Југославији нису потребни комплименти, он
обавља само своју дужност према народима Југославије...
Бранилац: Молим лепо, то ми је мило.
Претседник: Молим вас оптужени, сада вам је било више омогућено да се што тачније присетите првих момената. Први напади
против окупатора водили су се са стране партизана против окупатора, како рекосте, у Посавини?
Оптужени: Не у Посавини, него у Мачви. Иза тога долазе веће акције.
Тужилац: Да ли битке или мањи напади? Ја сам формулирао: герилски напади, јер оптужени прави разлику између герилских
напада и фронталних напада.
Претседник: Да се објаснимо!
Оптужени: Герила је герила, то не могу знати. То може да неко
некога Гађа, на пример на путу за Косјерић због чега је био стрељан.
Претседник: Може бити герила пет до шест људи, порушени мост,
пруга итд.
Оптужени: Ја у овом смислу посматрам нападе на вароши.
Претседник: Дакле, почетак акција сматрате нападе на вароши.
Оптужени: То сматрам као почетак.
Претседник: Молим, према томе, јесу ли партизани герилски ратовали пре од четника, пре почели напад на окупатора?
Оптужени: Ја сам то рекао малопре, да су нападе на градове започели прво партизани.
Претседник: У погледу инсистирања одбране колика је разлика у
то време била? Ви сте потврдили да су партизани били први који
су започели борбу против окупатора, а онда да су деловали ваши.
Оптужени: Ја не могу ништа прецизирати, то је везано једно с
другим.
Претседник: Да ли се ради о три, четири, пет или више дана?
Оптужени: Не, не, врло кратко време, али не могу да тачно прецизирам.
Тужилац (тражи да се унесе у записник): Борбу против окупатора
почели су први партизани и то, поред гериле, и нападима на градове.
Оптужени: Да.
Претседник: Значи пре почетка партизанских напада на градове
било је герилских напада партизана против окупатора. Је ли то
тачно? А сада настаје период ваших акција на градове. Да ли је
сада јасно?
Одбрана: Мени је било јасно отпочетка.
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Претседник: Оптужени сматра да је напад на градове нешто крупно,
а нападе на градове први су почели да врше партизани, да први туку
окупатора, али за кратко време почели су и његови делови.
Бранилац: Сигурно.
Претседник: Пре почетка напада на градове постојали су напади
гериле, то јест у оно време кад су партизани путем гериле вршили
нападе на окупатора, као што је он рекао: у почетку су се против
окупатора борили први партизани. Је ли то тако, оптужени?
Оптужени: Ја опет понављам да сам рекао да сам први почео.
Претседник: Откада сматрате, онда, почетак борбе?
Оптужени: Од мог пробијања до доласка на Равну Гору. Ја сам се
борио у пробијању.
Претседник: Хоћу да вас упозорим, јер ће бити докази изведени
поводом преговора које сте имали с Недићем преко ВашеГ делеГата Губачевића.
Претседник потом чита записник са изјавом Милана Недића. Напомиње да је Марко Олујевић пошао у штаб код Драже Михаиловића.
Оптужени: Могу да се шаљу какви Год планови.
Претседник: Значи ви допуштате оваку могућност. Па добро зашто сте онда узимали у заштиту Олујевића на састанку, како
рекосте, са маршалом ТиШом, протестовали због Олујевића?
Оптужени: Па то иде у мој прилог. Баш зато што сам ја тада
протестовао, а кад сам протестовао значи да се нисам правио
невешт због ТОГ случаја.
Претседник: Јесте ли ви у то време примили под своју команду
извесне војводе Косте Пећанца кога сте ви назвали пљачкашем?
Је ли вам било познато да се Коста Пећанац потпуно отворено ставио у службу окупатора? 14
Оптужени: Познато ми је, од његовог састанка с Немцима на Руднику, где је посредовао генерал ЈБуба Новаковић. 15 До тог момента ја сам се трудио да ухватим везу с њим.
Претседник: Јесте ли примили кога од његових војвода код себе?
Оптужени: Да, био је Драгутин Кесеровић, 16 Никола Калабић 17 ...
Претседник: А Будимир Церски, 18 Јован Шкава? 1 9
Оптужени: Никада. Он је био у нашој позадини. Када је Пећанац
приступио Немцима, ми смо га толерирали у нашем крају, али ми
се нисмо повезали с њиме. Он је био даље, према Колубари.
Претседник: Да ли сте имали везу са Божом Јаворским? 2 0
Оптужени: Покушавао сам три пута, није хтео да се стави под моју команду. Ја сам слао три пута курира у Ивањицу, хтели су да смакну тог
човека. Божо Јаворски ставио се под команду само за кратко време и
то под притиском народа, кад смо били у Црној Гори, а кад сам се вратио из Црне Горе у Србију покушао је да ме прода Немцима, ми смо
ухватили писмо, за 700.000 динара и он је био тада стрељан.
Претседник: Значи, само извесно време. Јесте ли ви наредили у
септембру 1941 године својим командантима, Милошу Глишићу и
Н и ј е се могло у т в р д и т и о к о м е је реч.
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Вучку Игњатовићу, 21 да иаиадну партизане у Ужичкој Пожези и
да Пожегу одузму од партизана? 22
Оптужени: У септембру 1941?
Претседник: Да, у септембру 1941 године, ставља вам оптужба на
терет да сте наредили својим командантима Глишићу и Игњатовићу да нападну партизане у Пожези и да је од њих одузму.
Оптужени: Не. Ја сам био убеђен да смо Пожегу ми заузели и да
је ту дошло до расправе. Ја сам био и обавештен да смо ми Пожегу заузели и да је дошло до нове свађе. Милош Глишић био је
ухваћен и требало је да буде стрељан. Ја сам послао мотоциклисту
у Ужице и тражио обавештење. Добио сам очајно писмо, да ће
бити стрељан. После тога Глишић је био пуштен, али ја сам био
обавештен да је подофицир Диклић23...
Претседник: Јесте ли наредили Глишићу да нападне партизане у
Пожези? Дужан сам да вам предочим да је Глишић жив. Он друкчије исказује.
Оптужени: То је његова ствар.
Претседник: Али, суочићемо вас с њим.
Оптужени: Врло радо.
Претседник: Ви сте, како каже оптужница, допустили Глишићу и
Игњатовићу да у Пожези разоружавају партизанске курире, скидају им митраљезе и пушке, транспорте са храном за становништво, транспорте оружја и муниције која је упућивана на фронт
за борбу против окупатора, па су тако ваши команданти једном
приликом скинули са воза и чувеног команданта Првог шумадиског партизанског одреда Милана Благојевића и после зверског
мучења убили га. 24
Оптужени: Не. Никад.
Претседник: Шта никад?
Оптужени: Такво допуштење нити такво наређење нисам издао.
ПосШоји једна важна чињеница: на ослобођеној ШериШорији ми
смо направили једну велику заједничку грешку шШо није власШ
као шШо Шреба усШановљена. Била је двојна управа. То је нешШо
најтеже. Сукоби су били врло чести. Ја верујем да није било наређења ни од једног ни од другоГ главног штаба.
Претседник: Али стоји ли ова чињеница да су ваши команданти
Глишић и Игњатовић разоружавали курире, скидали са воза храну, муницију која је била упућивана на фронт борцима против
окупатора?
Оитужени: Не знам.
Претседник: Где сте ви у том моменту конкретно били?
Оптужени: На Равној Гори.
Претседник: Јесте ли имали телефонску везу са Ужичком Пожегом?
Оптужени: Јесам. Она је била подигнута и требало је извесно време...
Претседник: Је ли вам поднео рапорте Глишић?
Оптужени: Могао је да подноси колико хоће и кад хоће.
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Претседник: Је ли вас извештавао?
Оптужени: Не могу да кажем ии да ни не.
Претседник: Јесте ли се интересовали?
Оптужени: Јесам.
Претседник: Па добро, кад сте се интересовали какав је био резултат интересовања о стању у Пожези?
Оптужени: Нисам ишао у град.
Претседник: Али ви сазнајете ствари као командант.
Оптужени: Интересовао сам се не само за Пожегу...
Претседник: Како је конкретно стајало тада у Пожези?
Оптужени: Нисам се тим питањима интересовао. Ја сам обилазио
фронтове. Ишао неколико пута за Горњи Милановац и наређивао
оперативно шта има да се ради и гледао да се те несугласице које
су настале отклоне.
Претседник: Шта вам је познато о убиству партизанског команданта одреда покојног Милана Благојевића?
Оптужени: Мени ништа није познато. Онда ми је сигурно било познато.
Претседник: А да ли вам је остало у сећању ко је извршио убиство покојног Милана Благојевића?
Оптужени: Знам да је окривљаван Вучко Игњатовић. Он је окривљаван за то, али да ли је он извршио то је требало да се истрагом
утврди.
Претседник: А ко је окривљавао Вучка Игњатовића?
Оптужени: Партизани су окривљавали Игњатовића за то.
Претседник: Јесте ли предузели нешто против Игњатовића?
Оптужени: Сигурно. Тражио сам да се испита прво шта је било.
Претседник: А какви су резултати били?
Оптужени: Не знам.
Претседник: Потсетићу вас да сте у истрази мало друкчије рекли.
Оптужени: Ја не мислим да мењам свој исказ, али ја кажем оно
чега се сећам. Истрага мени истиче један моменат онда када
сам био физички крајње изнурен. Онда сам се тако сећао. Доцније, имајући оптужницу, размишљао сам, мучио се да дознам и да
реконструишем догађаје уколико моГу.
Претседник: Рекли сте овако: „Чињеница је да сам слушао да је
убиство извршио Игњатовић, капетан ..." (чита из оптужнице)
Претседник: Да ли је и после овог убиства дошло до контакта
између маршала Тита и вас?
Оптужени: Дошло је између Милорада Митића, 25 капетана...
Претседник: Ко је тај Митић?
Оптужени: То је капетан који је био одређен за везу.
Претседник: Значи капетан Митић био је одржач веза са партизанским штабом у Ужицу. Је ли вам познато да су ваши четници
у околини Косјерића напали на камионе који су носили 150.000
метака на фронт?
Оптужени: То ми је познато сада из оптужнице.
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Претседник: Јесте ли ви када са партизанима закључили какав
уговор о сарадњи?
Оптужени: Да, био је то писмени уговор.
Претседник: С ким и где сте такав уговор закључили?
Тужилац: Ја оптуженог упола чујем. Молим да говори гласније.
Одбрана: Драгић Јоксимовић (Михаиловићев бранилац) Ја такође не чујем.
Претседник: Стрпите се још мало па ћемо дати паузу, па онда уредити. Будите љубазни па мало јаче говорите, тако да би вас боље
чули, јер вас не чују ни ваши браниоци. - Јесте ли икад закључили уговор са партизанима?
Оптужени: Закључио сам.
Претседник: Кад и какав?
Оптужени: Са маршалом Титом састао сам се три пута. Први пут
у кући војводе Мишића 26 а два пута у селу Брајићима. 2 7
Претседник: Јесте ли ви закључили 26 октобра 1941 године са
маршалом Титом споразум о заједничкој борби четника и партизана против окупатора?
Оптужени: Датума се не сећам, али знам да јесам.
Тужилац: Да ли се сећате месеца?
Оптужени: Не сећам се. То је ваљда био последњи лични састанак.
Претседник: Да ли је то било октобра месеца?
Оптужени: Ја могу чак да кажем и датум - нека буде 26 октобар.
То се може доказати. То је била посета. То је све изнесено на београдској изложби, у листовима. За мене кад кажем датум 26 ја
могу да га примим као тачан.
Претседник: Суд не тражи то од вас да бисте задовољили Суд.
Кажите: Јесте, не, када, како итд. Је ли чињеница да сте закључили писмени уговор са маршалом Титом о томе да има да се спроведе заједничка сарадња партизана и четника у борби против окупатора? Сећате ли се датума?
Оптужени: Датума се не сећам.
Претседник: Да ли је то било почетком, средином или крајем месеца октобра?
Оптужени: Може да буде крајем октобра.
Претседник: Да ли сте добили какву посету у то време, после закључења уговора са маршалом Титом? Конкретно, да ли је код вас
дошао Захарије Остојић?
Оптужени: Да, он је дошао. Ја сам размишљао, они су дошли код
мене Захарије Остојић, 28 Мирко Лалатовић 29 и Хадсон. 30
Претседник: Ко је тај Хадсон?
Оптужени: Капетан енглеске војске.
Тужилац: Молим гласније. Ја нисам чуо половину од свега тога.
Оптужени: Код мене су дошли у другој половини октобра Остојић,
мајор Мирко Лалатовић, такође генералштабни мајор и капетан
британске војске Хадсон. Искрцали су се код Петровца и преко
Црне Горе, Санцака и Ужица, дошли код мене на Равну Гору. Послати су из Каира. 31
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Претседник: Је ли вам који од њих донео какву поруку и од кога?
Оптужени: Донели су поруку на првом месту од министра војске
Богољуба Илића. Уопште, у погледу порука које су они донели,
били су доста ограничени. Управо, исмејавали су самог генерала
Илића, да им скоро ништа није дао у погледу порука. Добио сам
поруку од Хадсона. То је она порука која је нађена у мојој архиви,
код мене. То је порука да се сматра како у Југославији не може да
се прими побуна, већ има да се води борба за Југославију, а не да
буде борба комуниста за Совјетски Савез.
Претседник: Ко вам то рече?
Оптужени: То сам добио од Хадсона и то преко радиа.
Претседник: А је ли то Хадсону ту поруку упутио министар Илић?
Оптужени: Не, он је добио од својих власти, из команде Блиског
Истока.
Претседник: Да није то неовлашћена изјава?
Оптужени: Ја мислим да није.
Претседник: Зашто је код вас дошао Хадсон!
Оптужени: Као одржач везе.
Претседник: Између кога?
Оптужени: Између команде Блиског Истока и мене.
Претседник: Значи, да вам је званично упућен?
Оптужени: Он је тврдио да су Остојић и Лалатовић њему позајмљени - како је он рекао.
Претседник: Јесте ли ви после доласка Лалатовића, Остојића и
капетана Хадсона издали наређење вашим командантима да се
повуку са фронтова према Немцима?
Заступник војног тужиоца Милош Минић: Ја ћу да предложим,
а мислим да ће се с тим сложити и Суд и браниоци, да се направи
пауза, па да се столови примакну ближе оптуженоме, јер ја овако
не могу да пратим излагања оптуженога.
Претседник: Дајем одмор од 10 минута. Друже заставниче изведите
оптуженога. Молим публику да се још не диже са својих места.
После одмора
Претседник: Претрес се наставља. Друже заставниче, уведите оптуженога Михаиловића. (затим је уведен оптужени). Објављујем
да фото-репортери могу од момента уласка оптуженог Михаиловића да снимају 5 минута. Да наставимо. Јесте ли ви, оптужени
Михаиловићу, издали наређење својим командантима 1 новембра
да се повуку са фронтова противу Немаца и да пређу у општи напад против партизана?
Оптужени: Не, било је обратно. Ја нисам издао наређење да се
изврши напад против партизана. Обишао сам био цео северни
фронт од Милановца до Ваљева, и нашао сам да су се смањиле
партизанске јединице на томе делу фронта. Нашао сам свега једну чету у области око Ваљева, под командом наредника Миливојевића.
Тога дана учествовао сам у једној борби, заједно са.
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Хадсоном. Немци су нападали од Ваљева. Наређење за напад на
партизане ја нисам издао.33 Са опсаде Краљева отишао је био велики број партизанских јединица, и остале су само моје јединице.
Претседник: Је ли вам познато да су ноћу између 1 и 2 новембра
четници под командом Глишића и Игњатовића напали на Ужице?
Оптужени: Познато ми је.
Претседник: Како је дошло до тог напада четника под командом
Глишића и Игњатовића на Ужице које су тада држали партизани?
Оптужени: Ја сматрам да су Глишић и Игњатовић то извршили
на своју руку. 34
Претседник: Дакле, тачно је да су Глишић и Игњатовић напали
на Ужице у коме су тада били партизани, али сматрате да су они
то извршили на своју руку.
Оптужени: Тако је.
Претседник: Јесте ли тада имали везе са Глишићем и Игњатовићем?
Оптужени: Имали смо телефонске везе.
Претседник: Јесу ли вас они обавештавали о догађајима?
Оптужени: О сваком догађају док није најурен из Пожеге није ме
обавештавао. Он је мислио да на препад заузме Ужице.
Претседник: Како је у тој борби прошао Вучко Игњатовић? Какав
је био резултат те борбе?
Оптужени: Он се мени јавио тек пошто је изгубио Пожегу.
Пр^тседник: Он се вама јавио да је изгубио Пожегу, а шта сте ви
предузели?
Оптужени: Ја мислим да сам тада тражио везу са Ужицом, или је
од Ужица тражена веза са мном. Ја сам разговарао са маршалом
Титом.
Претседник: Шта сте разговарали?
Оптужени: Он је захтевао да се прекине борба. Ја сам казао да
хоћу, али да се мени врати Пожега, јер то је био једини град који
сам ја освојио и који сам ја имао на располагању док су партизани имали Ужице и Чачак, које сам ја освојио а они су били тамо. После тога дошао је негативан одговор и ја сам у томе случају казао да ћу скинути опсаду Краљева. Каже: „Ви то нећете
учинити"? Ја сам казао да ћу то учинити ако ми се ПожеГа не
врати. Наредио бих и иначе да се скине опсада Краљева јер Га и
онако не би моГли заузети.
Тужилац: Молим друга претседника да се ово унесе у записник.
Претседник: Већ сам наредио да се записнички констатује: „Наређено да се скине опсада Краљева", или како се то војнички каже
да се Краљево деблокира.
Оптужени: Али Краљево се није ни могло заузети.
Претседник: Да ли вам је познато да је у току те исте ноћи између
првог и другог новембра, када су Игњатовић и Глишић нападали
на Ужице, вршен напад на Ивањицу од стране Боже Јаворца? 35
Оптужени: Ја то из оптужнице знам, иначе могу да кажем да Божа Јаворац није био мој. Чак када је дошао под моју команду, ка-
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да је наредбом натеран да дође у Црну Гору, ни онда није извршавао наређења. Он није био ни Пећанчев. Он је био дивљи.
Претседник: Ви рекосте да сте издали наредбу да се скине опсада
Краљева. Да ли вам је познато да су Ваше јединице тада напале
партизанске тенковске јединице и артиљерију и да су том приликом побиле посаду? 36
Оптужени: Побиле посаду? Немам ни појма. То је било овако: један тенк је био мој, а један партизански. Мој тенк је имао мртвачку главу а партизански је имао петокраку звезду. Та два тенка
учествовала су у нападу на Краљево и помагали су се врло добро.
На једном је био поручник Топаловић, мој, а на другом је био
Франц, Словенац, не знам како је право његово име. Није да је
отето и посада побијена него су оба тенка дошла мени.
Претседиик: А јесу ли напали артиљерију?
Оптужени: Ја сам имао два топа а мислим да су била и партизанска два. С њима је управљао један мој официр. Звао се је Дероко,
јунак са Краљева. Није он преотео топове него су њему преотели
на ЈБубићу и он је погинуо. 37
Претседник: У ком правцу су упућене оне јединице које су учествовале у опсади Краљева?
Оптужени: Оне су после упућене према Чачку да заузму Чачак.
Али и да образују фронт према Краљеву. Чачак ми је требао.
Претседник: Ко је тада заузео Чачак?
Оптужени: Чачак сам освојио ја а држали смо га заједнички.
Претседник: Оптужница вам ставља на терет да су ваше јединице, повучене са опсаде Краљева, напале на Чачак.
Оптужени: Па, јесте, борба се развијала и дабоме....
Претседник: Значи да су Ваше јединице напале на Чачак?
Оптужени: Радослав Ђурић није извршио напад, то ја сигурно
знам, то је тачно.
Претседник: А јесу ли јединице напале?
Оптужени: После неколико дана са закашњењем.
Претседник: Је ли тај напад на Чачак успео?
Оитужени: Није успео.
Претседник: Значи да је од партизана одбијен.
Оитужени: Напад је одбачен јер су партизани имали довољно времена да прикупе снаге. Ђурић ми је то причао јер је он код мене
био у штабу.
Претседник: Је ли вам познато да је одред капетана Рачића вршио други напад на Ужице? 38
Оптужени: Ја сам био против напада на Ужице. Капетан Рачић
није био према Ужицу, ја сам њему наредио да иде северније, према Ваљеву, а када је борба почела ја сам наредио да иде на југ према Ужицу.
Оптужени: Рачић је дошао и преговарао са вашим представницима неколико дана тако да је он остао на том положају па је био
нападнут од партизанских снага, а не да је он вршио напад.
Претседник: У ком циљу је извршено померање Рачића према југу?
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Оптужени: У циљу претње према југу.
Претседник: Да ли вам је била позната борба Нешка Недића 39 и поручника Воје Поповића 40 против колубарског партизанског одреда?
Оптужени: Они су учествовали, ја те детаље не знам.
Претседник: Јесу ли у то време и у осталим деловима Србије четнички одреди вршили нападе на партизанске одреде?
Оптужени: Ја мислим у Горњем Милановцу, тога се сећам кад је
било. Била је борба око болнице, доњег и горњег спрата. 41
Претседник: Да ли би могли да се сетите отприлике кад сте издали ту наредбу за скидање опсаде са Краљева?
Оптужени: У оптужници стоји друго.
Претседник: Сећате ли се месеца?
Оптужени: То је новембар. То је јасно, само ја датум не знам.
Претседник: Не инсистирам него само питам да ли у првој или у
другој половин?
Оптужени: За повлачење у другој половини. После разговора са
маршалом Титом када сам тражио да ми се врати Пожега и обуставе непријатељства, када се на то није пристало ја сам запретио
скидањем опсаде Краљева. Само Краљево се није могло заузети.
Снаге су ми требале, јер сам морао да продужим борбу.
Претседник: Јесте ли се ви у то време у новембру месецу, где и
када састали са Немцима?
Оптужени: Јесам. 42 У другој половини новембра после примирја
које је закључено између мене и партизана. Тада сам пристао јер
су казнене експедиције почеле да руше и пале. Пре тога свет је
већ био страховито заплашен. Ја нисам ни мислио на то, али дошао је Бранислав Пантић, који је био одређен стварно за Хомоље.
Он је био више у Београду него у Хомољу и вршио је обавештајну
службу. С њим су дошли Ненад Митровић и један професор универзитета. 43 Кад су они дошли на Равну Гору, у присуству Васића,
Остојића, можда, Бранислава Пантића, Ненада Митровића, навалили су на мене, пошто је страх у народу због паљења и одвођења
света, да се жртвујем и да наредим да се спречи, да не дозволимо
даље уништавање народа, који није крив и који стварно страда
због нас. На крају ја сам пристао. После тога кратко време, пре неГО што су мене Немци напали на Равној Гори, са пет дивизија су
мене напали, тај напад следовао је одмах после напада на вас на
Златибору. Ја сам онда после тоГа, то је било кратко време, имао
сам тај састанак.
Претседник: Где се одржао тај састанак?
Оптужени: У селу Дивцима. Мајор Ђурић зна да ниједног дана за
време вођења борбе са партизанима ја нисам био ван штаба. Двадесетог новембра закључили смо примирје и били утврдили мешовиту комисију да утврди кривце.
Претседник: Где сте се конкретно састали у Дивцима?
Оптужени: У једној кафани.
Претседник: Како сте дошли до кафане?
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Оптужени: Дошао сам од Струганика. Пошао сам после подне, можда око четири сата. Тек је почео да пада први мрак кад смо се
приближили мосту. Људство сам задржао на једно три километара од моста. Ту су били Бранислав Пантић, Ненад Митровић и тај
Матл посредник. Прешао сам преко моста који смо ми срушили.
Тамо сам видео немачке војнике и ауто. Сео сам у ауто и отишао у
кафану. Са мном је ишао и Александар Мишић.
Претседник: Је ли било каквог обезбеђења?
Оптужени: Јесте. Ја сам мислио да су то биле трупе које су биле
спремне на напад на мене.
Претседник: Је ли била само пешадија?
Оптужени: Били су и тенкови. Они су се морали обезбедити.
Претседник: После тог вашег састанка у Дивцима је ли почела
акција окупатора против слободне територије партизана?
Оптужени: Да ли је у то време почела? Не разумем добро питање?
Претседник: После?
Оптужени: За врло кратко време ја сам добио напад на Равној
Гори. Напад Немаца извршен је на мене 6 децембра тачно.44
Претседник: Да ли сте ви у време после тог састанка па до напада
Немаца на вас, имали контакта са партизанима и конкретно са
киме?
Оптужени: Последњи разговор са маршалом Титом могао је бити
врло кратко време после тога, на дан-два. Оптужница каже да је
то било 23-ћег. Ја усвајам тај датум, јер то је последњи дан партизана у Ужицу. Тога дана маршал Тито мене је питао телефоном:
„Шта ћете ви радити?" 4 5
Претседник: Јесте ли ви њега позвали или је он вас?
Оптужени: Не сећам се. Питао ме је: „Шта ћете ви радити?" Ја
сам казао да враћам одреде на своје терене, јер су већ немачке
трупе биле спремне 46 и то је наша војничка дужност да знамо да
се спремају, да ће ме напасти. И пре овога разговора са маршалом
Титом ја сам почео да одбацујем трупе, да се враћају на своје терене. Удаљеније трупе ишле су раније, а оне ближе доцније, тако
да ће први одреди да се повлаче јужно од Ваљева и даље на Медведник. Дакле ја сам маршалу Титу тако казао. Он ми је одговорио
да ће се борити противу Немаца, али ја сам био уверен и за њега
да у фронталној борби не може опстати.
Претседник: Дакле, после овога писменог уговора о сарадњи из
октобра дошао је период борбе.
Оптужени: Па онда поново уговор...
Претседник: Па после овога уговора следовао је немачки напад.
Оптужени: Јесте. Али то је све било врло брзо.
Претседник: Казали сте кад је почела офанзива, Тито вас је позвао телефоном и имали сте тада тај разговор. 47
Оптужени: Јесте, ја сматрам да је и Тито могао да усвоји тај начин борбе.
Претседник: Кад је почела та офанзива какво сте наређење ви издали својим јединицама?
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Оптужени: Ја сам издавао иаређења по одредима. Оно што се у
оптужници каже да је био заједнички састанак, то није могућно,
него сам то морао учинити посебно. Зато сам ја испраћао поједине
одреде и њихове команданте посебно. 48
Претседник: Приликом повратка тих одреда на њихове терене
јесте ли им издавали наредбу да ступају или не ступају у борбу са
окупаторским јединицама?
Оптужени: Док су се провлачили нисам могао они ни сами не могу, али ја им никакво наређење нисам издао. То је уосталом и немогуће. Кад шаљем јединице у Герилу не моГу им такво наређење
издати.
Претседник: Кад вам је Тито казао да ће прихватити борбу са
Немцима ви сте му казали да не можете да прихватите фронталну
борбу?
Оптужени: Моје је мишљење да не може ни он да прихвати ту
борбу.
Претседник: Кажите нам да ли је закључење овог другог уговора
од новембра месеца између партизана и вас, да ли је било после
вашег састанка са Немцима у Дивцима?
Оптужени: Ја мислим кад је то закључење било 23-ћег, ја мислим
да је састанак са Немцима био доцнији.
Претседник: Да ли је тачно да је оне ноћи, кад је био ваш састанак у Дивцима, предато 365 заробљених партизана Немцима у
селу Словцу, и да су одатле отерани за Ваљево?
Оптужени: То се десило много раније од састанка у Дивцима, и то
је било на овај начин. У области Мионице, у време започете борбе,
био је ухваћен један број партизана. Мишић их је обишао и пријатељски са њима разговарао. Да ли су били у Планиници, ја
тачно не знам. У томе времену и ја сам имао око 150 Немаца - заробљеника и ја их, због исхране, нисам могао држати у Равној
Гори, него сам их послао у Пожегу да их тамо хране.
Претседник: Јесу ли привођени ови партизани вама?
Оптужени: Оптужница то наводи, али ја их нисам видео.
Претседник: А јесте ли знали да долазе на Равну Гору да се даље
спроводе?
Оптужени: Знам да ми је Мишић причао да их је обишао и да су,
после, упућени према Струганику, где су имали више магацина,
где су се могли хранити. После их је послао у Мионицу Богдан
Брајевић.
Претседник: Је ли Богдан или Петар?
Оптужени: Ја сам казао Богдан, али не знам тачно да ли је Богдан
или Петар.
Претседник: Шта је Богдан с њима радио?
Оптужени: Он их је продао, а не предао.
Претседник: Коме их је продао?
Оптужени: Продао их Немцима, по глави.
Претседник: Јесу ли стрељани?
Оптужени: Ја сам чуо да је било стрељања, али ништа даље.
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Претседник: Али Шкава је тада био једаи од ваших команданата.
Оптужени: Није никада био мој командант.
Претседник: Дужан сам да вас упозорим да постоји исказ Јована
Шкаве који је добио наредбу да их преда...
Оптужени: Јован Шкава био је од нас осуђен на смрт. Он је издао
Мишића и мене. И кад је Мишић ухваћен ја сам једва успео да се
спасем. То је дело Брајевића и Јована Шкаве. Као такав оглашен
је на слово „3" од радио Лондона. Од Брајевића сам добио једно
писмо Где ме је преклињао да му скинем то.
Претседник: Јесте ли ви, у овом периоду до Прве офанзиве Немаца на ту територију, имали контакт са емигрантском владом?
Оптужени: Имао сам. Ја сам везу успоставио 26 септембра, али
прва веза није била добра све док нису дошли Остојић и Лалатовић, јер нисмо имали шифру без које се не може разговарати. Од
њиховог доласка имали смо ту везу, а веза је била таква да је контролисана од стране Енглеза пошто они имају ту исту шифру. Та
шифра је по систему књига и тада кад су дошли, узели су једну
књигу пресекли на два дела, једну задржали за себе, а другу дали
мени. Ја сам се служио овом шифром, али команда у Каиру имала
је исту такву књигу, а сам Хадсон може да не зна моју шифру,
али је могао да има још једну књигу, кад је мени дао.
Претседник: Значи та веза са емигрантском владом ишла је преко
енглеске команде?
Оптужени: Енглеска команда морала је да зна сваку ствар коју ја
јавим.
Претседник: Јесте ли ви обавештавали емигрантску владу о догађајима, о нападима?
Оптужени: Јесам.
Претседник: Је ли емигрантска влада знала о овим нападима, о
преговорима?
Оптужени: Да а обавештавао је и он, јер је стално становао код радио станице.
Претседник: Јесте ли обавештавали владу о сукобу са партизанима, о читавој ситуацији како се кретала?
Оптужени: Јесам, о сукобу са партизанима, о слободној територији и о томе да су ме Немци позивали.
Претседник: Како се односила емигрантска влада по свима овим
стварима?
Оптужени: Ја сам војник, за мене свака реч има пун значај, политику не би требало да водим. И оно што је она мени у политичком
смислу јавила, прво што сам добио то је што је Хадсон изнео да се
борба у Југославији води за Југославију, а не као побуна са Совјетским Савезом.
Претседник: А емигрантска влада?
Оптужени: Имала је могућност преко радио Лондона да даје, то је
један потез који је тада извршен да ја будем тај око кога треба све
борбене снаге да се прикупе.
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Претседник: Је ли се емигрантска влада саглашавала са вама, са
вашим нападом на партизане?
Оптужени: Можда нисам ни јавио, то су ситни догађаји сада.
Претседник: Били сте у контакту са емигрантском владом?
Оптужени: Јесам.
Претседник: Је ли влада забранила да нападате партизане?
Оптужени: Није.
Претседник: Је ли наређивала да одмах отпочнете борбу против
Немаца?
Оптужени: Није.
Тужилац Минић: Молим да се констатује то записнички.
Бранилац Јоксимовић: Ја бих молио за једно питање.
Претседник: Молим вас, ви ћете имати ваше одређено време кад
можете да питате, да постављате питања и тако даље. А на
крају претреса одбрана има могућност, која јој је свуда загарантована, да читав записник о претресу прочита и да, евентуалне, примедбе писмено на записник стави. С друге стране воде се
стенографске белешке од стране судских стеноГрафа.
Бранилац Јоксимовић: Али кад ћемо ми имати у рукама стеноГрафске белешке које се воде? Да ли сутра, да ли на крају претреса?
Јавни тужилац: Ово је скретање тока испитивања.
Бранилац Драгић Јоксимовић: Ви сте досад тражили да се поједине ствари уносе у записник, а ми то досад нисмо тражили, и
зато сад тражимо јер је ово питање од највеће важности да уђе
у записник. Ви сте ме разумели.
Претседник: Молим вас да седнете.
Бранилац: Ја сам у врло тешком положају.
Претседник: Ставите у записник писмену опомену на речи, у
заседању, браниоца оптуженоГ Михаиловића, адвоката Драгића
Јоксимовића.
Бранилац др. Јоксимовић: Ја улажем приговор.
Претседник: Бранилац приговара...
Претседник: Јесте ли ви по завршетку овог периода и немачке
офанзиве, кад су партизанске снаге под притиском немачких снага уз помоћ Недићевих одреда, морале да се повуку у Санџак, имали конференцију са командантима одреда на којој сте пред свим
командантима поставили као задатак извршење легализације одреда?
Оптужени: Легализацију никад нисам извршио. На конференцији могли су бити скупљени људи, али за све било је немогућно да
се скупе. Ја сам одлазио код појединих одреда, нисам тражио да
дођу код мене.
Претседник: Јесте ли имали конференцију новембра, почетком
децембра, са неколико команданата, конференцију, на којој је било говора о легализовању четничких одреда?
Оптужени: Никад!
Претседник: Овде сам хтео да вас упозорим на исказ који се налази у спису Глишића. Прво, реците шта је то легализација одреда?
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Оптужени: То су били одреди који су били признати од Немаца да
могу постојати. Тако смо ми назвали ту легализацију.
Претседник: Оптужени Глишић каже да је била конференција.
Оптужени: Читао сам то у оптужници, али то не одговара истини.
Он прво није био на тој конференцији. Друго, тврди да је Игњатовић био ту, а овај је кад је направио комендију и скандал у Ужицу, прешао преко Равне Горе, покушао да поврати Пожегу и одатле отишао у село Ба, а кад је борба отпочела он није учествовао,
ни он ни Глишић. Они су, кад су избачени из Пожеге, стругнули
преко Равне Горе и нису више учествовали у борби. Мени су тада
све снаге биле потребне, а они су напустили борбу. То је истина.
Судија Лаковић: Да ли је било легализовања одреда?
Оптужени: Моја је тенденција била да многе враћам.
Судија: Јесте ли издавали наређење да се легализовање врши?
Оптужени: Никад!
Судија: Ја вас потсећам на наредбу упућену Иветићу: да се може
легализовати и да то остане за Црну Гору. 49
Оптужени: Ја говорим о овом периоду, а у Црној Гори смо затекли сасвим друге ствари.
Претседник: Да ли сте имали или не легализоване одреде?
Оптужени: Ја се нисам плашио, као што оптужница каже, на појединим местима да, у случају нашег неуспеха, не почињемо борбу. Ја сам се плашио да ћемо ипак изгубити, ако отпочну велике
репресалије и да ће народ прићи Недићу јер је народ претакао.
Претседник: Добро, да ли су ови поједини били легални одреди?
То су одреди који су ступили под команду Недића.
Оптужени: Јесу.
Претседник: Значи били су на исхрани и на снабдевању код Недића?
Оптужени: Да.
Претседник: Да ли су они истовремено одржавали и са вама везу?
Оптужени: Ја сам покушавао да их искористим у погледу обавештења и покушао сам да их у првом зГодном моменту извучем из
одреда и пребацим у шуму. На дан 6 децембра ја сам био нападнут и два дана сам лежао у лишћу у шуми. Немци су два пута
прешли преко мене. После тоГа враћам се на Равну Гору тек 13
децембра. Извлачимо материјал за радиостаницу, извлачимо и
оГроман број акумулатора. У том Немци долазе други пут. Они
су само једанпут били на Равној Гори. Ми смо морали да се разбијемо у тројке. Читав период времена ја сам се бавио око Равне
Горе и одлазио према Горњим Бањанима.
Претседник: Овде се у оптужници говори о писму Раковића. 50
Оптужени: Прочитао сам и у том писму се не каже да сам ја рекао
да се легализује.
Претседник: Где је било седиште после Прве офанзиве? Где је било седиште Раковића...
Оптужени: У љубићком крају.
Претседник: Да ли је било у Чачку?
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Оптужени: Ја мислим поред Чачка, не у самом Чачку.
Претседник: Је ли вам познато ово писмо које је упућено још 1941...
Тужилац: Хоћете ли оригинал?
Претседник: Ето, то је оригинал. Да вас потсетим. Ово је извештај,
оригинални извештај, а који почиње овако: „После одржане седнице на Равној Гори 30 новембра 1941 године по добивеним инструкцијама он је између 30 и 31 кренуо са одредом... Ви сте упознати са оним што се наводи у оптужници, наиме, да је он казао
да је постао командант Чачка и са 150 четника се легализовао, т.ј.
150 четника под командом Раковића седе у Чачку. Да ли је Раковић био под вашом командом?
Оптужени: Јесте.
Претседник: Кроз читаво време?
Оптужени: Једно време је одговарао са Војком Чвркићем за покушај атентата на мене. 51
Претседник: А касније?
Оптужени: Једно време био је легализован у Чачку.
Претседник: А колико је остао под вашом командом?
Оптужени: Колико је хтео.
Претседник: Овде је ваш оригиналан рукопис.
Оптужени: Не сећам се целог предмета.
Претседник: Можете да погледате. Да ли је то ваш рукопис?
Оптужени: Јесте мој је.
Претседник: Има ту и једна ваша депеша од 21 августа 1942 године која је упућена као распис свима, а у којој се каже: „Саопштите свима легализованим одредима следеће..." 52
Оптужени: Морао сам тако да кажем. Ја сам гледао да их извучем и
неке сам вратио у шуму поново. Неки су остали и нису се вратили.
Претседник: Да ли сте имали у другим покрајинама такве легализоване одреде?
Оптужени: У Црној Гори нашао сам друго стање.
Претседник: А у Херцеговини?
Оптужени: Кажем да сам на Приморју затекао друго стање.
Судија Лаковић: Коме је упућена депеша?
Претседник: То ће бити проведено у доказном поступку. То је
списак доказних средстава број 102, књига депеша 33, број депеше 471. Имате то у списку доказних средстава. Је ли вама познато
да су легализовани одреди заједно са окупаторским и осталим
квислиншким формацијама учествовали у вршењу злочина, убијању становништва, паљењу села и борби против Народноослободилачке војске?
Оптужени: Није. Нарочито оно где се каже „хватали и предавали
партизане Немцима". Ја верујем да то нису вршили. Било је превара од стране старешина. Тако на пример Радован Стојановић, 53
који се помиње у оптужници варао је читаву команду говорећи да
је то моје наређење. Ја не познајем цео овај материјал. Имам много доказа за себе када би цео материјал имао на расположењу.
Претседник: Шта је био Стојановић?
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Оптужени: Капетан.
Претседник: Јесте ли у то време имали везе са официрима Недића, са окружним, среским командантима итд., јесте ли неке од тих
официра ставили под своју команду, какав је уопште био ваш однос према њима?
Оптужени: Мој однос је био: „бушити", „бушити" све редове Недића, добијати од њих што више, тако да на крају ја могу да кажем: Недић је мислио да има нешто војске, али није имао. Оне
снаге које су биле на терену нису смеле ништа, оне су биле кажњаване врло строго ако нису слушале нас, те нису смеле ништа. Ми смо настојавали да их привучемо к себи, онако као што
сте и ви доцније покушавали да привучете домобране и друге.
Претседник: Па добро, под чијом су стварном командом били Недићеви официри и начелници.
Оптужени: То је ишло поступно у погледу савлађивања тих јединица, ишло је крајње поступно. У почетку су били постигнути мали успеси а доцније су се ти успеси повећавали, и могу да кажем
да 1943 године, нико није смео да мрдне на терену.
Тужилац: Како то „није смео да мрдне..."
Оптужени: Хоћу да кажем да су наше јединице онда могле да кажњавају. Недићеве јединице нису смеле да иду против нас, чак ни
онда кад су Немци нападали на нас, јер су нас, 1943 године, Гонили са 20.000 Немаца.
Претседник: У тој, у таквој „избушеној" СДС да ли сте ви Недићевим официрима давали наређења и упуства, да ли сте одобравали
њихов рад и да ли је било команданата који су се ставили под вашу команду, или ваших команданата који су се ставили под њихову команду?
Оптужени: Било је команданата који су се ставили под њихову
команду!
Претседник: А да ли је било њихових команданата под вашом командом?
Оптужени: Било је. На пример Радован Стојановић, који је ступио
под команду Николе Калабића, затим Вучко Игњатовић.
Одбрана (Драгић Јоксимовић): Господин Михаиловић је рекао...
Претседник: Није господин већ оптужени Михаиловић!
Одбрана (Драгић Јоксимовић): Оптужени Михаиловић је рекао
о односима према Недићу. Молим да то уђе у записник: „Бушити
све редове Недића..." - „Недић је мислио да је имао нешто војске,
али није имао..."
Претседник: То има у записнику саслушања.
Тужилац: Ја се придружујем одбрани да уђе у записник и да је
Недићева војска била под Михаиловићевим утицајем.
Оптужени: Ја имам градацију...
Претседник: Ви сте то објаснили.
Тужилац: Да ли је ушло у записник да нико није смео да мрдне?
Претседник: Да, ушло је.
Оптужени: Ја нисам правник, можете на речи да ме хватате.
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Претседник: Шта сте почели да радите - држите се оптужнице, да
би сте се њоме помогли - од децембра 1941 године.
Оитужени: Молим за број стране.
Претседник: Страна 12, месец децембар 1941 године. Јесте ли ви
упутили своје официре за везу?
Оптужени: Да, у августу. Не зове се Миливоје, него Милован Недељковић. Моја тежња је била, чим сам дошао у Србију из Босне,
да хватам везу на све стране. Ухватио сам везу и са Костом Миловановићем Пећанцем, кога сам хтео да ставим под своју команду,
али он је после ступио у службу Немаца. Чуо сам да је у Црној
Гори Бајо Станишић и нашао сам Милована Недељковића, који је
био подофицир и служио у Беранима, па сам га упутио у Црну
Гору. Милован Недељковић је отишао и вратио се, па је известио
да није могао да ухвати везу.
Претседник: То је у августу 1941 године.
Оптужени: Да, у лето.
Претседник: А да ли сте га упутили у децембру 1941 године?
Оптужени: Не.
Претседник: Значи у децембру га нисте упутили?
Оптужени: У децембру нисам упутио.
Претседник: А кад сте ухватили везу са Бајом Станишићем 54 и
Ђорђем Лашићем? 55
Оптужени: Тек кад сам дошао у Црну Гору. Мени је долазио на
Голик Љубомир Љуба Лазаревић, то је инжењер агрономије, земљорадник.
Претседник: Одакле, из Црне Горе?
Оптужени: Не знам одакле се створио.
Претседник: Је ли Љуба Лазаревић из Црне Горе?
Оптужени: Љуба Лазаревић је из Липова у Црној Гори. Он је
инжењер агрономије а не архитекта.
Претседник: Да ли Вам је било познато да су тада Блажо Ђукановић,56 Лашић и Павле Ђуришић 5 7 сарађивали са окупатором?
Оптужени: Док нисам дошао у Црну Гору није ми то било познато.
Претседник: Јесте ли имали своје одреде у Санџаку?
Оптужени: Ја сам са Равне Горе послао у Санџак интендантског
поручника Јована Јеловца, 58 а нисам имао одреде у Санџаку. Ту
се формирала целокупна организација. То се стварало на тај
начин што сам се ја стално налазио на терену и гледао да придобијем, да се призна моја команда. Нисам био у стању да са
малим бројем старешина, са 26 официра и подофицира са којима
сам дошао на Равну Гору и официрима који су дошли из БеоГрада
и осталих вароши, нисам имао могућности да поставим велики
број старешина. Често су пута на површину избили народне
старешине, активни официри, који су се врло брзо аклиматизовали и постали вође народа читавоГ краја, политички и војнички тако да сам после имао с њима великих тешкоћа.
Претседник: Да ли сте крајем 1941 године успели да ставите у
Санџаку све четничке одреде под своју команду?
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Оптужени: То ие. Ја сам, не могу то детаљизирати. Знам да сам
послао Јована Јеловца. Доцније сам чуо за Вука Калаитовића. 59
Претседник: Да ли вам је познат Драгиша Јовановић?
Оптужени: Не.
Претседник: Он вам је писао једно писмо. (Претседник чита писмо из штаба прибојског четничког одреда од 26 XI 1941).
Оптужени: Послао сам само Јеловца са Равне Горе.
Претседник: Ја питам јер је тужба за поткрепљење поднела оригинални докуменат и из тога се види да је крајем 1941 године, још
у новембру постојала ваша команда.
Оптужени: Тешко се може рећи команда.
Претседник: Јесте ли ви 1941-1942 године издавали наређења својим командантима у Црној Гори и Санцаку којим сте им дозвољавали - одобравали њихов рад и тактизирање према Италијанима?
Оптужени: Радио везе уопште код мене унутра не постоје у овом
периоду. Ја имам свега једну једину радио-станицу на Равној Гори која је општила са иностранством. Њу је створио Саша Тодоровић, аматер. 60 Имали смо пре тога у Београду једну станицу која
је остала од америчког посланства, али тамо нисмо имали кога да
ради и изгледа да је доцније пропала. Унутарња радио-мрежа почела је да ради тек од месеца можда марта и то у почетку врло
споро. У томе ме је помогао инжењер Томашевић 61 чиновник Министарства, легалног Министарства пошта, али који је радио у нашој служби. Томашевић, инжењер. Он је мој творац унутарње везе.
Претседник: Добро, јесте ли у пролеће, јануара, фебруара, марта и
априла 1942 године издавали наређења четничким командантима
у Црној Гори, којима сте одобравали рад и давали упутства за
борбу против партизана и за тактизирање према Италијанима?
Оптужени: Не, ја то нисам могао да издајем - не сећам се.
Претседник: Потсетићу Вас на вашу депешу број 21 за Павла Ђуришића. (Претседник чита текст депеше).
Оптужени: Прочитао сам ту депешу, то може да буде само Захарије Остојић.
Претседник: Знам, али доле пише: поздрав, генерал Михаиловић.
Оптужени: На депеши може он да пише шта хоће.
Претседник: Шта је био Остојић код вас?
Оптужени: Он је био шеф операционог одељења, а доцније одметањем од мене, доказао је да је водио неку своју политику.
Претседник: Јесте ли ви у јесен 1941 године упутили у Босну и
Херцеговину на рад своје официре Бошка Тодоровића, 62 Мутимира Петковића, 63 Сергија Михаиловића, 6 4 Јездимира Дангића? 65
Оптужени: Јесте, Јездимир Дангић је сам отишао. Он је био прво
у служби Недића, одређен као жандармериски официр на границу према Дрини за време устанка а можда и пре, а онда је прешао
у Братунац. Ја сам тамо послао поручника Мартиновића код њега
но већ кад је био у Братунцу, онда сам добио извештај да је прешао у Босну. Тако је он пришао мени. Даље, Бошко Тодоровић, то
је један од мојих најбољих официра без обзира на ваше оптужбе,
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јунак кога народ поштује. Бошко Тодоровић дошао је мени из
Београда и ставио ми се на располагање, као и његов брат Жарко
Тодоровић. 66 Исто тако Бошко ми је предложио стварање одреда
на Космају, али ја нисам имао новаца, јер нисам хтео да развијам
ништа док немам новаца за издржавање, јер сам сматрао да народ
не смем да гњавим против себе узимањем хране итд. Бошко је
дошао код мене, ја сам га послао у правцу Дрине. Био је курир у
правцу Ужица и једном је упао и у Ужице. Ја сам му више пута
скретао пажњу на опасност од Немаца. Он је самостално одлазио
и на Дрину, на Вишеград па ишао је и даље.
Претседник: Јесте ли ви упутили у Босну и Херцеговину Бошка
Тодоровића, Мутимира Петковића, Јездимира Дангића, поручника Милорада Момчиловића? 67
Оптужени: За поручника Момчиловића се не сећам...
Претседник: Да ли вам је познато да је Бошко Тодоровић ступио у
преговоре са италијанским окупаторима у Херцеговину преко
Мутимира Петковића и новинара Милана Шантића 68 и Добросава
Јевђевића 69 и да се јануара 1942 састао са Мутимиром Петковићем и једним капетаном Овре и склопио с њима споразум? 70
Оптужени: Не, није ми познато.
Претседник: Да ли вам је познато да су ваши команданти сарађивали тада са окупатором?
Оптужени: Не, није ми познато.
Претседник: Да ли вам је познато да је јануара 1942 године ваш
командант Јездимир Дангић одлазио за Београд? 71
Оптужени: Овако стоји ствар са Дангићем: Он је мени упутио једно писмо и тражио одобрење да иде у Београд. Тим поводом долазио је и на Равну Гору. Ја сам му одГоворио да не иде. Он је ипак
отишао и држао је неки Говор у Ваљеву, а после је био уваћен од
Немаца.
Претседник: А зашто је ишао у Београд?
Оптужени: Ја не знам.
Претседник: Можете ли се сетити садржине тога писма?
Оптужени: Не, не сећам се.
Претседник: Да ли вам је познато да су четнички команданти у
Источној Босни: поп Саво Божић, 7 2 Цвијетин Тодић, 73 Раде Радић
и други склопили споразум са усташама децембра 1941 године у
циљу борбе за уништење снага народноослободилачког покрета у
томе крају?
Оптужени: Не, то ми није било познато. Ја нисам знао ни да постоје одреди попа Саве Божића, Рада Радића и Цвијетина Тодића,
све до зиме 1943 године. Ја сам о томе имао доста података у моме
материјалу за моју одбрану.
Заступник војног тужиоца: А где је тај материјал?
Оптужени: Заплењен је.
Заступник војног тужиоца: Кад је заплењен? Приликом хапшења
или раније?
Оптужени: Раније.
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Претседник: Хоћете да вас потсетим на једну ствар, на једну вашу
депешу, упућену „Јохану"*, у којој јављате да су партизани напустили Сребрницу и Власенички срез, а да су усташе ушле првог
априла у Власеницу. Ево, у тој депеши стоји и ово: „Дангић у Београду ради. Помоћ у свему спрема се и стиже ускоро. Лаза отпутовао јуче и објасниће му усмено. Чича". Ко је тај Лаза?
Оптужени: Молим из кога је времена та депеша?
Претседник: Трећи април 1942 године.
Оптужени: То би могао да буде Лаза Тркља, земљорадник. 75
Претседник: А чији је ово потпис - Чича?
Оптужени: Па требало би да буде мој.
Претседник: Онда значи да је то ваша депеша, у којој ви кажете
да „Дангић у Београду ради, да се помоћ спрема и да је Лаза отпутовао".
Оптужени: (Ћути).
Претседник: Да ли је Бошко Тодоровић у зиму 1942 године преко
Радмила Грђића 7 6 успоставио везу са југозападном Босном и Ликом и тамо се повезао са италијанским окупатором?
Оптужени: Од Бошка сам добио једно или два писма. Упутио их је
из ближе Босне, од Дрине, и у њима ме обавештава о неким законима, што је било сасвим лаички са његове стране. Ја сам му нешто одговорио. После тога, ја њега губим из вида све до његове
погибије и не сећам се да сам после ма какве везе имао са њим.
Радио веза била је слаба, и нисам имао ни друге никакве везе.
Претседник: Кога сте упутили у Словенију за оснивање ваше организације?
Оптужени: У Словенију је отишао Карло Новак, генералштабни
мајор. 77
Претседник: Је ли вам познато да је Карло Новак сарађивао отворено са окупатором и са Белом гардом? 78
Оптужени: Он је имао задатак да „буши" Белу гарду, да пролази
кроз јединице и да је својом пропагандом одваја и добије људе за
шуму. То је била тенденција и тако се радило и са Недићевим
одредима и са домобранима.
Претседник: Куда се ви крећете после завршетка Прве немачке
офанзиве у Србији у децембру, после упућивања ваших команданата у разне области?
Оптужени: Ја сам био у врло тешкој ситуацији од Немаца 6 децембра. Ја сам до 13 децембра био у шумама код Власенице. Немци су вршили претрес тога терена. ТринаестоГ децембра сам
изашао на Равну Гору и пролазећи кроз народ држао сам Говоре.
Немци су поново дошли на Равну Гору. Онда сам ишао на Рајац,
па сам се померао према Горњем Милановцу. То је било у јануару
месецу. Био сам у селима око Рудника и Буковика, па сам ишао
затим према Крагујевцу и пролазио кроз Гружу.
Претседник: Кад сте стигли у Санџак?
Није утврђено ко је Јохан.
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Оптужени: Стигао сам у Санџак у пролеће 1942 године. Једна велика експедиција дошла је била због мене у област Горњег Милановца. Морао сам да се повлачим. Ишао сам преко Чемерна, па на
Голију Немци су ме свуда пратили. На Голији је било тако тешко њихово Гоњење. Моји помоћници Лалатовић и Остојић тражили су од мене да идем у Драгачево, да бих и њима олакшао ситуацију. Отишао сам у Драгачево. У Санџак сам стигао на Златар под
гоњењем Немаца. Двадесет првог маја имао сам у рукама једну
паклену машину која је експлодирала.
Претседник: Када сте ви стигли на Златар, где су били Лалатовић
и Остојић?
Оптужени: Тога јутра је дошао Лалатовић са Голије и он је донео
ту паклену машину која је дошла из Каира на моју адресу. Када
сам ја отишао у Драгачево, Остојић је кренуо у област Нове Вароши да би се повезао са Хасаном Звиздићем, 79 вођом муслимана у
Сјеничком крају. С тим задатком је Остојић ишао у област Нове
Вароши.
Претседник: Је ли вам познато учешће Раде Корде, 80 Петра Баћевића, 81 Павла Ђуришића у Трећој офанзиви? 82
Оптужени: Познато ми је, али нисам знао тада за то. Ја сам се
упознао са стварним стањем догађаја кад сам дошао у Црну Гору.
Претседник: Је ли тачно да су у Трећој офанзиви ваше техничке
јединице учествовале заједно са италијанским окупатором против
Народноослободилачке војске?
Оптужени: Ја не знам.
Претседник: Је ли учествовао Павле Ђуришић?
Оптужени: Не знам.
Претседник: А Петар Баћевић?
Оптужени: Ја сам му дао у задатак да иде са Златара у Херцеговину.
Претседник: Је ли отишао право тамо?
Оптужени: Отишао је, али је успут имао борбе са партизанима.
Претседник: Јесте ли сазнали пре оптужнице да је Павле Ђуришић сарађивао са италијанским окупатором?
Оптужени: По доласку у Црну Гору ја налазим стање које сам затекао.
Претседник: Ко је руководио операцијама у Трећој офанзиви?
Оптужени: Остојић.
Претседник: Је ли он тада још увек био начелник вашег оперативног оделења?
Оптужени: Јесте.
Претседник: Пошто сте се састали с њиме на Златару, колико сте
онда били просторно далеко од Остојића.
Оптужени: Остојић је дошао код мене и после извесног времена ја
сам отишао у Црну Гору а он је дошао за мном.
Претседник: Којим је операцијама тада руководио Остојић?
Оптужени: Ја мислим да је Остојић све радио на своју руку. Био
је апсолутно упознат са стварима и са радом како се врши. Сви су
они мене држали у незнању колико год су могли.
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Претседник: Ја ћу да вас потсетим на један ваш исказ (Претседник чита исказ оптуженог Михаиловића где он каже да је Остојић
био с њим од 21 V 1942 до августа 1942).
Оптужени: Тешко је да ја сада своје исказе категорички одбијам.
Ја се не сећам свега. Друкчије је то када се напише.
Претседник: Добро. Ви остајете при томе да је Остојић руководио.
Оптужени: Ја мислим да је он читаву ствар замислио у својој глави. Како и зашто ја не знам.
Претседник: Зна се да је Павле Ђуришић примао храну и муницију, одело и остало од окупатора?
Оптужени: Ништа ја то нисам знао.
Претседник: Добро, молим вас, одговорите нам право на то.
Оптужени: Оптужница каже да је тако, али ја мислим да је оруж ј а било у народу.
Претседник: Добро. Јесте ли ви постављали команданте за руковођење секторима у појединим операцијама Треће офанзиве?
Оптужени: Ја не.
Претседник: Предочавам вам да оптужени Глишић, који одговара
по истој оптужници, вели да сте га ви поставили за команданта
сектора и потчинили га команданту Војиславу Лукачевићу. 83
Оптужени: Није то тачно. Ја сам почео да радим тек кад сам дошао у Црну Гору.
Тужилац: То је он изјавио у последњем записнику.
Претседник: Ево ја ћу да прочитам исказ Глишића. (Претседник
чита Глишићев исказ који почиње са: Воја Лукачевић...)
Оптужени: Да, то је он одговарао на записник.
Тужилац: Друже претседниче, примећујем да се садашњи одговори оптуженога не слажу са одговорима које је дао истражним властима.
Оптужени: Има МНОГО ствари које ја тада нисам знао. Сада сам
сазнао извесне ствари.
Тужилац: О тим околностима ви сте одГоварали последњих десет дана када сте били доброг физичкоГ стања.
Одбрана (Никола Ђоновић): Овде има извесних неслаГања између
записника и овоГа што оптужени каже. Он каже да њеГово физичко стање онда није било добро. Сада њеГово нервно стање није
чисто.
Претседник: Налазите ли да има овде нечег неразумљивоГ?
Одбрана (Ђоновић): Налазим да се неслагања имају тумачити
збоГ њеГовоГ нервноГ стања.
Претседник опомиње оптуженоГа и одбрану да се не узрујавају.
Тужилац: Нитам чиме одбрана констатује њеГово слабо нервно
стање? Какво тврђење има за то?
Претседник: Молим вас нема никакве потребе за тим. То су питања која су пре почетка претреса објашњена. Стање оптуженоГа је нормално.
Оптужени: Ја се осећам здрав али сам, заморен.
Претседник: Јесте ли ви оптужени свесни?
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Тужилац: Ја сам задовољан.
Претседник: То вам предочавам само шта је Глишић у свом саслушању рекао.
Оптужени: Можда он има рачуна да то тако каже.
Претседник: Ја само то предочавам да сте га ви поставили за команданта.
Оптужени: Ја њега нисам ни видео.
Претседник: Да ли вам је познато да су се у Трећој офанзиви четничке трупе, командири, команданти, виши руководиоци пребацивали италијанским камионима с положаја на положај?
Оптужени: То ми није познато.
Претседник: Да ли вам је познато, пошто сте отишли у Црну Гору, да је ваш начелник оперативног оделења отишао аутомобилом
на југ?
Оптужени: Није.
Претседник: Како сте ви ишли? Јесте ли ишли камионом?
Оптужени: Ја нисам ишао. Ишао је други део штаба, где су били
Вучко Игњатовић, Захарије Остојић, Мирко Лалатовић, Хадсон и
још један Енглез.
Претседник: Како су путовали Хадсон, Лалатовић?
Оптужени: Од области Нове Вароши кроз Пријепоље, Бијело Поље на Шаховиће.
Претседник: Чија је то била територија?
Оптужени: То је била италијанска територија. Они су се провукли
као Недићеве трупе.
Претседник: Ви сте ишли пешице.
Оптужени: Јесам.
Претседник: Вама је познато да је тада, у том периоду кад ви одлазите за Црну Гору, један део вашег штаба, Лалатовић ...
Оптужени: Не ја сам пред њима отишао.
Претседник: Познато вам је да су Лалатовић, Хадсон отишли колима?
Оптужени: Кола су дошла пред кућу у Шаховиће. Они су прошли
као Недићеве трупе кроз италијански гарнизон.
Јавни тужилац: Откуд Недић у Санцаку?
Претседник: Он каже „као Недићеве".
Јавни тужилац: Опет ми није јасно.
Оптужени: Глишић и Вучко Игњатовић имали су одреде. Глишића мислим да тада уопште нисам видео. Вучко долази и ранио ме.
На 24 места сам рањен.
Јавни тужилац: Нисте га ви стрељали?
Оптужени: Остојић је хтео. Ја сам казао не.
Претседник: Ви кажете Глишић, Вучко провукли се кроз италијанске трупе, „као Недићеве", како то?
Оптужени: Они су били Недићеви.
Јавни тужилац: То је ваш легализован одред.
Оптужени: Ја не признајем. Он је побегао кад је направио скандал код Фоче.
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Јавни тужилац: То ми је нејасно, а издаје наређења том одреду.
Оитужени: Нисам издао.
Претседник: Чињенице да су Остојић, Хадсон, Лалатовић прошли
кроз италијански гарнизон пут Шаховића, италијанским камионом.
Оптужени: Не италијанским камионом, него цивилним аутомобилом.
Претседник: Добро цивилним аутомобилом. Да ли вам је познато
да су у том периоду у Трећој офанзиви, четници на тој територији
примили од Италијана одећу и храну?
Оптужени: Не.
Претседник: А када вам је постала позната та чињеница?
Оптужени: Ја се не бих сетио. Тек видим из депеша Баћовићевих.
То ће бити у доказном материјалу. Ја бих у Шом случају најстрожије забранио ма какво да је сШање, јер не бих давао Шај новац
шШо сам добијао. ЧесШо пуШа издам све шШо добијем, па морам
од њих да зајмим. Новаца сам добијао досШа.
Претседник: Јесте ли ви издали наређење Петру Баћовићу јула
1942 за напад на партизанске снаге у Ћуреву, управо где се налази партизанска болница?
Оптужени: Та је наредба издата сигурно од штаба, издата је од мене да се одбаце ти последњи делови који су били према Дрини.
Претседник: Ви малочас рекосте да нисте имали никаквог учешћа у Трећој офанзиви него да је све радио Остојић.
Оптужени: До доласка мог у Црну Гору немам везе, а од доласка у
Црну Гору имам. То сам рекао и код иследника.
Претседник: Када сте ви стигли?
Оптужени: Ја сам у Црну Гору стигао првог јуна.
Претседник: Од првог јуна па надаље, да ли ви руководите операцијама у Трећој офанзиви?
Оптужени: Не могу да кажем. Везе са трупама нису биле нити велике, нити солидне. Остојић је био тај који је руководио свима
тим стварима. Ја се у том погледу не сећам свих тих ствари.
Претседник: Јесте ли издали наређење да се настави?
Оптужени: Сигурно, да се настави.
Претседник: Дакле, наређење Петру Баћовићу за напад на партизанску болницу, ви сте издали?
Оптужени: Не на болницу. Тамо је била бригада.
Претседник: Добро, бригада са болницом. - Приликом окончања
операција Треће офанзиве да ли је било каквог спора у питању
Фоче?
Оптужени: Колико се сећам према ономе што сам видео у овом
материјалу, Баћовић је имао састанак са неким Јаковљевићем из
бивше Аустро-угарске војске који је питао, шта ће бити са нама,
да ли ћемо изгубити главе. Знам да су се ти одреди приближавали
Фочи да би је у згодном моменту напали.
Претседник: Али по завршетку операција Треће офанзиве ту је
избио неки сукоб око Фоче.
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Оптужени: Ја то видим из оптужнице, али да сам ја то наређивао,
то није имало никаквог интереса за мене.
Тужилац: Ту су документа.
Оптужени: (Прочита летимично дотични пасус из оптужнице на
шеснестој страни II став и изјављује): Ја се тога не сећам, то нема
везе.
Претседник: Да ли вам је познато да је већ постојећи уговор између четника и усташа погажен у Фочи на тај начин што је извршен
напад на Фочу?
Оптужени: Постојећи уговор.... како оптужница каже. Међутим ја
никада нисам био пријатељ држања вароши јер знам да се тешко
бране.
Претседник: Да ли је том приликом Баћовић извршио наређење
Италијанске команде?
Оптужени: То знам из овога да је пустио усташе.
Претседник: По чијем је наређењу Баћовић пустио усташе?
Оптужени: Италијани су му свакако наредили, по моме наређењу
није.
Тужилац: Значи извршио је италијанско наређење.
Претседник: Конкретно у овоме случају извршио је. - Када сте
ишли у Шаховиће пребацили сте се преко Мојковца?
Оитужени: Ја сам изнад Шаховића дошао у село Крстац где сам
био најмање 10 дана, затим сам отишао на Левер Тару у село Подгору.
Претседник: Да ли је у Подгори било тада италијанских снага?
Оптужени: Није, доцније су пролазили. Један мањи део штаба био
је у селу Негобуђи и туда су њихове снаге пролазиле.
Тужилац: Негобуђа је свега два километра удаљена од Крстаца.
Оптужени: Јесте, али по кршевитом терену треба најмање пола
сата.
Претседник: Јесте ли из Подгоре одлазили у Херцеговину?
Оптужени: Јесам, отишао сам на састанак са Бирчанином.
Претседник: Ко је то?
Оптужени: Илија Трифуновић-Бирчанин. 84 Он је био претседник
Народне одбране, јунак без руке коју је изгубио у рату.
Претседник: Где је он тада био?
Оптужени: Био је у Сплиту.
Претседник: Је ли припадао вашој организацији?
Оптужени: Од тога момента кад смо се састали припао је мојој организацији.
Претседник: Ко је још био на том састанку?
Оптужени: Био је Петар Баћовић, Добросав Јевђевић, поп Радојица
Перишић, 85 Милорад Поповић, 86 капетан Радован Иванишевић 87 и
била су још и два земљорадника; за једнога знам да је имао назив
„Кутлача".
Претседник: Какви су послови извршени на тој конференцији?
Оптужени: Ја се сећам да сам то казао у свом одговору.
Претседник: Јесте ли постављали тада команданте?
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Оптужени: Јесам. Поставио сам Бирчаиииа за команданта Далмације, Лике и Западне Босне.
Претседник: Куда је отишао одатле Бирчанин?
Оптужени: Отишао је право у Сплит, он је био тешко болестан.
Претседник: А ко је тада држао Сплит?
Оптужени: Италијани.
Претседник: Је ли вама било познато да су у то време, јула-августа 1942 године, команданти четника у Далмацији, у Херцеговини, Босни, Лики, сарађивали са окупатором?
Оптужени: Не разумем.
Претседник: Да ли су ваши команданти као Јевђевић и други у то
време сарађивали са Италијанима?
Оптужени: То је затечено стање, покушао сам да променим.
Претседник: Јесте ли предузимали што да то стање промените?
Оптужени: Јесам. Тражио сам и преко Хадсона и својом депешом
да ми се омогући пет хиљада оброка хране да добијем, јер је владала глад у Црној Гори и Херцеговини исто тако. Још кад сам дошао стање ми се није допало и ја сам тражио преко службе да ми
се ставе примедбе преко радија за овај рад ако ИМЕ( Ш Т О Г О Д .
Претседник: Од кога?
Оптужени: Ја сам то доставио преко владе, а знам да иде свима
савезницима, и нашој влади.
Претседник: Јесте ли ви обавештавали о томе владу?
Оптужени: Ја нисам био ту. Али је могао то да учини Хадсон који
је имао засебну шифру.
Претседник: Је ли емигрантска влада ставила какве замерке?
Оптужени: Нисам добио одговор.
Претседник: Је ли се влада сложила са таквим радом?
Оптужени: Одговора нисам добио.
Претседник: А како сте се ви снабдевали храном?
Оптужени: Ја сам куповао.
Претседник: Како куповао?
Оптужени: Куповао сам у народу. Док сам био у Липову чак сам и
тамо куповао храну, куповао код народа стоку преко Павла Ђуришића, куповао сам брашно и слао Павловим људима, куповао и
медикаменте, чак у Албанији, где сам слао Тоду Поповића...
Претседник: Да ли сте у то време, при крају Треће офанзиве па
даље, добијали помоћ од емигрантске владе?
Оптужени: Јесам. Не знам ко ми је слао, да ли емигрантска влада,
да ли енглеска, ја сам добио доста новаца. Прво сам добио сто наполеона, а после сам добијао велике суме. Тако од Голије у Црној
Гори.
Претседник: Колике суме?
Оптужени: Ја сам наводио, а сад ми је тешко рећи. Двадесет хиљада златних фунти...
Претседник: Је ли у злату?
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Оптужени: У звечећем злату. Онда сам добио најмање 30 милиона
лира. Све што сам добио има у мојим књигама и оне су заплењене,
и тамо се најбоље види.
Претседник: Је ли вам слао краљ новац?
Оптужени: Јесте, послао ми је 9 хиљада златних фунти да се изда.
Ја сам Шо издавао и војсци и сирошињи.
Претседник: Јесте ли примали помоћ у оружју, муницији и храни?
Оптужени: Оружје све је скоро, што је долазило, пропадало, јер
везе нису биле јаке, кидало се од падобрана, често су све пошиљке
пропадале.
Претседник: ШШа сШе радили с новцем и храном?
Оптужени: Ја сам делио.
Претседник: Коме?
Оптужени: Ја сам имао наређење од претседника владе да помажем и сиротињу.
Претседник: Ко је тада био претседник владе?
Оптужени: Био је Слободан Јовановић.
Претседник: Од њега сте имали налог?
Оптужени: Од њеГа сам добио такво упутство да помажем и сиротињу и чиновнике.
Претседник: Јесте ли ову помоћ додељивали вашим командантима?
Оптужени: Наравно, они су добијали новац за исхрану трупа.
Претседник: Колико сте се дуго задржали у селу Липову?
Оптужени: Ја не могу сад тачно да знам, али сам још од Крша сишао са Сињаје у Поље и Липово, где сам дуго остао. 88
Претседник: У Горњој Липови?
Оптужени: У Горњој.
Претседник: Ко је тада држао Колашин?
Оптужени: Колашин је држао Павле Ђуришић.
Претседник: Је ли било Италијана?
Оптужени: Није било.
Претседник: Је ли у сагласности са Италијанима или га је он отео?
Оитужени: То је био његов гарнизон.
Претседник: Да ли га је добио борбом или споразумом с њима?
Оптужени: Споразумом с Италијанима.
Претседник: Какав је то суд четника био у Колашину? 89
Оптужени: Ја се у Црној Гори нисам мешао у то, али знам да су
тамо ишли Драгиша Васић 90 и Стеван Мољевић, некоме је суђено,
али не знам коме.
Претседник: Је ли још ко ишао из вашег штаба, из ваше околине?
Оптужени: Ишао је Хадсон.
Тужилац Минић: Шта је суђено?
Оптужени: Сваки суд мислим да суди све што му дође.
Тужилац Минић: Јесу ли пресуђиване ствари о дуговима?
Оптужени: Не, кривичне ствари.
Претседник: Коме је судио?
Оптужени: Судио је и комунистима.
Претседник: Је ли то био преки суд?
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Оптужени: Преки суд код нас мора за два дана да сврши посао,
може да траје највише 48 часова, а овај суд, пошто је трајао дуже
времена, значи да није преки суд, ако се држимо закона. Ја сам у
том погледу мислио да издам уредбу, али сам знао да немам права
да мењам законе.
Претседник: А ви сте казали да вам је познато (чита из оптужнице о четничком суду у Колашину).
Оптужени: Кад бих имао дуже времена на размишљању ја бих
могао да вам дам тачне одговоре.
Претседник: Кад сте били у Липову да ли вам је била позната сарадња Баја Станишића са окупатором?
Оптужени: Јесте.
Претседник: Је ли то било масовно и отворено?
Оптужени: Павле Ћуришић сам није био сигуран да их окупатор
неће напасти.
Претседник: Је ли вам познато да је дочекао Биролија? 9 1
Оптужени: Ја сам рекао да се на мешам у политичке ствари, јер
стање је тамо било тако да не може да се поправи.
Претседник: Шта знате о томе дочеку, је ли вам реферисао Павле
Ђуришић?
Оптужени: Сигурно.
Претседник: Да ли вам је речено да можете остати на миру и тако
даље?
Оптужени: Ми смо дознали да Италијани врше маневар и ја сам
наредио Мирку Лалатовићу да са другим делом оперативног штаба без коња, стазом, иде у Горњу Морачу. Мене је Павле извесШио
да ће праШиШи Италијане, а ја знам да је он у стању и да се бије
са њима ако покушају да нас нападну. Ја сам имао план да се са
стене преместим до изласка на друм што износи око 3 сата.
Претседник: Је ли вам реферисао штогод Павле Ђуришић о своме
састанку са Биролијем? Је ли вам причао да је било разговора
како да се прећутно та сарадња врши?
Оптужени: Ја мислим да су Италијани имали рачуна да ме ухвате, јер су ме се плашили.
Јавни тужилац: Питам оптуженога да ли је Ђуришић био његов
командант?
Оптужени: Ђуришић и Станишић су признали моју команду. Оно
што је за мене, као војника, било најтеже, то је што сам почео са
26 људи, а појединци су убрзо постајали старешине и, према томе,
ја сам задовољан кад ме они признају.
Јавни тужилац: Доказни материјал друкчије каже.
Бранилац Ђоновић: У записнику има да су они признали команду, само могу да раде шта хоће.
Јавни тужилац: Али има његове наредбе.
Бранилац Ђоновић: То ћемо видети.
Бранилац Јоксимовић: Признајемо само оригинале.
Претседник: Је ли вам познато о акцији Петра Баћовића августа
1942? Страна осамнаеста оптужнице.
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Оптужени: Ја сам морао имати план и сматрао сам овако: Србија и...
Претседник: Конкретно, веза у околини Прозор-Бугојно, тачка
13, што се тиче операција за напад на партизанску територију...
Оптужени: У правцу Прозора нису биле, то су биле слободне усташке јединице.
Претседник: (Чита тачку 13 о вршењу напада).
Оптужени: Такве нападе не знам да сам наредио, моја је тенденција била проширење рата у Босни. Тамо народ мора да се бије. У
Србији има да буде саботажа. У Босни смо имали исувише одреда.
Доласком у Црну Гору ми ћемо борбу да проширимо и тако да дођемо пред Загреб.
Претседник: А конкретно?
Оптужени: Конкретно је овлађивање Босне и рушење Павелићеве
Хрватске. 92 О вама сам имао појма да сте врло слаби.
Претседник: Је ли вам познато да су октобра месеца 1942 године
снаге попа Момчила Ђујића 93 учествовале заједно са Италијанима?
Оптужени: Ја знам да извештај који су они поднели, да су прошли кроз област Имотскога за Макарску, да су напали усташе у
Прозору; опет, кажем усташе, тенденција је била, ја сам то и изразио планом, да се нападне Павелићева држава Хрватска, да се руши, то је био један од циљева.
Претседник: Како то да се напада Павелићева држава?
Тужилац: Ја њега не тужим за планове него за његова дела.
Претседник: Али са вама су заједно учествовали у борбама и италијански окупатори.
Оптужени: Мени то није познато да су заједно са нашим одредима
они суделовали нити ми је речено да је то учествовање италијанских јединица било уговорено.
Претседник: У истрази баш поводом овога ви сте изјавили да сте
се сетили да вам је Радован Иванишевић, који је био начелник
штаба код Трифуновића-Бирчанина, доставио под знаком 1) значај разговора између команданата босанских, личко-далматинских, херцеговачких одреда Југословенске војске: војводе Илије
Трифуновића-Бирчанина и команданта 18 италијанског армиског
корпуса, Његове екселенције генерала...
Оптужени: Али садржај не знам.
Претседник: Може се догодити да садржај не знате, али јесте ли
били упућени у ствар?
Оптужени: То је тачно, ја не знам да ли је овај рад њихов с тим
писмом у вези, то не знам.
Претседник: На питање јесте ли Бирчанину послали обавештење
да се главне партизанске снаге, које се налазе на простору Ј а ј ц е -Гламоч-Доњи Вакуф, да се главни штаб маршала Тита налази у
Ливну и да га је потребно уништити једном широм операцијом уз
одобрење и садејство са италијанским снагама.
Оптужени: То не знам. Из докумената који ми се читају, а у којима Бирчанин говори о писму које је примио од мене, види се да
сам ја тако писао. Сада би требало да тај докуменат видим па да
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кажем, иначе не знам. Сећам се, мени је тај докуменат показан,
али сада поново не бих могао да га реконструишем.
Судија Лаковић: Ви сте рекли у почетку да сте ви били један од
првих који сте дигли побуну.
Оптужеии: Јесте.
Судија Лаковић: Учему се та ваша побуна састојала?
Оптужени: Нисам примио капитулацију. Трупе су требале да се
предају на дан 15 априла, а ја сам се на тај дан тукао са Немцима на станици Шеварлије и отео станицу, а куће нисам могао, и
онда сам отступио у шуму.
Судија: Ви сте рекли да сте се једини побунили од капитулације
Југославије. Ја постављам то питање, јер ви сте овако наГласили.
Оптужени: Партизани су први почели да нападају и освајају вароши.
Судија: А сада у чему се састоји та ваша прва, како ви кажете
прва побуна у Европи, Где су те ваше побуне и борбе. Је ли тачно
да сте ви први?
Оптужени: Ја мислим.
Судија: По чему?
Оптужени: Не знам ко је први. Француска је тада имала снаГе у
Африци, али није имала на европском копну.
Судија: Хоћу да објасните у чему је та ваша побуна.
Оптужени: Ја се тучем на тај дан кад се трупе предају, али тоГа дана сам знао да се тражи примирје.
Судија: Говорите од капитулације Југославије.
Оптужени: Прелазио сам реку Кривају, рушио пруГе, порушио сву
телефонску линију на тој реци.
Претседник: ЈуГославија је капитулирала. ЈуГословенска војска
као орГанизована сила под командом је престала. Јесте ли ви били
са једном Групом, са једном јединицом, већом или мањом, или сами?
Оптужени: Сам не, преко стотину људи.
Претседник: Јесте ли водили борбу после тоГа?
Оптужени: Јесам.
Претседник: Где и када?
Оптужени: Водио сам у Криваји са свима онима који су већ били
усташе и које су Немци наоружали у области Олова. То је било у
априлу 1941 Године, у другој половини.
Судија Лаковић: Рекли сте да су партизанске Герилске јединице
прве повеле борбу против окупатора, а тек онда сте ви ступили
у борбу са својим јединицама, и то као Герила.
Оптужени: И Герила је борба.
Судија: Какав је био споразум између вас и команданта Народноослободилачке војске маршала Тита?
Оптужени: Е, тоГа не моГу да се сетим. Боље је да о томе дате
докуменат. Сад сам уморан. И иследник се мучио са мном по томе питању. Уморан сам.
Претседавајући: Јесте ли се заморили? Реците то Суду.
Оптужени: Јесам, уморан сам.
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Претседник: Објављујем одмор од петнаест минута. Друже заставниче, изведите оптуженог.
(После одмора претрес је настављен у 11,40 часова)
Претседник: Наставља се претрес. Друже заставниче уведите оптуженог Михаиловића. Оптужени Михаиловићу, у овом периоду
од децембра 1941 о коме смо сада претресали, до краја новембра
1942 године, јесте ли имали контакта са емигрантском владом?
Оптужени: Јесам. Стално, стално!
Претседник: Сталан контакт?
Оптужени: Преко радиовезе, падобранци су долазили ...
Претседник: Помоћ вам достављали, материјал, средства?
Оптужени: Јесте.
Претседник: Јесу ли били сагласни са вашим радом у то време?
Оптужени: Па били су потпуно сагласни. То је и преко радија
долазило, преко радио Лондона...
Претседник: Преко радиа...?
Оптужени: Преко радио Лондона. Имали смо контакта. Ја верујем да јесу, ја сам тражио да ми се ставе примедбе. Кад сам дошао
у Црну Гору мене су питали да ли желим да дође совјетска мисија. Ја сам изјавио жељу да дође.
Претседник: Контакт је био сталан. Примедаба нису имали. Кажете да сте питали има ли влада примедаба на ваш рад?
Оптужени: Јесте.
Претседник: И они су вам одговорили?
Оптужени: Нисам добио одговор на то питање.
Претседник: Јесте ли добили у том периоду од Слободана Јовановића одобрење за ваш рад?
Оптужени: Ова депеша, што је изнета тачна је. Само то је у доказном материјалу.
Претседник: Да. А да ли сте примили којом депешом похвалу за
рад?
Оптужени: То ће већ у доказном материјалу доћи на који се рад
односи.
Претседник: У реду. (Претседник се обраћа судији Лаковићу и
пита да ли има питање)
Судија Лаковић: Да се вратимо на 360 партизана који су дошли
на Равну Гору. Јесте ли ви њих видели?
Оптужени: Мислим да нисам.
Лаковић: Јесте или нисте?
Оптужени: Нисам.
Лаковић: Зашто сте наредили да они са Равне Горе иду?
Оптужени: Нисам имао доста хране. Ја сам и Немце морао да пошаљем. Имао сам и 150 Немаца.
Лаковић: Да ли сте знали ко су били ти партизани? Куда сте их
послали?
Оптужени: Александру Мишићу.
Лаковић: Зашто?
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Оптужени: Ради хране.
Лаковић: А Александар Мишић?
Оптужени: Александар Мишић био је на своме отсеку фронта,
који је био према Мионици.
Лаковић: А откуд вам ти партизани као заробљеници?
Оптужени: Ми смо били у сукобу.
Лаковић: У сукобу? Па то је наш народ, Срби...
Оптужени: Па и ви сте имали моје заробљенике које нисте пуштали.
Лаковић: Али они су прелазили у нашу војску. Ко је наредио други напад на Ужице?
Оптужени: На Ужице? Рачићу мислите? Ја сам наредио Рачићу
да загрози Ужице да би олакшали стање код Пожеге.
Лаковић: Ви сте наредили други напад. Рекли сте да сте имали
састанак код Раковца у Подгори са Трифуновићем, Баћовићем и
другим? Откуда је Трифуновић дошао? Где је Трифуновић био пре
састанка?
Оптужени: Трифуновић је дошао из Сплита.
Лаковић: Из Сплита. Са састанка куда је отишао Трифуновић?
Оптужени: У Сплит.
Лаковић: У чијим је рукама био Сплит?
Оптужени: У италијанским рукама.
Лаковић: Дакле његова команда била је у Сплиту?
Оптужени: Ја сам их сматрао као илегалне. Он није могао да развије велику команду, него илегално да ради ту.
Лаковић: Значи илегално је радио у Сплиту?
Оптужени: Јесте.
Лаковић: Је ли вас известио о састанцима са генералом Мариом
Роатом, 94 Спигом Умбертом и другим?
Оптужени: Јесте. О том имају његова писма.
Лаковић: Је ли тај рад према томе био легалан или не?
Оптужени: Не сећам се садржаја писама, да ли се појавио као четнички командант или као националиста који хоће да помогне нешто и да ради на решењу.
Лаковић: Он је баш командант који живи у Сплиту где је италијанска управа, он долази у везу са Роатом и тако даље, и он вас
извештава.
Оптужени: Такво стање сам затекао. После његове смрти послао сам
Младена Жујовића и дао му инструкције да гледа да се то одвоји.
Судија Лаковић: Младен Жујовић известио вас је да он наставља
оно што је Трифуновић започео. Да ли се сећате његовог погреба.
Ко је учествовао тамо?
Оптужени: Сви, цео скуп, имали смо фотографије, видело се.
Судија Лаковић: А од ваших команданата?
Оптужени: Добросав Јевђевић.
Судија Лаковић: Је ли било четничке војске?
Оптужени: Јесте, вероватно.
Судија Лаковић: Према томе, команда четничка била је легална.
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Оптужени: Ја нисам могао да се сетим садржаја писма и његових
разговора да бих на основу тога могао рећи да или не.
Судија Лаковић: Чињенице, међутим, показују сарадњу Црногорске команде са Италијанима, је ли тако?
Оптужени: Јесте, то.
Судија Лаковић: Дошли сте, дакле, у Црну Гору. Јесте ли ви што
предузели да се ублажи или да се то стање прекине?
Оптужени: На првом месту да се прекине. Мени су објаснили да је
у Далмацији динарска дивизија...
Судија Лаковић: Говоримо о Црној Гори, а не о Далмацији. Кажете да сте ви затекли сарадњу четника и Италијана.
Оптужени: Ја Италијане уопште не видим у некој заједници, него
нам они дозвољавају да радимо шта хоћемо на терену. Ја сам казао да ми се стање не допада.
Судија Лаковић: Јесте ли знали да сарађују четници са Италијанима?
Оптужени: Кад сам био у Црној Гори видео сам.
Судија Лаковић: Јесте ли ви, као њихов командант, нешто учинили да та сарадња престане, или сте пустили да иде како иде?
Оптужени: Ја не могу да се сетим шта сам радио. Када сам дошао
у Црну Гору видео сам да они воде неку политику, да имају зеленаше 95 с којима, тврде, имају тешке сукобе. Ја нисам био у старој
Црној Гори. Пустио сам их нека раде.
Судија Лаковић: Једна чињеница. Један ваш докуменат говори
против тога, и у њему се наређује: „Оно што сте ви радили то је
Керенштина..." 96
Оптужени: Ја нисам могао да кажем Баји Станишићу, као старом
официру, да он седи ...
Судија Лаковић: Ви нисте баш били тако оштри као што из писма произилази. Дакле, ваш штаб био је у Липову. Колико сте
имали војске?
Оптужени: Ја сам имао око 50 до 80 људи. Била је једна чета избеглица из Метохије, која је мени била придодата.
Судија Лаковић: Је ли то довољно за обезбеђење?
Оптужени: Ја се никад нисам обезбеђивао.
Судија Лаковић: Јесте ви стално ту били са Павлом Ђуришићем
и Бајом Станишићем у градовима.
Оптужени: Станишић је живео на Острогу, а Ђуришић у Колашину.
Судија Лаковић: Је ли ишао на Цетиње и код кога?
Оптужени: Ишао је, ишао је код гувернера.
Судија Лаковић: Је ли генерал Ђукановић био под вашом командом?
Оптужени: Јесте, из нарочитих разлога.
Судија Лаковић: Где је он живео?
Оптужени: На Цетињу. Ја сам имао за то разлога.
Судија Лаковић: А на Цетињу је живео и гувернер Бироли. Против кога су се ваши одреди борили?
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Оптужени: Против партизана, против усташа, то су били непријатељи које је требало ...
Судија Лаковић: Првенствено против кога?
Оптужени: Гдегод су били усташе против њих.
Судија Лаковић: Имамо доказе да су сарађивали са Италијанима
против партизана.
Оптужени: То су одреди који су радили на своју руку. И ти сви
споразуми били су рађени на своју руку.
Судија Лаковић: Кад сте о томе извештени како сте примили ту
ситуацију и те извештаје?
Оптужени: Ја не знам, ја нисам одобравао такав рад. Моја тенденција била је створити корпусе и онда напасти на Независну државу Хрватску.
Судија Лаковић: Да ли сте знали да је Раде Радић, ваш командант за западну Босну, који је имао под својом командом осам четничких одреда, водио борбе у заједници са Немцима и усташама
против Народноослободилачке војске?
Оптужени: Нисам знао за то.
Судија Лаковић: Да ли је долазио код вас Раде Радић?
Оптужени: Долазио је.
Судија Лаковић: Да ли вам је реферисао о својој сарадњи са Немцима и усташама?
Оптужени: Не знам.
Судија Лаковић: Он каже да вам је реферисао о борбама које је
водио у западној Босни.
Оптужени: Не верујем да је он о томе реферисао. Он је дошао под
моју команду у зиму 1942/43 године, а не у пролеће 1942 године.
Судија Лаковић: Он је био са партизанима 1942 године.
Оптужени: За мене је било важно то да их дотерам да раде на једној линији. Раде Радић био би готов да призна команду.
Судија Лаковић: Ви сте одређивали команданте. Да ли су они
слушали ваша наређења?
Оптужени: Тамо где је био Раде Радић није било команданта.
Судија Лаковић: А у источној Босни?
Оптужени: Лекић постоји сам, Раде Радић постоји сам, Бошко
Тодоровић ради сам, Боривоје Митрановић 97 је послушао Захарија
Остојића.
Судија Лаковић: Да ли су они били дужни поштовати ваша наређења?
Оптужени: Њ и х је више привлачило то да добију неку похвалу
преко радио Лондона или какво одликовање. То је била за мене
једина могућност да их приволим на извесну послушност. Удаљен
нисам могао контролисати њихов рад. Нисам имао ни довољно
способних људи да их шаљем. За 20 Година подземног рада ви сте
моГли створити кадрове људи, запојених једном идејом, а ја нисам моГао имати такве кадрове.
Судија Лаковић: Ви сте имали кадар људи из старе Југославије.
Да ли су они, најближи вама, поступали по вашим наређењима?
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Оптужени: Ја сам био опкољаваи од појединаца. Један ме је опколио у Драгачеву што сам га преместио."
Судија Лаковић: Да ли је Павле Ђуришић био ваш командант?
Оптужени: Он је био номинално мој командант.
Судија Лаковић: Да ли сте знали шта он све ради?
Оптужени: Нисам знао.
Претседник: С обзиром на то да је оптужница врло обимна, а да
би пречишћавање појединих периода могло послужити за преглед
свих потребних закључака, Суд одлучује да се одмах пређе на питања по појединим периодима. Друже тужиоче, ако имате какво
питање по првом и другом периоду оптужнице изволите питати.
Бранилац др. Драгић Јоксимовић: Ми браниоци нисмо у положају да сада стављамо питања. Ми смо имали врло кратко време
за проучавање оптужнице, и због тога не бисмо могли сада
постављати питања нашем брањенику.
Претседник: Ви сте имали довољно времена за изучавање оптужнице. Вама је оптужница уручена 4 јуна 1946 године пре подне у
10 часова, и ако сте били позвани за 3 јун у подне. А вашем брањенику оптужница је уручена 2 јуна. Према томе, имали сте довољно времена да се упознате са садржином оптужнице и изиђете на
претрес; а претрес и служи за то да се целокупна радња изведе и
да се на крају донесе закључак. Према томе, главно упознавање и
врши се на главном претресу, а како се предвиђа према материјалу, он ће трајати доста дуго, тако да ћете имати довољно времена да се упознате са свим што је потребно.
Бранилац др. Д. Јоксимовић: Допустите ми да кажем још нешто.
Претседник: Друже тужиоче, ако имате штогод да питате изволите питати оптуженога.
Тужилац Минић: Ви сте Суду изјавили и одговарали сте да ви
нисте издавали наређења својим одредима да се легализују код
окупатора, то јест да ступе у отворену службу код окупатора. Ја
бих желео да вам покажем једно кратко ваше овлашћење под бројем 113-а и да нам одговорите да ли је то рукопис ваш и да ли је
ваш потпис? (Тужилац Милош Минић обраћа се мајору Боривоју
Нешковићу, који узима докуменат и носи и показује оптуженом
Михаиловићу).
Оптужени: (Дуго гледа докуменат и каже): Мој је рукопис и моје
је овлашћење.
Тужилац: (Узима овлашћење у руке и чита. У овлашћењу се говори да Дража Михаиловић допушта Ђури Иветићу да може да
ради у Главном штабу за окупатора, само да остане на националној линији. Овлашћење носи датум 12 октобар 1942 године, издато
је у „Слободним српским планинама".)
Тужилац: Према томе да ли сте ви наређивали вашим командантима да се легализују или не?
Односи се на Милутина Јанковића
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Оптужени: Не. Ово може да буде само специјални задатак. Ја сам
убацивао људе у њихове редове. Исто што су и партизани убацивали своје људе у Гестапо.
Тужилац: Добро. А написали сте на полеђини онога акта „Фрике
одлично ради". 98 Шта је то?
Оптужени: То је једно специфично питање.
Тужилац: А јесу ли Глишић и Игњатовић имали специјалне задатке?
Оптужени: Ја мислим не.
Тужилац: Јесте ли ви Глишића и Игњатовића поставили за команданте корпуса?
Оптужени: Ја сам доцније сазнао да су они команданти корпуса.
Тужилац: Ја располажем документима и ви ћете се наћи после у
незгодној ситуацији.
Оптужени: Ја не знам.
Тужилац: Ја сам пажљиво слушао испитивање које је вршио друг
претседник и ви сте изјавили да Јован Шкава није био ваш командант.
Оптужени: Није био.
Тужилац: Ја располажем документима да је био и доказаћу вам
да се сами уверите да је био. Ви сте га ставили под слово „3". То
стоји у оригиналном документу избегличке владе у Лондону под
тачком 20 в. 397. Зато сте га ставили под слово „3" што је издао
Александра сина славног војводе Живојина Мишића.
Оптужени: Да.
Тужилац: Према томе нисте га ставили под слово „3" због оних
360 партизана.
Оптужени: Нисам хтео тако да кажем пошто је то ишло преко енглеске службе. Нисам хтео да се тако нешто зна.
Тужилац: Ево, показујем вам тај докуменат да се сами уверите.
Претседник: Молим друга тужиоца да докуменат покаже и Суду
и одбрани.
Одбрана: Ми не приговарамо ништа него тражимо да се докуменат и нама покаже.
Тужилац: На документу је пропуштено да се стави бр. доказног
списка.
Претседник: Оптужени признаје да је то његов докуменат и ту нема двоумљења.
Тужилац: Да ли је ликвидиран Јован Шкава?
Оптужени: Он је побегао онога момента када је предао партизане.
Тужилац: Добро. Не трошите ви много речи о томе куд је он побегао него нам реците да ли је Јован Шкава правио каме за ваше
четнике?
Оптужени: Ја сам видео ту депешу у истражном материјалу, а не
сећам се да сам је ја добио. Рекао сам само нека он ради, биће
времена и да се ухвати. После је он побегао, не знам тачно у које
место.
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Тужилац: Како ви то кажете имаћете времена да га ухватите, кад
је он живео са вашим четама и правио каме?
Оптужени: Не бих му ја никако опростио.
Тужилац: Ви сте командовали нападом на партизанску чету у
Планиници?
Оптужени: Нисам.
Тужилац: Можете ли да наведете име макар иједног сељака од
оних који су дошли и казали да је то банда?
Оптужени: Ја не бих желео.
Тужилац: То је у вашем интересу.
Оптужени: Ја не бих желео да таквим сељацима сада стварам тешкоће.
Тужилац: Да ли се сећате колико сте убили партизана у том нападу?
Оптужени: Два су погинула, а са моје стране један је погинуо и један рањен.
Тужилац: Са ваше сшране то ме не интересује, зашто сте нападали? Да ли се сећате да је рањено пет партизана и да ли знате
шта је било са тих пет рањеника?
Оптужени: Ја не знам шта је било.
Тужилац: Шта сте урадили са заробљеним партизанима?
Оптужени: Повео сам их собом на Равну Гору.
Тужилац: Да ли су били тучени?
Оптужени: У моменту борбе и када су били предавани у моменту
нерасположења било је. Ми смо отели оног Јанићијевића који је
био отет од ваше групе и одмах смо Га стрељали. Био је гестаповац.
Тужилац: Јесу ли га ухватиле партизанске чете или ви? Ви сте
на записнику изјавили да је Јанићијевић био заробљен од неке
ваше групице, па су Га партизани отели па сте после ви напали
партизане и отели Га. Да ли вам је познато да су оних пет партизана предати горњомилановачкој болници и да су их Немци после
похватали и побили?
Оптужени: Не знам.
Тужилац: Постоје докази, довешћу вам живе људе и суочићете се.
Оптужени: Ко их је довео у болницу не знам.
Тужилац: По другим питањима ваљда ћемо се боље споразумети.
Када су, по вашем сећању, у Равној Гори почеле да пуцају пушке
Немаца и жандарма? Је ли то било већ у јулу? Сећате ли се оног
случаја у Буковима, када су убијена два Немца и стрељана 72
сељака, за које сте много кукали на састанку са претставницима
партизана?
Оптужени: Био је случај са она два Немца у аутомобилу.
Тужилац: Јесу ли то извршиле ваше снаге у Буковима?
Оптужени: Ја колико знам нису партизанске." То је био један
који није припадао никоме.
Тужилац: Погрешно сте обавештени. Ја ћу вам навести доказе
ако вам је потребно. Зато вас не тужим, али хоћу да вам појачам
меморију да се сетите осталих ствари за које будем питао... Да ли
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су жандарми заједно са Немцима нападали партизане у јулу-августу?
Оптужени: Ја мислим не.
Тужилац: Него шта су радили жандарми?
Оптужени: Они су прво били по малим станицама и ми смо их разоружавали.
Тужилац: Где сте их разоружали? Једну станицу наведите.
Оптужени: На Руднику.
Тужилац: То не верујем док не докажете. Јесу ли партизани разоружавали станице? Јесте ли ви узимали у заштиту станице?
Оптужени: Јесам. Примамљивао сам жандарме да дођу мени.
Тужилац: Јесу ли жандарми служили отворено Немцима 1941 године или не?
Оптужени: Ја мислим да за оно мало плате што су имали нису радили ништа.
Тужилац: Је ли Недић служио Немцима?
Оптужени: Јесте.
Тужилац: А жандарми које је Недић запослио?
Оптужени: Они нису смели да изиђу из вароши. Једнога дана пошао сам у Горњи Милановац и дођем код оног старог свештеника.
Пошао сам с Мишићем. Видим групу партизана - ту је био др.
Јовановић. Ми смо сишли доле. Он
„Имали смо борбу са
жандармима". Ја сам рекао: „То није згодно". И приметио сам им
што се нису осигурали и ту смо остали сат у разговору.
Тужилац: Да ли сте обавестили партизане да сте се повезали са
Јованом Тришићем?
Оптужени: Нисам био обавезан никаква обавештења да дајем никоме.
Тужилац: Нисте били у обавези ни да дајете обавештења да сте
послали делегацију Недићу?
Оптужени: Није имало никакве вредности.
Тужилац: Сећате ли се да су партизани нападали на ЈБиг?
Оитужени: Јесу.
Тужилац: А на Лајковац?
Оптужени: То не знам. Не сећам се.
Тужилац: Да ли сте ви нападали када су партизани нападали на
Љиг? Да ли сте се тукли против Немаца у јулу и августу? Да ли
сте давали наређења вашим одредима да нападају Немце?
Оптужени: Давао сам.
Тужилац: Јула-августа 1941?
Оптужени: Не могу да се сетим тога. Ја знам да сам наредио напад на Милановац.
Тужилац: То је устанак. Али пре тога. Јесу ли вас партизани позивали да ступите у борбу против окупатора?
Оптужени: Не могу да кажем.
Тужилац: Ж а о ми је што морам да констатујем да нећете истину
да говорите.
Оптужени: Они су мени говорили шта ће они да раде.
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Тужилац: Шта су говорили?
Оптужени: Говорили су да хоће да секу телефонске линије, диреке.
Тужилац: Јесу ли говорили да ће нападати Немце одмах, не чекајући? Поштено говорите пред Судом.
Тужилац: Да ли су партизани тада говорили да ће одмах нападати Немце и да ли су вам говорили да заједнички нападате Немце?
Оптужени: Шта сам ја тада имао на Равној Гори?
Тужилац: Добро, то је друга ствар, то су ваши разлози, о томе ћемо после разговарати.
Оптужени: Ми смо говорили о много којечему, говорили смо три
дана.
Тужилац: О главним питањима ви сте имали вашу бележницу и у
њу сте забележили о чему сте се споразумели. Ја располажем свим
могућним доказима.
Оптужени: Ја не могу сад ништа да измишљам.
Тужилац: Углавном још једном понављам. Питање је врло јасно:
да ли су партизани предлагали вама да одмах пређете у борбу против окупатора? Да ли сте имали каквих разлога да не идете у ту
борбу?
Оптужени: Никаквих разлога нисам имао.
Тужилац: Да ли су ваши разлози били да имате мало војске или
можда репресалија окупатора?
Оптужени: Оно дело које има да се изврши треба да буде тачно
одређено.
Тужилац: Реците нам када сте ви сматрали 1941 године да ће наступити повољан моменат за удар на окупатора?
Оптужени: Онога момента кад се довољно ојачам или кад се смање немачки гарнизони.
Тужилац: Кад то, у коме периоду?
Оптужени: У периоду напада на варош Пожаревац.
Тужилац: У коме времену?
Оптужени: Зна се, када је пао Чачак и Пожега.
Тужилац: Тада сте сматрали да је моменат за напад? Пазите, бићете демантовани доказима да нисте сматрали ни тај моменат погодним за напад. А јесте ли Ратку Мартиновићу наредили да напада са Владом Зечевићем на Крупањ?
Оптужени: Не, Мартиновић је ишао у Босну.
Тужилац: Да ли је Мартиновић нападао Крупањ?
Оптужени: Јесте.
Тужилац: По вашем наређењу?
Оптужени: Не.
Тужилац: Јесте ли наредили Александру Мишићу да нападне Лозницу?
Оптужени: Нисам, јер ми тада нисмо имали везе. Ја сам већ казао
да је Мишић сам напао на Лозницу.
Тужилац: Значи да су ваши одреди почели да улазе у борбу, у
устанак. То је главно, а ви после објашњавајте како хоћете. Јесте
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ли и после иапада Мартиновићевог на Крупањ признавали Мартиновића за свога официра и команданта?
Оптужени: Он је као што сам рекао, требало да иде у Босну. Известан број Босанаца дошао је к мени на Равну Гору, па их је требало вратити у Босну. Међутим, он то није извршио него се вратио у
Ваљево. А да ли сам га и даље признавао или не, то не знам.
Тужилац: Је ли Никола Калабић био Пећанчев четник пре него
што је код вас дошао?
Оптужени: Јесте, али само у почетку Пећанчеве акције, па је њега
срео у Ваљеву адвокат Света Протић и упозорио га на то шта ради.
Тужилац: Да ли сте ви узели Калабића у заштиту?
Оптужени: Јесам, зато што се адвокат Протић заложио за њега.
Тужилац: Добро, ја сад не знам да ли бих тражио да нешто уђе у
записник. Уосталом имамо стенографске белешке и ту је све записано. Кажите нам ко је срео Лалатовића и Хадсона кад су се
искрцали на територију Југославије?
Оптужени: Арса Јовановић.100
Тужилац: Је ли Арса био тада у партизанима?
Оптужени: Они то нису могли да утврде све до Ужица.
Тужилац: А ко их је довео до Ужица?
Оптужени: Арса.
Тужилац: Шта је он био прерата?
Оптужени: Капетан југословенске војске.
Тужилац: Добро, јесте ли ви имали пре тога неку малу везицу са
емиграцијом преко Цариграда?
Оптужени: Јесам. Прва веза је ишла преко совјетског посланства у
Софији.
Тужилац: Ко је био ваша веза у Цариграду?
Оптужени: Трбић Василије.
Тужилац: А јесте имали неку другу везу?
Оптужени: Ви мислите на Владимира Перића. 101 Перић је био прва
веза који је послао 900 хиљада динара и више за њега нисам чуо.
Тужилац: Ко вам је дао новац?
Оптужени: Знам да ми је новац предао Александар-Саша Михаиловић и то 400 хиљада динара а 500 хиљада је пропало.
Тужилац: Да ли сте издали наредбу Глишићу да очисти партизане у правцу Увца?
Оптужени: Ја не верујем да сам то наредио.
Тужилац: Ви ћете видети у доказном поступку. Добро, ви сте наредили Радославу Ђурићу 102 да деблокира Краљево?
Оптужени: Јесте.
Тужилац: Добро, шта је то значило. Да ли је то значило отворен
пролаз Немцима?
Оптужени: Као војник знао сам да Краљево не могу ни да одбраним ни да заузмем...
Тужилац: А куда су отишле снаге после деблокирања Краљева?
Оптужени: Отишле су на Чачак.
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Тужилац: Јесу ли ваше снаге у том периоду имале везе са Немцима после деблокирања Краљева па до напада на Чачак?
Оптужени: Ђурић то најбоље зна, ја не знам.
Тужилац: Ја имам доказа да сте наредили деблокирање?
Оптужени: Можда.
Тужилац: После закључења споразума о сарадњи са партизанима ви
сте се по томе споразуму обавезали да се борите против окупатора.
Оптужени: Јесте.
Тужилац: Јесте ли добили оружје и муницију?
Оптужени: Добио сам 500 пушака, а муниције колико, то не знам.
Тужилац: Не сећате се: 25.000 метака?
Оптужени: Не сећам се, само ви сте МНОГО више вукли.
Тужилац: Муницију је пљачкао Игњатовић и Глишић. Која је била Рачићева територија 1941 године?
Оптужени: У то време није се делила територија као што сам ја
доцније то учинио.
Тужилац: Одакле му је људство?
Оптужени: Било је са Цера.
Тужилац: Значи околина Мачве?
Оптужени: Са Цера, како се Цер шири.
Тужилац: Откуда он са Цера чак на Карану?
Оптужени: Дошао је до Ваљева и учествовао у блокади Ваљева.
Тужилац: Није учествовао.
Оптужени: Јесте.
Тужилац: Није. И за то има доказа као за све штогод вас питам.
Јесте ли вашим снагама напали Горњи Милановац кад су партизани напали својим снагама на читавом фронту?
Оптужени: Јесте.
Тужилац: Ко је командовао вашим снагама?
Оптужени: Звонко Вучковић.
Тужилац: Да ли сте од њега добили извештај како је вршен напад?
Оптужени: Јесте. Не знам да ли је усмен или писмен извештај.
Тужилац: Сад ћу вас ја потсетити из докумената, која су овде
приложена под бројем 8. Је ли то потпис Вучковићев (показујући
докуменат број 8)?
Оитужени: Ја не познајем добро Вучковићев потпис.
Тужилац: Ја мислим да ви добро познајете његов потпис. Ви сте
најдуже били са њиме. Ја ћу само један одломак прочитати па
ћете се сетити сигурно. Са Ракићем знате кад је био?
Оптужени: Знам.
Тужилац: Командант партизанских снага у Горњем Милановцу
(чита из документа извештај о томе да је враћено оружје оним
четницима који су били разоружани, итд.).
Тужилац: Сећате ли се овога догађаја? И ту се каже да су заробили 25 људи. Сећате ли се?
Оптужени: Можда.
Тужилац: А шта је било са тим људима? Колико има од Горњег
Милановца до Равне Горе?
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Оптужени: 40 километара.
Тужилац: А од Брајића до Равне Горе?
Оптужени: Ту може на сате да се мери, 2 сата.
Тужилац: Михаиловићу, ви се тако ноторно трудите да поричете, да
ми је веома непријатно што ћете се наћи у непријатној ситуацији у
доказном поступку. Ја бих желео још само мало да се позабавим са
неким стварима на страни 41. Ко је вама био начелник штаба?
Оптужени: Драгослав Павловић.
Тужилац: А ко је заменик?
Оптужени: Захарије Остојић.
Тужилац: А пре доласка Остојића?
Оптужени: Драгиша Васић.
Тужилац: Јесте ли имали везе са извесним, политичким круговима у Београду?
Оптужени: Јесам, долазили су код нас др. Вујанац, Власта Петковић, Никола Стојановић, Слијепчевић, а са Драгољубом Јовановићем, професором универзитета имао сам везе преко Жарка Тодоровића. 103
Тужилац: Ж а р к о вас је повезао?
Оптужени: Долазио је код мене и говорио Драгољубу Јовановићу.
Госпођа Ж а р к а Тодоровића била је ђак на правима код Драгољуба. Ж а р к о Тодоровић донео је мени две књижице од Драгољуба
Јовановића, само не знам да ли је то тачно од њега лично.
Тужилац: Је ли долазио Милош Секулић?
Оптужени: Јесте.
Тужилац: После одласка Ж а р к а Тодоровића из Београда да ли се
ваша улога продужила?
Оптужени: Ж а р к о Тодоровић је био ухапшен од Гестапоа.
Тужилац: А коју је улогу имала Жаркова жена?
Оптужени: Радила је са Хрватском.
Тужилац: А у Београду. Да ли је одржавала какве везе?
Оптужени: Не могу да се сетим.
Тужилац: Која је ваша главна станица у Београду где сте слали
курире?
Оптужени: Прво је био Жарко Тодоровић, после је био Ђујић.
Тужилац: А курирска веза?
Оптужени: Не могу да се сетим.
Тужилац: А шта је било са Милошем Секулићем? 104
Оптужени: Он је дошао код мене. Имали смо састанак, и казао је
да ће извадити пасош, лажан или не, не знам, и да ће бежати у
Турску. Дао ми је и 10.000 динара у име своје странке.
Тужилац: Кад сте са Зервасом успоставили везу? 105
Оптужени: Ја сам послао официра, али од њега није дошао.
Тужилац: Јесте ли дали какво овлаштење?
Оптужени: Мислим.
Тужилац: Је ли вам ко помагао?
Оптужени: Михајло Вемић је дошао у Београд. Он је радио-телеграфиста па ми је говорио о комбинацији да се упише у организа-
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цију Тот, па да тако оде у Грчку и побегне. Је ли тако урадио или
не, ја не знам.
Тужилац: У вашем доказном материјалу постоје докази да је та
веза са Зервасом функционисала.
Оптужени: Не. Није. Но имало је нечега. Преко Михаила Вемића
ја сам имао поруке само нисам сигуран да ли сам имао писмене.
Тужилац: А каква је ваша веза са Мухаремом Барјактарем?
Оптужени: Покушавао сам да успоставим много пута везу али у
томе нисам успео.
Тужилац: С киме сте имали везу у Албанији?
Оптужени: Једина веза која је постојала та је била с митрополитом.
Тужилац: А од Албанаца?
Оптужени: Принц Цер, католик.
Тужилац: Да ли је то била стална веза?
Оптужени: Ја то не знам.
Тужилац: А веза преко курира?
Оптужени: Та је била. Имао сам тамо Радонића који је из Куча.
Тужилац: Да ли сте слали новац?
Оптужени: Не знам. Може да буде да сам слао новац.
Тужилац: А на кога сте се ослањали на Косову и Метохији.
Оптужени: На Косовски комитет. 106 Ту је био један Француз.
Тужилац: А од Шиптара?
Оптужени: Шери Клипа. Он је тражио да дођем у везу са Барјактарем али сам посумњао да је у вези са италијанском службом и
нисам хтео, да тим путем правим везу.
Тужилац: Да ли је Мухарем био у италијанској служби?
Оптужени: Ја мислим да није био. Тражио сам да ми се јави Црноглавић када је отишао из ропства преко Београда. Он је отишао
У свој крај.
Тужилац: А ко вам је дао замисао да хватате везу са Мухаремом
Барј актарем? 107
Оптужени: пауза... Не знам.
Тужилац: Да ли је Мухарем Барјактарев водио борбу против албанских партизана?
Оптужени: Не знам ништа детаљно о његовом раду.
Тужилац: А о Зервасовом раду?
Оптужени: О Зервасовом детаљно ја нисам знао. Можда сам нешто знао јер сам имао обавештења од једног Грка. Али ништа
друго. Ништа у том смислу није било писмено. Он ми није писао.
Тужилац: А када сте успоставили везу са Хориа Симом?
Оптужени: Ја никада.
Тужилац: Документи говоре о тој вези.
Оптужени: Тај ко је тамо отишао, није отишао за то.
Тужилац: Ви сте послали извештај избегличке владе да би успоставили везу са Хорија Симом. У доказном поступку биће вам показан оригинални докуменат.
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Оптужени: Можда, ја га иисам имао. Отишао је Корнелију, један
каиетан. Ја га нисам послао. Имао сам план да подигнем против
Немаца Бугарску, Румунију, Мађарску и Грчку.
Тужилац: Је ли је то био ваш властити план?
Оптужени: Да. Имао сам у том правцу и сугестија.
Тужилац: Драгиша Васић?
Оитужени: Ту су долазиле сугестије с тиме што је мени указано
да ће они тражити неку везу.
Тужилац: Да ли је то указао Стеван Мољевић?
Оптуженп: Не. Преко радио-везе са иностранством.
Тужилац: Слободан Јовановић?
Оптужени: Не знам. Можда Слободан Јовановић. Можда је рекао
да у том случају сарађујем са Енглезима.
Тужилац: Добро. Да ли сте у Румунији имали још какве везе?
Оптужени: Покушао сам са Маниуом.
Тужилац: Па?
Оптужени: Не знам да ли сам успео. Не сећам се.
Тужилац: А у Мађарској?
Оптужени: Са генералом Иштваном Ујсасијем. 108
Тужилац: Да ли сте успоставили везу са званичним факторима у
мађарској влади?
Оптужени: Ја не знам. Не могу да реконструишем догађаје али
могу да испричам. Када је Урошевић побегао из једног логора у
Мађарској био је ухваћен, али је успео да побегне у Турску. Тамо
су Мађари тражили везу али су били упућени од енглеске службе
у Турској да траже мене на терену. И они су најбоље учинили кад
су ухватили тога Урошевића. Он је обавестио мене о стању.
Тужилац: У вашим документима има извештај ваших органа да
су успостављене везе са мађарском владом.
Оптужени: Не могу ништа да кажем, јер то не знам.
Тужилац: Упознаћемо вас о томе у доказном поступку.
Оптужени: Знам да је Ујсас ухваћен кад су Немци напали на Мађарску.
Тужилац: Добро. Ви сте тражили и неке везе са неким личностима у Бугарској.
Оптужени: Да.
Тужилац: Молим вас с киме, какве и на којој основи?
Оптужени: То су биле везе са Дамјаном Велчевим,109 садашњим министром, а познавао сам Кимона Георгијева 110 претседника владе.
Тужилац: Како кажете ви у записнику?
Оптужени: То су везе са Геметом и Дамјаном Велчевим, и са Протогеровим.
Тужилац: А какве су основе везе са Геметом?
Оптужени: Из Бугарске кад сам био на служби.
Тужилац: Где се он налазио?
Оптужени: У Каиру.
Тужилац: Да ли вам је он слао писма?
Оитужени: Да.
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Тужилац: Јесте ли ви њему слали извештаје?
Оптужени: Да.
Тужилац: Ви сте тражили везу и са неким личностима у Бугарској.
Оптужени: То је била веза са садашњим министром Дамјаном
Велчевим и са Кимоним Георгијевим, кога ја познајем још као
претседника владе од пре рата.
Тужилац: То су ваљда биле везе са Геметом и Дамјаном Велчевим?
Оптужени: Да, и са Протогеровим.
Тужилац: Каква је ваша веза била са Геметом? Где се он налази?
Оптужени: У Каиру.
Тужилац: Јесте ли му писали писма?
Оптужени: Јесам.
Тужилац: Јесте ли ви њему слали извештаје? Да ли сте покушавали да направите неки споразум и на којој платформи?
Оптужени: Јесам. На платформи уједињења Бугарске и Југославије са заједничком династијом.
Тужилац: Којом династијом? Кобуршком?
Оптужени: Са династијом Карађорђевића.
Тужилац: А на којој сте основи преговарали са другом групом и
која је то група била?
Оптужени: То није био неки споразум са пуном важношћу. Друга
група били су Звенари са Велчевом.
Тужилац: А каква је ту била платформа?
Оптужени: Знао сам да су они за војни савез и за царинску унију
са нама.
Тужилац: Ко је на томе радио?
Оптужени: Лаза Тркља, Стефан Србаков. 111
Тужилац: Да ли је тамо био неки комитет?
Оптужени: Јесте, тамо је био генерал Панта Драшкић. 1 1 2
Тужилац: Где је генерал Драшкић био раније?
Оптужени: У комесарској управи. Али он се убрзо покајао и одбацио ту службу, па је напустио комесарску службу.
Тужилац: А Србаков, где је он био?
Оптужени: Србаков је био на граници.
Тужилац: Ви сте успоставили везу и са Нецом Трајковим...
Оптужени: Да, то су били протогеровисти. Има о томе података у
мом материјалу.
Тужилац: Добро, онда ћемо у доказном поступку говорити о томе
детаљније. А какве су ваше везе биле са бугарским окупационим
трупама?
Оптужени: Са генералом Николовим? Ја сам одржавао везе са Генералом Ивановим Мариновим,113 садашњим министром у Америци. ЊеГа познајем још од пре рата. Он, је био шеф обавештајне
службе у БуГарској, а ја. исто, војни аташе. То је било 1935 Године.
Тужилац: Какве сте везе успоставили са штабом бугарске окупационе војске у Нишу?
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Оптужени: То је био само иокушај. Ја сам већ имао пред собом
капитулацију Италије. Хтео сам да приграбим утицај на бугарске
трупе у нашој земљи.
Тужилац: А да ли су ваше трупе заједно са бугарским окупационим трупама учествовале у борбама против Народноослободилачке војске?
Оптужени: Само случајно.
Тужилац: Јесте ли ви дали наредбу за општи напад на партизане
у новембру 1941 године?
Оптужени: Никада.
Тужилац: Мало пре сте у томе смислу нешто изјавили.
Оптужени: Не, нисам издао наређење. Али кад је почела борба,
онда је било нешто друго.
Тужилац: Борба почиње после наређења.
Оптужени: Борба је почела без моје воље.
Тужилац: Као што сам видео из питања која вам је претседник
постављао, ви поричете да сте се ноћу између тринаестог и четрнаестог састали са Немцима.
Оитужени: Поричем.
Тужилац: У доказном поступку ви ћете видети да је то тачно.
Оптужени: Ниједног дана, док је борба трајала, нисам напуштао
терен у непосредној близини фронта.
Тужилац: Ваши најближи пријатељи појавиће се као сведоци и
потврдити да сте се састали са Немцима. Ја вам понављам то питање и желим да се присетите.
Оптужени: Молим.
Претседавајући пита оптуженог да ли се заморио, а оптужени
одговара потврдно. Претседавајући даје прекид од десет минута.
После одмора од 10 минута претрес је настављен у 13,15
Претседник: Наставља се претрес. Уведите оптуженог Михаиловића.
Фоторепортери могу снимати од момента уласка Михаиловића четврт сата.
Друже тужиоче наставите.
Тужилац: Да ли се можете сетити кад сте ви дошли у Црну Гору
где се налазио генерал Блажо Ђукановић?
Оптужени: На Цетињу.
Тужилац: На Цетињу.
Претседник: Оптужени молим вас јасније, јер ми не чујемо. Ви се
можете окренути тужиоцу, али говорите гласније.
Тужилац: Јесте ли ви поставили њега за команданта Црне Горе?
Оптужени: Из нарочитих разлога јесам. То сам дао у исказу.
Тужилац: Је ли он живео на Цетињу слободно, несметано?
Оптужени: Потпуно.
Тужилац: Добро. А сада ми реците ово. Ви сте, мало пре смо се дотакли тога питања, имали једну везу преко Цариграда и још раног лега 1941 године. Је ли тако?

291

Оптужени: Преко совјетског посланства је ишло...
Тужилац: И ви сте слали извештаје, је ли тако?
Оптужени: Имали смо пропис како да иде у ковертима, два коверта...
Тужилац: Да ли сте добили инструкције за слање тих извештаја?
Оптужени: Не могу да се сетим таквих ствари. Вероватно. Један
такав докуменат волео бих да видим.
Тужилац: Хоћете ли да му покажете? Ви сте одговорили на то питање у записнику.
Оптужени: Молим да ми се укаже на оно што сам казао у записник...
Тужилац: Сасвим природно, јер много је ствари и не можете да се
сетите.
Претседник: У реду. Указаће вам се.
Оптужени: Ја верујем да сам имао инструкције. Тако сам и рекао.
Тужилац: А можете ли се сетити од кога су те инструкције биле?
Оптужени: Не могу. То би требало да студирам. Ја мислим да је
енглеска служба. Обавештајна енглеска служба, тако ми изгледа,
јер кад је Хадсон дошао донео је кестионер, нешто слично у томе
правцу. То су и прве везе преко радија, преко радио Лондона, пошто везу нисмо имали.
Тужилац: Јесте ли ви по том кестионеру слали извештаје?
Оптужени: Хадсон, односно Марко, како смо га ми звали, постављао је мени питања. Ја сам му давао одговоре.
Тужилац: Али пре тога јесте ли имали везу са Цариградом?
Оптужени: Верујем, али не могу да се сетим.
Тужилац: За кога сте назначавали извештаје?
Оптужени: То су била два коверта ...
Тужилац: За кога сте их назначавали?
Оптужени: Принципијелно нисам хтео да признам ничију власт.
Само владе, без обзира да ли ће доћи влади у руке или не. Ја сам
стављен под британску контролу и ниједан мој извештај није
могао да иде све док нисам успео да створим тајни канал, није
МОГПО проћи а да не буде виђен и предат ако се хоће или неће. У
принципу сам се сматрао војником који припада својој влади и
немам права да водим политику која би била супротна, сем што
сам имао другу тенденцију у погледу наслањања, а то ме је и коштало. У погледу наслањања имао сам тенденцију према Совјетском Савезу, а у поГледу коришћења веза ја сам морао ићи овим
путем. Не знам да ли сте ме разумели.
Тужилац: Разумео сам добро.
Претседник-тужиоцу: Молим вас даље.
Тужилац-претседнику: Молим вас само да нађем нешто из записника по овом питању.
Тужилац - оптуженом: А можете ли се сетити од кога сте добили
кестионер? Да ли од Хадсона?
Оптужени: Нисам добио од Хадсона. Он га је држао у рукама и
постављао ми је питања. Не знам. Ја сам имао и везу преко Турске, преко турског посланства у Београду. Тежња ми је била да се
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на сваки иачии повежем. Жарко Тодоровић је успео да ухвати
везу преко америчког посланства. Ја сам у прво време гледао да
нађем везу. Веровао сам да су Енглези оставили бар једну станицу
али је нисам могао наћи.
Оптужени: Ја сам имао везу са Чешком. Само ја и један мој колега знали смо да Чеси имају радио станицу у Београду. Она је била
близу војне болнице. Тада је била влада Драгише Цветковића. Ја
сам ту станицу видео и добијао сваки дан извештаје о поробљеној
Чешкој. Чак сам помислио да та станица може да послужи за
везу, јер сам био обавештен да су ти Чеси виђени у Београду.
Тужилац: Дакле, нашао сам место из вашег записника. Молим
покажите му.
Оитужени: То ће бити у том смислу. Ја мислим да је Интелиценс
спремио ову инструкцију, јер има сличности са оном инструкцијом коју је донео Хадсон. Имао сам је у рукама.
Тужилац: Ја хоћу да ми одговорите које су личности то вама донеле.
Оптужени: Не могу да се сетим. Вероватно турски конзул у Београду, вероватно др. Милош Секулић из Београда, Станислав Рапотец, то је могуће. Он је два пута ишао кроз нашу земљу.
Тужилац: Ко је Рапотец?
Оптужени: То је резервни официр који је био у служби Интелиџенса, али је искоришћавао везе католичке цркве.
Тужилац: Је ли он донео једном приликом паре?
Оптужени: Донео је, али су пропале.
Тужилац: А за кога је донео?
Оптужени: За Илију Трифуновића-Бирчанина. Бирчанин је успео
да се сазна о њему па му је послата подморницом једна радио
станица са акумулаторима и новцем. И то је пропало.
Тужилац: И влада је знала да су паре послате Бирчанину?
Оптужени: Влада и Енглези су то знали. То је било пре него што
сам ухватио везу са Енглезима. Да, може бити Рапотец.
Тужилац: Можда Бошко Костић?
Оптужени: Костић не. Он је био љотићевац. Ја сам добио шифру
али је нисам хтео искористити. Ја нисам желео са њим ...
Тужилац: Ви сте искористили Костића за извесне сврхе?
Оптужени: Не, ја му нисам веровао.
Тужилац: Ја располажем неким депешама из којих се види да сте
послали по Костића...
Оптужени: Не, ја сам њега тужио у мојим депешама. Ја му не
верујем. Генерал Бора Мирковић, можда. И он је тада радио. Ја
знам да је он послао извесне ствари Милану Аћимовићу.
Тужилац: Да ли сте ви у току лета 1941 на овај кестионер дали ма
какав одговор?
Оптужени: Јесам.
Тужилац: Преко Цариграда, је ли?
Оптужени: Да, и тамо је била адреса једног Турчина...
Тужилац: Јесте, једног Персијанца.
Оптужени: Да, адреса неког Турчина, или Персијанца.
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Тужилац: Добро, правилно. А сада бих желео да поставим још
нека питања. Када сте ви произведени у чин бригадног генерала?
Оптужени: Мени је постављено једно питање: Да ли пристајем да
будем произведен у чин дивизиског генерала. Нисам хтео да одговорим. У своје време био сам запостављен у чину потпоручника.
Моји другови су ишли напред. Запоставио ме је Јосип Костић,
који је кроз цео живот био мој непријатељ. Нисам хтео да одговорим. Они су онда ургирали. То је када сам постављен за министра војске, у јануару месецу.
Тужилац: Мало сте погрешили, није много. То је било 15 децембра. А када сте постављени за министра војске?
Оптужени: У јануару.
Тужилац: У чијој влади?
Оптужени: Слободана Јовановића.
Тужилац: Коју владу је сменила влада Слободана Јовановића?
Оптужени: Владу генерала Душана Симовића.
Тужилац: Кад сте произведени у чин армиског генерала?
Оптужени: Не знам, није ме интересовало.
Тужилац: Можете ли се сетити када је пренета Врховна команда у
земљу и када сте постављени за начелника штаба Врховне команде?
Оптужени: Ја не знам време, али има о томе књига, слажем се са
књигама. Прво ми је учињено питање да ли могу да примим ту
улогу и да ли се то може објавити. Ја сам казао: Ако вам то треба,
молим, јер за мене је било сасвим свеједно.
Тужилац: Каклу је^дужност у вашо.ј Врховној команди примио
Мирко Лалатовић?
Оптужени: Он је примио службу вез§^еа^цнострансхвом, а унутрашње везе ми смо имали. Имао је десет радио станица. Јожеф
Певец је држао техничку везу са иностранством. 114 Ми смо слали
својом станицоТмГвести за иностранство.
Тужилац: Је ли влада имала своју станицу?
Оптужени: Није имала?
Тужилац: Је ли то по вашој жељи?
Оптужени: То је супротно мојој жељи. Мени је главно било да шифра буде друга, а могла је примати и Енглеска станица. Било 4 везе са иностранством.
Тужилац: Јесте ли успели да успоставите тајне везе са владом?
Оптужени: Јесам, али мислим да о томе не треба говорити овде.
Тужилац: Добро. Да се вратимо на састанак у Автовцу, у Зимоњића кули. 11Ј То је било 13 јула 1942 године. Био је присутан Илија
Трифуновић, био је присутан Добросав Јевђевић, капетан Радован
Иванишевић, Захарија Остојић, Милан Шантић. Има ли кога од
њих а да није отворено сарађивао са окупаторима?
Оптужени: Захарије Остојић није, а други јесу. Шантић је цивилна личност. То нема везе.
Тужилац: Али је ипак играо извесну улогу.
Оптужени: Да дође и донесе по нешто.
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Тужилац: Објасните ви и Суду и мени, и одбрани, како то да нисте ништа предузимали да прекинете ту ствар?
Оптужени: Нисам имао моћи.
Тужилац: Зар заиста нисте имали силу, моћ и ауторитет да наредите једном Павлу Ђуришићу, Б а ј и Станишићу, или једном Петру
Баћовићу и да им кажете: не може бити више сарадње са Италијанима.
Оптужени: Други моменат је њих одлучио на то. Ја сам указивао
на ту ствар. Ја сам хтео да их преведем на борбу према Независној
држави Хрватској. Постојала је огромна борба између тезе италијанске и тезе Павелићеве Хрватске.
Тужилац: На какав сте одзив наилазили ако сте чинили какав покушај код Павла Ђуришића, код Баје Станишића? Како су реагирали?
Оптужени: Они су радили свој посао.
Тужилац: Јесте ли им ви могли заповедати?
Оптужени: Не. Ни покренути, док они неће. Остојић је мене опкољавао.
Тужилац: Кад сте видели са каквим људима имате посла, зашто
нисте раскинули са њима?
Оптужени: Зато што сам Ужичанин. Зато што сам хтео да их другим вештим сретствима преведем да се не изгубе.
Тужилац: Какав је био ваш критеријум да предлажете те људе за
висока војничка одликовања?
Оптужени: Тиме сам их држао, а и новцем који сам им давао. Сем
Петра Баћовића за кога сам мислио да је поштен, у чему сам се
преварио, сви су они тај новац искористили за себе.
Тужилац: Кад сте давали предлоге влади за одликовања, ви сте казали на пример у једној вашој депеши: предлажем за одликовањем
те и те. За ове објавити, а за оне не објавити. За Ђуришића и Бају
Станишића казали сте да се не објави. Какви су били разлози за то?
Оптужени: Ја сам вршио и улогу патријарха, желећи да их измирим. У мојим депешама има много одбране за мене. Ја сам играо
улогу човека који мири. Маса мојих депеша иде на мирење тих
међусобно завађених људи. Они су као обласне старешине увек
један другоме нешто сметали. Ја сам, као што рекох, вршио улогу
патријарха.
Претседник: Како то патријарх?
Оптужени: Па тако. Они су се често међусобно завађали а моја је дужност била да их мирим... Ето, сад сам заборавио шта сте ме питали.
Тужилац: Питао сам вас како то да сте за једне тражили да им се
имена објаве а за друге да се не објаве.
Оптужени: Ја сам хтео да натерам Лашића (Ђорђија Лашића) да
се измири са осталима. Свађа је често пута била тако јака да сам
ја чупао косу и напуштао расправу. Лашић је био тешко рањен.
Био је на Цетињу и ја нисам могао да га употребим ни за шта.
Зато што би се нашао приговор некоме од одликованих, ја сам
наредио да се за сву тројицу не објави.
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Тужилац: Мене сада интересује да ли је вама иознато да су сви
ваши команданти, док сте били у Липову, примали од Италијана
муницију, храну и све остало? Ако ваши команданти нису хтели
да прекину ту сарадњу, да ли вам је влада казала стоп, тако даље
не може. Јесте ли владу о томе обавестили?
Оптужени: Ја мислим да нисам обавестио, али Британци су били у
мом штабу и они су све знали. Није постојала за њих никаква
забрана. Пуковник Бејли 116 могао је да разговара са сваким човеком
који је дошао код мене. Из моје канцеларије ишло се у његову собу.
Тужилац: А зашто сте Робертсону117 забранили да шаље извештаје?
Оптужени: Он ме је неколико пута увредио. Био је неумерен у
извесним особинама. Он ми се два пута извињавао а трећи пут
када је дошао ја нисам хтео да га примим.
Тужилац: Да ли је концем 1942 године код вас био мајор Хадсон?
Оптужени: Ја мислим да је он код мене био до 1943 године.
Тужилац: Је ли остао на истом положају или је имао другу дужност?
Оптужени: Он је био на нижем положају јер је 1942 дошао пуковник Бејли а 1943 долази Армстронг. 118
Тужилац: Сад ми одговорите на ово питање: Да ли сте ви ма ком
од ваших команданата издали наређење да се потуче са Италијанима, да поведе отворену оружану борбу против Италијана?
Оптужени: Михаиловић одречно врти главом и каже: Било је случајева где је био маскиран напад. После напада долазили су четници да ослободе Италијане и одузимали им оружје.
Тужилац: Да ли је било отворене борбе онако како су се ваши отворено борили против Народноослободилачке војске?
Оптужени: Ја не могу унапред да одговорим на то. То је теже. Не
располажем никаквим материјалом.
Тужилац: Да ли су ваша наређења била извршавана? Да ли би Трифуновић или Павле Ђуришић извршили такво ваше наређење?
Оптужени: Ако им се допада.
Тужилац: Да ли су ваши команданти отворено сарађивали са Италијанима у градовима?
Оптужени: Трупе не. Трупе су уклањане а команданти су се чували да не буду у близини тога места.
Тужилац: Ја ћу вам доказати противно тврђење.
Оптужени: Можда.
Тужилац: Да ли вам је познато да је Трифуновић седео у Сплиту?
Добили сте његов извештај да је разговарао са италијанским официрима.
Оптужени: Да, кад нисам могао променити ту ствар посматрао
сам је са гледишта борбе Италијана са Павелићем.
Тужилац: А ви сте добили извештај од њега о борби против партизана.
Оптужени: Мој је циљ био борба против Павелића.
Тужилац: Је ли та сарадња са Италијанима по вашем схватању
издаја? Јесу ли ваши команданти тиме издали народ? Шта мислите?
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Оптужени: Тако је. Ја то нисам могао да променим.
Тужилац: Тако је?
Оптужени: Тако је!
Тужилац: Ко вам је донео шифру 1941 године?
Оптужени: Шифру је донео Хадсон и она није била поверљива.
Знали су је и Енглези. Ја сам тражио да ми се да тајна шифра, јер
не може свако да изнесе свој прљави веш пред свакога. Молио сам
да ми се да шифра од владе да могу да општим. Док нисам употребио други начин, дотле нисам успео да је добијем.
Тужилац: Да ли је влада тражила од вас у току 1942 године да ви
пређете у борбу против окупатора?
Оптужени: Ја сам добио и писмо.
Тужилац: Да ли се сећате депеше Слободана Јовановића?
Оптужени: Не знам.
Тужилац: Сећате ли се какав је став имала влада? Да ли можете
ући у отворену борбу против окупатора?
Оптужени: Она је сматрала као и ја: чекати погодан час.
Тужилац: Значи и у 1942 години тако?
Оптужени: То важи за општу акцију. За напад на све окупаторе ја
сам у току зиме 1942 и 1943 имао разрађене операциске директиве и доставио сам их свима командантима корпуса.
Тужилац: Факат је да је влада и 1942 године сматрала да треба
још чекати?
Оптужени: Да, до момента главне акције, искрцавања савезника
и капитулације Немачке.
Тужилац: Значи ваше се гледиште потпуно поклапа са владиним.
Оптужени: Да, потпуно се поклапа. Али појединачне акције у том
случају нису искључене. На пример, ја сам 1943 године напао Вишеград.
Тужилац: То из 1943 године биће вероватно сутра.
Оптужени: Саботаже су биле огромне нарочито у Србији.
Тужилац: Ја хоћу још мало да се вратим на ово питање: кад је
Жарко Тодоровић отишао из Београда?
Оптужени: Ж а р к о је ухваћен од Гестапоа у Београду па је одведен
у Загреб да се испита његов рад у Хрватској.
Тужилац: Па је остао после у Загребу.
Оптужени: Он је у Загребу пробио прозор затвора и изишао и био
још неколико месеци, радио и створио тамо нашу организацију.
Тужилац: Ко је преузео оне везе које је држао Жарко са извесним
политичким личностима? Да ли је Жаркова жена ту нешто?
Оптужени: Ја мислим да је покушала. Ту је као посредник био
син судског генерала Анђелића. Појавила су се двојица који су
хтели да отму Жарку положај. Међутим, ја сам на њих сумњао да
су у Гестапоу.
Тужилац: Ви сте имали кућу једне жене где су свраћали ваши курири?
Оптужени: Ја знам али не могу да се сетим.
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Тужилац: Ценић, Денић, како се зове? Јесте ли у овом периоду
имали какве везе са каквим свештеним лицем?
Оптужени: У Словенији су покушали преко Карла Новака.
Тужилац: Ко вам је слао нека писма у погледу Кораћа? 119
Владика Николај Велимировић? 120
Оптужени: Владика Николај послао је само преко Мирка Трифуновића. Ја сам добио две године доцније то писмо. Онај који је носио задржао је. Али имао сам кратке друге везе. То је био један
човек који је усмено могао да запамти сваку реч која му се каже и
ништа није говорио. Ја говорим, он запише то у мозгу.
Тужилац: Кад сте успоставили везу са функционерима Мачекове 121
странке, 1941 или 1942 године. Је ли вам познат Пинтеровић?
Оптужени: Једну везу имао сам са Хрватском преко Пеште. Преко Београда је било теже.
'
ТужилацГТПГдоОро, Јесте ли добили поруке од Мачека о његовом
ставу у то време?
Оптужени: Долазио је Мачеков_човек који се зове Беланић. Ја сам послао писмо и њему и Кошутићу и давао упутства какТГтреба да раде.
Тужилац: Какав је био одговор?
Оптужени: Одговор је био да то није њихов претставник. Од мене
купе што хоће а мени не одговарају ништа. То је у вези са целокупном политиком коју Мачек води.
Тужилац: У овом периоду?
Оптужени: Уопште у периоду тих веза.
Тужилац: Кад сте се са Бајом Станишићем састали први пут?
Оптужени: Кад сам се вратио из Херцеговине.
Тужилац: Бајо није приспео у Автовац?
Оптужени: Састао сам се на путу који води од Шавника за Левер
Тару.
Тужилац: Како сте се састали са Павлом Ђуришићем?
Оптужени: Преко Недељка Плећаша, падобранца који је дошао
на Сињајевину. 122
Тужилац: То је било?
Оптужени: 42 у јесен.
Тужилац: Када сте запосели Сињајевину? Јесте ли на Сињајевини
добијали из авиона материјал?
Оптужени: Ми смо добијали и код села Степаца, и у Црној Гори доле.
Тужилац: Како сте распоређивали?
Оптужени: Материјал који се прима у ограниченим количинама
распоређује се оним трупама на чијој територији се прима.
Тужилац: Значи Павле добија. Је ли Павле Ђуришић водио тада
борбу против партизана?
Оитужени: Онда, када је добијао материјал, то је било по мом повратку. Није.
Тужилац: Операција на Ћуреву кад пада?
Оптужени: Не знам којег датума.
Тужилац: Јесу ли се партизанске снаге повлачиле пред навалом
четника и Италијана у Босну?
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Оптужени: Ми смо се премештали с места на место.
Тужилац: Је ли то било ретко или чешће?
Оптужени: Једно десет пута.
Тужилац: Је ли ту било и оружја?
Оптужени: Јесте.
Тужилац: Први пут кад сте добили на Равној Гори, можете ли приближно да се сетите да ли је тада избила борба између четника и
партизана?
Оптужени: Ја мислим да јесте.
Тужилац: То је ја мислим било кад је Крупањ нападан.
Оптужени: Не, пре тога.
Тужилац: Вама је претседник Суда поставио питање а и ја бих
вам поставио. Ви сте сигурно известили иностранство да је избила
та борба и шта вам је влада на то одговорила?
Оптужени: Ја не знам.
Тужилац: Ви сте известили такође да су партизанске снаге протеране из Црне Горе. 123
Оптужени: Ја сам тако схватио јер сам добио податке о великом
броју стрељања које је извршено у Црној Гори.
Тужилац: То исто стоји и у вашој депеши. Па шта су вам они на
то одговорили? Јесу ли казали да сте погрешили?
Оптужени: Мислим да нису.
Тужилац: Које су све снаге учествовале у истеривању партизана
из Црне Горе и Санцака?
Оитужени: Павле Ђуришић, Бајо Станишић, Милош Глишић и
Вучко Игњатовић.
Тужилац: А од санџачких снага?
Оптужени: Оне су биле врло мале.
Тужилац: А Петра Баћовића?
Оптужени: Снаге Баћовића су биле из Источне Босне, из области
зване Бура.
Тужилац: Је ли Баћовић учествовао у борби на Лиму?
Оптужени: Ја мислим да није.
Тужилац: Глишић је казао да је он био под његовом командом.
Оптужени: Нити би Глишић примио његову команду нити би он
Глишићеву, они су се стално свађали.
Тужилац: Кад сте се први пут састали са генералом Блажом Ђукановићем?
Оптужени: Мислим да је то било у Липову. Мислим два пута.
Тужилац: Јесте ли пре тога њега поставили за команданта Црне
Горе?
Оптужени: Пре тога је код мене долазио његов помоћник Лаковић.
Тужилац: Да ли вам је што-год познато о борби на Увцу децембра
1941 и јануара 1942 године?
Оптужени: Није.
Тужилац: Ја ћу само да вас упозорим да је Глишић добио наређење да очисти сав простор до Увца ...
Оптужени: У ком је месецу то било?
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Тужилац: У јануару.
Оптужени: Ја не знам.
Тужилац: Ја сам, друже претседниче, исцрпео углавном питања
из овога периода, имао бих питања из других периода, али ћу
остати у овим границама које сте ви одредили.
Претседник: Да ли има одбрана каква питања оптуженоме?
Бранилац Никола Ђоновић: Пре него што бисмо поставили питања ја бих молио претседника да ми каже да ли би евентуално,
ако пропустимо да поставимо нека питања из овога периода, да ли
бисмо имали могућности да та питања поставимо доцније, приликом претреса доказног материјала или у којој другој прилици.
Претседник: У таквој форми није било ни потребно да постављате
таква питања, јер, као што вам је познато процес служи за сазнање материјалне истине.
Бранилац Никола Ђоновић: Врло добро, хвала.
Претседник: Суд има да цени умесност или неумесност питања
или предлога. Изволите питати.
Бранилац Ђоновић: Молим вас, господине генерале ...
Претседник: Пред вама се налази оптужени Михаиловић Драгољуб-Дража.
Бранилац Ђоновић: Ја сам његов бранилац и не могу га звати ни
издајником ни како друкчије, него његовим називом.
Претседник: Мени се чини да такав ваш поступак није у реду. Зна се
тачно према ступњу развитка процеса кад се како оптужени зове, на
један начин у истрази, а на други начин кад је оптужница поднета.
Бранилац Ђоновић: Молим вас да ли сте се споразумели са командантом Народноослободилачке војске пре доласка капетана
Хадсона или после?
Оптужени: Први споразум?
Бранилац Ђоновић: Први споразум.
Оптужени: Први споразум био је у Струганику.
Бранилац Ђоновић: Не можете да се сетите?
Претседник: Немојте тако сугестивно... Пита вас да ли је први
споразум између вас и команданта, маршала Тита, био закључен
пре доласка капетана Хадсона?
Оптужени: Не знам.
Бранилац Ђоновић: Да ли сте касније са неким од претставника
партизанске војске уопште говорили о ономе што вам је Хадсон
рекао кад је дошао?
Оптужени: Ни тога се не сећам. Ја нисам говорио о томе, јер је то
био низ обавештајних питања.
Бранилац Ђоновић: Да ли се капетан Хадсон интересовао за
ваше односе са партизанском војском и шта сте ви са том војском
раније радили?
Оптужени: Како да не! Он се интересовао.
Бранилац Ђоновић: А Шек касније је казао да нећемо помагаШи
буну за СовјеШску Русију?
Оптужени: Та је депеша доцније даШа.
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Бранилац Ђоновић: Шта су Немци тражили од вас на састанку у
Дивцима?
Оптужени: Безусловну предају. Ја и Мишић имали смо у џепу оШшрафљену бомбу да је бацимо кад пођемо.
Бранилац Ђоновић: Ко је Шражио?
Оптужени: То је Шражио команданШ Србије. Безусловну предају.
Објашњавао је да ми немамо никаквог права, да смо ребели, да
смо побуњеници...
Бранилац Ђоновић: Је ли напоменуо капиШулацију?
Оптужени: ЈесШе.
Бранилац Ђоновић: Је ли Говорио о року до коГа имаШе да положише оружје?
Оптужени: ШШо пре.
Бранилац Ђоновић: Шта сте ви одговорили?
Оптужени: Ја сам одговорио да се чудим да сам зато позван. То је
по моме рачуну могло да ми се саопшти. Они су одговорили: „Баш
смо сматрали за потребно да вам то лично саопштимо". ЗаШо је
Александар Мишић после, кад је ухваћен, био сШрељан.
Бранилац Ђоновић: После колико дана су од састанка у Дивцима Немци покушали да вас нападну?
Оптужени: После десет дана. Били смо заједно ја и Мишић и било је
40 коњаника. Опкољени смо били са свих страна у најкраТгој линији
што је моГућно. Мени су рекли: „Халт!" а Мишић је био заостао
збоГ брата. А ја сам обишао Немце с друГе стране. У томе је моменту наишао Захарије Остојић и њему су још јаче викнули. Ми смо
склизнули једном вододерином и кад је наишао Мишић, он је, да би
мене спасио, рекао да је он официр. То сам дознао од људи који су се
спасли. Ја сам остао у жбуну до мрака, до пет сати увече.
Бранилац Ђоновић: Да ли сте имали обавештења из којих су
крајева били ови партизани који су били заробљени?
Оптужени: Ја мислим да су се они појавили код Доње Топлице,
али не знам тачно.
Бранилац Ђоновић: Зашто је Јован Шкава побегао од вас? Је ли
он побегао од вас или од партизана?
Оптужени: Он је побегао од нас, јер би га убили. Он бежи у Ваљево и тамо остаје и спрема клопку за кућу Мишића. И ја сам те
вечери испраћао један одред кад је неки Воја Пантовић био ухваћен. И ја сам био у тој Гужви која је орГанизована од Јована
Шкаве и Папића.
Бранилац Ђоновић: КаквоГ је значаја имала ваша веза преко
посланства у Софији за сам Совјетски Савез?
Оптужени: Ја не моГу ту да знам, а чим је ишла преко посланства, преко војноГ изасланика, значи да се имало поверења...
Бранилац Ђоновић: И интереса?
Оптужени: Може бити и интереса.
Бранилац Ђоновић: Осећа се замореност код оптуженог, не може
да се сети и изрази.
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Претседник: Помоћи ћемо на тај начин што ћемо дати оптуженом
понован одмор, али нећемо му помоћи да. кажемо „и инШереса",
кад он каже „поверење".
Бранилац Ђоновић: Учинило вам се.
Претседник: Није ми се учинило, шо је чуо и чиШав Суд.
Оптужени: Ја нисам правник и не умем да бирам речи, можда и
Ше чињенице не изражавам у оном смислу како би Шребало.
Бранилац Ђоновић: Колико су Не.мци пуШа покушавали да вас
ухваШе у овом периоду?
Оптужени: У Шоку целе зиме. У пролеће ја сам морао апсолуШно
да напусШим крај око Горњег Милановца, само ја сам имао добру
обавешШајну службу. КреШао сам се увек у Шројци. Вучковић, ја
и ОсШојић били смо увек Шу.
Претседник: Који Вучковић?
Оптужени: Звонимир Вучковић. Ја сам се наслањао на команданте у чијем сам се крају налазио и збоГ ШоГа смо добијали обавештења, јер су изненада долазили непријатељи у Милановац и вршили претрес по околини, а ја сам ишао путем. У пролеће сам
морао отићи, јер су ме тада пратили у стопу, нарочито је ту
био неки Рајко Терзић. Ми смо добијали од њих обавештајну
службу. О сваком нашем покрету они су били обавештавани,
тако да сам имао тешкоћа и да су ме људи морали склонити у
ДраГачево, да не би и нама правили сметње.
Претседник: Да ли сте отишли у Црну Гору да те одреде потчините, или сте се склонили?
Оптужени: Ја сам се склонио. Дошао сам на Златар и ту сам добио
ЈБотићеве новине, које су писале да сам побегао из Србије и да
сам на Златару. У томе времену имао сам новине, ЈБотићев лист,
који је објашњавао да сам ја на Златару. Према томе нисам желео
да идем из Србије.
Претседник: Бранилац Јоксимовић хоће, оптужени, да вас пита.
Бранилац Јоксимовић: Господине генерале...
Претседник: И вас као дугогодишњег адвоката опомињем да се
оптуженом пред Судом каже оптужени.
Бранилац Јоксимовић: ОдГоварајући на питање јавноГ тужиоца, ви сте почели једну мисао, али је нисте завршили. Казали
сте: „Моје је уверење у наслону на Совјетски Савез..." и ви сте
ту имали завршну мисао.
Оптужени: Моја је мисао скраћена. Ја сам ту мисао казао и добио збоГ тоГа прекор од стране владе, не знам тачно којим поводом, али бих се могао сеШити. Досадило нам је да будемо кусур
Европе, и према Шоме наше је да се у томе поГледу наслонимо на
Русију. Целу ноћ су депеширане и друГе ствари које сам ја рекао,
само ја сам добио прекор који је Говорио да ми морамо имати наслон на западнс демократпје.
Тужилац: Шта кажете? Добили сте прекор?
Оптужени: Добио сам прекор од владе, која ми је предлаГала друге
ствари, у погледу наслона на западне демократије.

302

Претседник: Како шо? Објаснише мало боље? Шша вам је вл.ада
поручила,
конкретно?
Оптужени: У овоме моменту не могу бити потпуно сконцентрисан. Наслон на западне демократије. Не каже се ништа нарочито,
али се оштрим речима каже да имамо да се наслонимо на западне
демократије. Ја мислим да то има у депешама које су вам у рукама.
Тужилац: Он то репродукује из докумената.
Оптужени: Ја сам у томе поГледу радио и даље. Ја сам одржавао
везе са војним изаслаником у Софији који није моГао да ме позове
да Гледам филм о маневрима 1935 Године, али ја, и нас седморица,
незванично смо Гледали тај филм. Ја сам Гледао у НраГу, Где сам
био позван на вечеру код војноГ совјетскоГ изасланика, филм о
маневрима из 1936 Године. У томе поГледу ја нисам изостајао, а да
нисам симпатисао Совјетима. Чак смо имали и словенски клуб.
Претседник: Овде није реч о симпатијама, неГо само о чињеницама.
Бранилац Јоксимовић: Казали сте ову реченицу, оптужени Михаиловићу: „Кад нисам могао променити оно стање ствари које
сам затекао у Црној Гори, онда сам гледао на другој страни Италијане и Павелића". Ја бих вас молио да објасните то.
Оптужени: Постојала је борба између њих ко ће више имати своје
државе, да ли Италијани или Павелић. У том случају ја бих поступио овако. Према Павелићу, да му се откида, јер је моја тежња била
да се убацим до Загреба са својим одредима, да будем пред Загребом.
Претседник: То значи у том случају помагати Италијане?
Оптужени: Сасвим јасно. Они ће из наше земље ићи једном. Ја сам
био уверен у победу. Павелића је требало прво срушити, а онда...
Бранилац Јоксимовић: Ј о ш једно питање. Рекли сте на једном
месту реченицу: „Принципијелно нисам хтео да признам ничију
власт сем владе. Сматрао сам се као војник који прима владина
наређења". Да ли је то ваше мишљење било кроз цело време окупације, или само у почетку 1941 и 1942 године?
Оптужени: Никада ниједно писмо своје нисам хтео упутити на
команду Блиског Истока сем изразе учтивости. То нисам хтео из
разлога што нисам желео да покажем потчињеност према једној
страној, савезничкој земљи. Потчињеност не примам. Сад друго:
Хоћу да будем лојалан према влади, али, оно што је било важно,
нисам желео да будем потчињен. Читава земља, или велики део,
налазио се под неком мојом контролом. Ја у том случају нисам
желео, и ако сам био у савезу, нисам желео да будем сматрам колонијом или таквим нечим, јер кад би био непосредно потчињен,
био бих нелојалан према влади и према земљи. Наравно, у пракси
није то оствариво. У пракси све су везе ишле преко енглеске службе. Ја не могу друкчије. Али ја и те везе увек адресујем претседнику владе, без обзира да ли се тражи материјал, да ли ово или
оно. Ја сам био поставио такав принцип и мислим да се у том
правцу нисам огрешио, нисам желео ни у ком случају да будем
потчињен страној држави непосредно.
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Бранилац Јоксимовић: Да ли сматрате да сте, било када, којим крупним поступком изишли из круга наређења, интенција емигрантске
владе, за време свога рада у доба окупације, или сте се држали стриктно њихових наређења, њихових инструкција, директива итд.?
Оптужени: Они су морали разумети мој врло тежак положај. Огромне тешкоће, пропаст земље, земља без ичега, почетак, они су морали то схватити. Иако би ја нешто прикрио, енглеска служба не би
сакрила. Имали смо две паралелне службе, обавештавао сам ја и
британска мисија, која се потпуно слободно кретала где је хтела.
Бранилац Јоксимовић: Ви сте рекли да примајући интенције и
наређења нисте извршавали сва наређења која су долазила.
Оптужени: Ја нисам политичар. Ја бих желео са мало речи да ме
разумете као војника. Да се са мало речи разуме оно што се каже,
а оно што се тражило рекао је сам радио Лондон преко својих
емисија, то јест треба да се потчине мени, да се све борбене снаге
мени потчине. Ја сам сматрао да сам у праву и да све снаге треба
да се потчине генералу Михаиловићу.
Претседник: Задржавам се на питању вашег браниоца: „Јесте ли
ви кроз читаво време како сте били постављени радили по директивама или инструкцијама избегличке емигрантске краљевске
југословенске владе?"
Оптужени: Јесте. Ја сам војник, они су влада. Ја сам сматрао и
свој министарски положај више као пропагандни.
Бранилац: оптуженог Милоша Глишића, адвокат Блажо Радовић,
тражи да постави оптуженоме извесна питања у вези са својим
брањеником.
Бранилац: оптуженога Михаиловића, адвокат Драгић Јоксимовић,
противи се овоме захтеву адвоката Радовића, изјављујући мишљење да Михаиловић у вези са оптуженим Глишићем треба да се
испита доцније, у доказном поступку. Сада је испитивање оптуженог Михаиловића као оптуженога, а не као сведока.
Претседник: Обраћа се адвокату Радовићу: Када дође на ред ваш
брањеник Глишић, ви ћете онда поставити та питања.
Бранилац: Радовић изјављује да нема ништа против тога.
Бранилац: Милош Терзић брани оптуженог Слободана Јовановића коме се суди у отсуству. Ја сам хтео да поставим оптуженом
Михаиловићу неколико питања из овог првог дела оптужнице
уколико се она односи на владу Слободана Јовановића.
Бранилац: оптуженог Михаиловића, адвокат Драгић Јоксимовић:
Ја предлажем да се претрес прекине, и да се сутра настави, с обзиром да смо ми, адвокат Ђоновић и ја, исцрпли наша питања.
Тужилац: пуковник Минић изјављује да се слаже са предлогом да
се претрес прекине.
Суд доноси одлуку да се претрес прекине и да се настави сутра, 12
јуна, у седам часова ујутру.
Претрес је прекинут у 14,30 часова.
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12 јун
Почетак у 7,20
Претседавао претседннк, пуковник Михаило Ђорђевић
Претседник: Наставља се иретрес по кривици оптуженог Михаиловића Драгољуба и осталих. Друже заставниче, уведите оптуженог Михаиловића. - Снимање је дозвољено 15 минута од уласка
оптуженог Михаиловића (у томе је доведен оптужени Михаиловић који заузима своје место на оптуженичкој клупи). - Оптужени Михаиловићу, да ли вам је позната операција окупатора под
називом Четврта офанзива?
Оптужени: Позната ми је.
Претседник: Дела нам сада испричајте шта знате о Четвртој офанзиви, какво је учешће ваших команданата, јединица итд. у томе.
Оптужени: За моје учешће у тој офанзиви налази се главни моменат у Далмацији. Још у току зиме 1942/43 ја сам био упознат о
искрцавању које треба да се изврши на далматинској обали, управо не на далматинској обали, него на нашем Приморју. Процењујући као војник могућност искрцавања дошао сам до уверења да
су најповољнији услови за искрцавање у Далмацији и то према
Сплиту где се налази већи број острва која омогућавају лакше операције искрцавања. У то време партизани су почели да нападају
на Далмацију. Моја ранија тежња и мој руководни задатак био је
рушење Павелићеве Хрватске после Треће офанзиве. Сада се овде
истиче један моменат да треба да одржим своје позиције у Далмацији. Под таквим приликама и условима ја сам се по моме мишљењу налазио у нужној одбрани за позиције у Далмацији. Ето
то је био разлог да сам ја одредио своје снаге независно од сваког
непријатељског плана, утолико пре што за њега нисам ни знао, а
уколико сам сазнао то је било доцније. И прве концентрације непријатељских трупа нарочито немачких мени нису биле познате.
Ја сам отприлике осећао њихово приближавање и у то сам сматрао да је велика опасност за мене. Из саме оптужнице види се да
су се непријатељске снаге немачке налазиле концентрисане на простору Карловац - Сињ - Костајница - Загреб - Сански Мост - Огулин. То је доста далеко. У доцнијим операцијама када сам требао
да идем у Србију из Црне Горе ја сам то учинио јер сам осетио
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прикупљање немачких снага које су се кретале из Сарајева ка
Горажду, Новом Пазару и Албанији.
Претседник: Говорите нам конкретно о Четвртој офанзиви.
Оптужени: То је до Четврте офанзиве. Под таквим условима ја сам
прикупивши податке, саставио операциску директиву од 2 јануара. Као што сам датум показује, седница претставника окупационих трупа била је доцније а ја сам то издао много раније, што доказује да су моје операције и директиве биле потпуно независне и
без икаквог наслона на друге. Од тих операциских директива у
целости није извршено много што-шта по мојој замисли. Ми водимо борбе у Далмацији, где учествује Петар Баћовић, а све остале снаге нити су пристигле, нити су дошле на место које сам одредио.
У тој, Четвртој офанзиви, било је велике непослушности, јер Павле Ђуришић, који је био позват као резерва, која треба да иде у
област Калиновика, уместо тога казао је да ће успут, крећући се
кроз Санџак, очистити Санџак од италијанске милиције и муслимана. Међутим, он се вратио са пљачком и распустио јединице које је доцније примао.
Офанзива партизана треба да се креће у правцу Прозора. Борба се
води. Баћовић пролази кроз просторију Имотског и долази назад
у Херцеговину. За мене је било главно сачувати Херцеговину и не
тиче ме се ништа за непријатељску намеру. Ја сам желео да под
таквим приликама наступања партизана у правцу Јабланице сачувам просторију Херцеговине, Санџак и Црну Гору. Борбе се развијају. Операцијама стварно руководи Захарије Остојић и све
што је имао за наређење он је издаво. Ја сам се после тога решио
да изиђем на само бојиште и зато се од Липова крећем ка Калиновику, одлазим на ту просторију и тамо не остајем у штабу него
сам са Павловим трупама ишао у правцу Бјелинића и доцније се
враћам ка Калиновику и одлазим у лево, одакле ми је грозила
опасност за задржавање линије у Херцеговини. Све радње, које се
врше тада у тим операцијама под руководством су Остојића, јер ја
нисам имао времена да се бавим тим пословима, пошто сам стварно долазио ради обиласка трупа и упознавања са стварном ситуацијом.
Претседник: Јесте ли ви ради непосредног руковођења операцијама формирали при Врховном штабу у том правцу команду са Захаријем Остојићем на челу?
Оптужени: Тај штаб послан је доцније. Он је био при Врховној команди да би управљао борбом, радовима и организацијом и да би
био ближе на терену, како у Босни и Херцеговини, тако и у осталимо областима.
Претседник: Био је под вашом директивом број 1 од 2 јануара
1943 године. 124 Који су корпуси, под чијом командом и са коликим снагама требало да учествују у борби против партизана?
Оптужени: Података нисмо имали. Ово је била само жеља шта би ко
могао да поведе: Први корпус 2.000 људи под командом Бјелајца.
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Претседник: Је ли тачно да је Други корпус учествовао под командом Славка Бјелајца? 1 2 5
Оптужени: Ја верујем да је то тачно. То пише у оптужници и директиве показују. Ја не знам колико је стварно у томе учествовао
Бјелајац, о томе немам података. Други корпус од 2.ОО0 људи под
командом попа Момчила Ђујића у области Оточца, Трећи корпус
под командом мајора Петра Баћовића од 3.000 људи у околини
Книна, друга Косовска бригада у јачини од 6.000 људи под командом Новака Мијовића 126 у околини Дрниша, Четврти корпус
под командом Баја Станишића у јачини 3.000 људи на простору
Доња Јабланица, Пети корпус од 3.000 људи под командом Боре
Митрановића у области Кључа и Мањаче. Не верујем у опште да
је план извршен. Као резерва Павле Ђуришић са 4-5.000 људи
требало је да по директивама буде у области Калиновика, јер сам
ту област сматрао као врло важну и после, кад сам хтео да отступим натраг од Калиновика, имао сам ту тенденцију да се узме
линија Пива-Дрина, јер је то најјача линија у војничком погледу
и као таква нуди најповољније услове. 127
Претседник: Ви сте рекли да је непосредним операцијама у Четвртој офанзиви над четничким снагама руководио мајор Остојић.
Оптужени: Руководио је мајор Остојић.
Претседник: Је ли мајор Остојић још увек био начелник вашег
оперативног одељења?
Оптужени: Јесте. Он је био један одвојен део, који сам ја, у почетку децембра, одвојио из штаба и послао у Херцеговину, у област
Калиновика.
Претседник: У чије је име заповедао?
Оптужени: У моје име.
Претседник: Да ли вас је у току операција обавештавао Остојић о
томе како теку операције?
Оитужени: Сигурно је да ме је обавештавао.
Претседник: Јесу ли вас о томе обавештавали и команданти појединих сектора и појединих колона?
Оптужени: Депеше су долазиле са свих страна уколико је ко могао да их шаље, али они су били дужни, и стварно се тако и види
у директивама, и види се приложен план, да стоје непосредно под
Остојићем. У директивама има цртежа у којима се то види.
Претседник: Јесте ли у току Четврте офанзиве издавали лично
извесним командантима наређења?
Оптужени: Може бити, али врло мало.
Претседник: Колико рачунате да сте имали ваших јединица које су
учествовале у Четвртој офанзиви против Народноослободилачке војске.
Оптужени: Ја мислим да су стварно учествовали и то врло слаби
делови Ђујића.
Претседник: Колико је људи, сумарно, учествовало?
Оптужени: Највише 12-15.000 људи.
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Претседник: Ради пребацивања, довлачења иа концентрациони
простор велики број људи, сигурно је требало извршити извесне
припреме. Како је текао тај начин превлачења трупа на положај?
Оптужени: Моја је жеља била да сваки иде на своје место по директиви.
Претседник: А стварно како је било?
Оптужени: Стварно се Баћовић превозио бродовима.
Претседник: Чијим?
Оптужени: Окупационим. Превлачио је у Сплит. То је покушао да учини и Блажо Ђукановић, ја сам Шо забранио и успео да се не изврши.
Претседник: А како је било са јединицама Баје Станишића?
Оптужени: Он је прошао возом не знам куда, оним возом који је
ишао преко Требиња.
Претседник: У чијим су рукама тада били градови Никшић, Требиње и Мостар?
Оптужени: Никшић и Требиње нису били ни у чијим рукама, а
Мостар у италијанским рукама.
Претседник: А у чијим је рукама била железница?
Оптужени: Она је била у италијанским рукама, али је особље било национално (смех у дворани), претседник звони ради умирења
публике).
Претседник: Слажете ли се с тим да под Четвртом офанзивом временски треба рачунати период од 15 јануара до половине априла
1943 године?
Оптужени: Не разумем.
Претседник: Да под Четвртом офанзивом долази време од 15 јануара до половине априла 1943 године?
Оитужени: За мене је много дуже, траје до месеца маја, кад сам се
по доласку у Србију морао провлачити кроз Немце.
Претседник: Каква је улога, у припреми Четврте офанзиве и у току саме офанзиве, вашег делегата Добросава Јевђевића?
Оитужени: То је био један несређени тип, човека кога нико није
могао обуздати. Радио је шта је он хтео. Он одлази у Сушак, подноси извештај и његови су извештаји често могли бити корисни,
али целокупан рад био је веома штетан. У погледу обавештајне
службе могао је да буде користан, али у погледу његовог рада био
је врло несрећан по организацију.
Претседник: Да ли је он приликом битке на Неретви био на левом
крилу ваших трупа?
Оптужени: Лево су били Италијани.
Претседник: А ко је био на десном крилу?
Оптужени: Десно крило било је празно.
Претседник: Ви имате у бици на Неретви на десном крилу четничке снаге Воје Лукачевића?
Оптужени: Он није имао никаква посла да одлази у Коњиц. Кад је
пала Неретва у руке партизана, он је требало да држи планину
Трескавицу и да штити онај простор, који је мени требао, да мене
брани, а, међутим, он се баца и долази на своју руку на Неретву.
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Претседник: Је ли Лукачевић силазио у Коњиц?
Оптужени: Он је долазио у Коњиц.
Претседник: Ко је био у Коњицу?
Оптужени: У Коњицу су били Италијани.
Претседник: Само они?
Оптужени: Прво Италијани, а после су Немци стигли до правца
Сарајева.
Претседник: Је ли се развила борба између Лукачевића и Немаца?
Оптужени: Није.
Претседник: А је ли било садејства између Лукачевића и Немаца?
Оптужени: Било је.
Претседник: Јесу ли биле до Лукачевића немачке снаге?
Оптужени: Немачке снаге биле су кад су стигле, кад је област Калиновика пала.
Претседник: Ја мислим много раније, у фебруару месецу постојало је садејство четника и немачких снага?
Оптужени: Мени је тешко у погледу времена да кажем. Знам кад
сам ја дошао до Калиновика да је била највећа криза, то је било у
месецу марту или априлу и тек после тога Немци су почели да
стижу.
Претседник: Ви кажете да сте о тим операцијама обавештавани,
да сте углавном знали...
Оптужени: Али они су обавештавали оно што су они хтели, јер све
главне везе држао је Остојић и љубоморно их чувао од мене тежећи
да појача свој утицај.
Претседник: Прво, током Четврте офанзиве, а доцније приликом
вашег доласка, зар нисте били обавештени да су заједно са вашим
снагама учествовале и немачке снаге?
Оптужени: Остојић је мене обавештавао по прикупљеним подацима са терена. Ја сам био обавештен у погледу италијанских снага
које се нису ангажовале, а обавештаван сам чисто да знам где се
ко налази.
Претседник: Ви сте обавештавани да би знали где се ко налази.
Јесте ли видели распоред снага?
Оптужени: Распоред није ми био довољно јасан, ја сам имао распоред снага окупатора.
Претседник: Рекосте да вас је Остојић обавештавао.
Оптужени: О току операција.
Претседник: Је ли вас обавестио да су на десном крилу били и Немци?
Оптужени: Ја мислим да не, јер они нису били ту. Они су доцније
стигли. Кад је Коњиц био угрожен, што се види из писама које је
Лукачевић слао Остојићу.
Претседник: Је ли то у току Четврте офанзиве?
Оптужени: У току Четврте офанзиве.
Претседник: Објасните суду како су се то у Коњицу стекле четничке
снаге под командом Лукачевића, италијанске и немачке снаге.
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Оптужени: Ту су потпуно самовољно и произвољно радили Лукачевић и Остојић.
Претседник: Према томе су Лукачевић и Остојић употребили своје снаге заједно са немачким снагама против народноослободилачких снага у Четвртој офанзиви.
Оптужени: Изгледа да јесу.
Претседник: Како су били наоружани четници у Четвртој офанзиви?
Оптужени: Оним наоружањем које су имали раније.
Претседник: Од кога су добијали муницију?
Оптужени: Од Италијана.
Претседник: На који су се начин хранили?
Оптужени: Мени је тада исхрана објашњавана. Добросав Јевђевић
је узимао много пара за куповину хране по магацинима. Ја сам
дао новаца у злату за исхрану. У области Калиновика требало је
да буде доста хране.
Претседник: Је ли вам познато да су авиони Савоја спуштали храну
и муницију?
Оптужени: По оптужници ми је познато.
Претседник: А јесте ли ви видели?
Оптужени: У области Калиновика нигде.
Претседник: А на Неретви?
Оптужени: То је било по гарнизонима. То је било у области Коњица
а мени је Главни био циљ, који сам имао да сачувам ХерцеГовину.
Претседник: Шта значи у преписци Остојића из депеша ово: 11,
22, 33, 44?
Оптужени: То је било измишљено, то је требало да значи: Немци,
Талијани, усташе и домобранци.
Претседник: Да ли је било и више?
Оптужени: Не знам да ли је било.
Претседник: Да ли вам је познато да су од стране четника у Четвртој офанзиви коришћени резултати извиђања Италијана?
Оптужени: Из оптужнице ми је познато.
Претседник: А онда нисте знали?
Оптужени: Не.
Претседник: Каква је била улога мајора Боривоја Радуловића 128 у
Четвртој офанзиви?
Оптужени: Радуловић је био земљак Остојића и он га је узео и послао као делегата у област Дубровника, где је требало да се осматрају сви радови. Он је отишао још много раније. Ми смо плански
сређивали податке који су били прибављани како о минским пољима и тако даље и о томе сам ја послао извештај савезницима.
Доцније у Четвртој офанзиви његова улога је била у обавештавању. Он је обичан орган, пријатељски везан са Остојићем.
Претседник: Четничких снага у Четвртој офанзиви рекосте да је
било 12 до 14 хиљада?
Сем пушкама, чиме су још били наоружани?
Оптужени: Лаким аутоматима и бацачима.
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Претседник: Да ли су имали довољно муниције?
Оптужени: Ја мислим да не.
Претседник: Да ли су примали од кога муницију?
Оптужени: Примали су.
Претседник: А шта је недостајало четничким јединицама у борби?
Оптужени: Рђаво воћство од старешина. Одлазак не по заповести
и идеји коју сам ја имао и дао и не по директиви број један, већ су
они радили како су хтели.
Претседник: Какав је био морал трупа?
Оптужени: О томе не могу да вам дам податке. Код оних које је
Ђуришић водио морал је био добар и биле су трупе у добром стању, а оне које су биле у Далмацији нису биле доброг морала.
Претседник: А Лукачевићеве, Пантићеве...? 129
Оптужени: Лукачевић, он је могао да да добру трупу, јер то је зависило од старешине. Митрановић никако. Бјелајац је био стално
у борби коју је водио на терену са потпуковником Илијом Михићем. Било је трагова узајамне борбе. Укупно се може да каже да
су старешине, које су имали људи, саме учиниле много у погледу
опадања морала, а сама борба није била жељена, мада је у Трећој
офанзиви била жељена.
Претседник: А откуда тако низак ниво морала?
Оптужени: Ја мислим да борба сама није била симпатична.
Претседник: Како то мислите симпатична борба? Због чега?
Оптужени: Па у сваком случају због тога што се боримо међу собом.
Претседник: Против кога су се борили четници?
Оптужени: Против партизана.
Претседник: Је ли то утицало на морал?
Оптужени: Морало је утицати.
Претседник: Да ли је речено трупама против кога се боре пре поласка?
Оптужени: Из овога што оптужница каже, можда се ту донекле и
претерује али ја сматрам да се ником није крило.
Претседник: Сматрате?
Оптужени: Ја сматрам и молим вас да ако би у доказном материјалу било, да би могао да се уверим да је то од стране Врховне команде. Могуће да су појединци, поједине старешине, радећи на
своју руку, тако што употребљавали, да не кажу против кога, него
да иду против Немаца и тако... Ј о ш бих ово додао. Ја као војник
никада не бих преварио своје војнике против кога се иде. То би
било врло погрешно кад дођу и виде. У таквом случају такав старешина учинио би обратно у погледу морала и снаге, јер би снизио морал. То су неправилне и невојничке радње.
Претседник: У току истраге вама је био предочен докуменат који
су потписали Станишић и Баћовић, а из кога се види да постоји
сарадња између 11, 22 и 33?
Оптужени: То сам први пут видео у оној мешавини трупа.
Претседник: Па, шта мислите? Је ли било сарадње и садејства немачких трупа са четницима против партизана у Четвртој офанзиви?
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Оптужени: Са Немцима није било. Ја мислим није било друге сарадње већ је само Воја Лукачевић, сам, на своју руку образовао у
оном крају. Иначе не видим сарадњу са немачким окупационим
трупама.
Претседник: А учешће Уроша Дреновића? 130
Оптужени: Дреновић је био толико далеко од мене да никада нисам имао везу са њим.
Претседник: А да ли вам је познато да је он у том периоду сарађивао са Немцима?
Оптужени: Из оптужног материјала или за време ислеђивања
упознао сам се са тим да је и он учествовао у томе.
Претседник: Јесте ли били редовно обавештавани о напредовању
броја 11, 22, 33, 44?
Оптужени: То је требало да буде, јер сам морао своја леђа чувати
од Немаца.
Претседник: Потсећам вас на то да сте у истрази рекли овако: „такође су ме увек и редовно обавештавали о напредовањима броја
11, 22, 33, и 44," сви, сем Дреновића, с којим уопште нисам имао
везу путем радија". Да ли вам је познато да је у току Четврте офанзиве Баја Станишић сарађивао са Немцима?
Оптужени: Кад је отишао у Мостар?
Претседник: Куда је отишао?
Оптужени: У Мостар. Тамо су биле италијанске трупе. Бајо Станишић, без мога одобрења, одлази у Мостар, а тамо су у то време ушли
и Немци.
Претседник: Па да ли је он онда био заједно са Немцима?
Оптужени: Да. Само не знам да ли се подударају ти моменти да је
он био тада када су они дошли у Мостар.
Претседник: Да ли вам је познато да је у току операција у Четвртој офанзиви Бајо Станишић тражио да немачка авијација бомбардује положаје Народноослободилачке војске?
Оптужени: Из оптужног материјала.
Претседник: За Баћовића рекосте да се пребацио бродовима у
Сплит?
Оптужени: Јесте.
Претседник: А од Сплита куда је кренуо и како?
Оптужени: Не знам тачно, али мислим да је ишао према Книну.
Претседник: Чиме је ишао?
Оптужени: Книн је био у италијанским рукама. Ја мислим да сте
ме о томе питали.
Претседник: Јесте ли били обавештени о томе да су се снаге Народноослободилачке војске, пошто су једанпут већ биле прешле
Неретву код Јабланице, повукле и пошле према Прозору?
Оитужени: Ја се не сећам да ли смо били обавештени или не.
Претседник: Да ли се сећате или не?
Оптужени: Не сећам се.
Претседник: Је ли се сећате борбе код Чичева и Главатичева?
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Оптужени: Тај део ме нарочито интересовао. За мене је претстављао врло опасан правац. Зато је у тај правац требала да буде упућена Павлова резерва.
Претседник: Јесте ли били упознати са првим делом Четврте офанзиве?
Оптужени: Врло нејасно.
Претседник: Колико нејасно?
Оптужени: Нејасно у погледу покрета немачких снага, јер као
што се види из оптужнице, оне су биле постављене на удаљеном
простору, чак ни у Сарајеву оне се нису концентрисале. Сисак-Загреб-Огулин, то су удаљени простори. Према томе ја нисам
могао имати тих података, утолико пре што су везе са Западном
Босном биле тешке и ретке.
Претседник: Јесте ли били обавештени о томе да су у првој фази
четничке јединице учествовале са италијанским и немачким трупама?
Оптужени: Знам за Воју Лукачевића.
Претседник: У првом делу?
Оптужени: У првом делу мени је достављен рад, само рад Баћовића и попа Ђујића. Само та два рада у том првом делу. Други
нико није учествовао. Бјелајац није учествовао.
Претседник: Јесу ли вам познати ближи детаљи од продора Народноослободилачке војске према Чичеву и Главатичеву у правцу
Калиновика?
Оптужени: То је било на Јабланици. Тамо је био Андрија Весковић 131 са делом снага из Црне Горе, које су требало да заштите
леву обалу Неретве, јер за мене било је главно сачувати Херцеговину да се ради на одбрани линије коју образује сама Неретва у
вези са Трескавицом планином. Тамо је био Андрија Весковић и
развиле су се борбе. Он је био крајње неактиван и омогућио је
прелаз тиме што није добро осигурао саму одбрану реке. После тога
на том правцу био је и Лукачевић. Андрија Весковић и Лукачевић
отступају према Главатичеву, одваја се Воја Лукачевић и, уместо
да држи Трескавицу и Бјелиниће, муслимански крај који смо били придобили за себе, он се баца сасвим удесно, за Коњиц, одатле
врши своје нападе у правцу Дрежнице.
Претседник: Од момента када су снаге Народноослободилачке војске избиле преко Чичева и Главатичева и дошле код Калиновика, где сте се ви налазили?
Оптужени: Оног момента када су партизани стигли до Бјелинића,
ја сам тог истог дана дошао из Липова. Дошао сам и одмах тог
истог дана био сам на челу својих снага и кренуо у правцу Бјелинића. Нисам знао тачно положај партизана. Кад сам се удаљио од
Калиновика неколико километара, ваљда је прошло два сата, ја
сам наишао на партизане и са петнаест људи задржао се, док је
Павле наишао после један сат. Он се развио и кренуо у напад. Вођене су тешке борбе, није се успело, ни једни ни други да се одбаце, али те исте вечери, Весковић, који је био на десном крилу код
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Обља, на један доста лак начин, ја сам то посматрао са положаја
на коме сам се налазио, бомбама је одбачен. Тада је била прекинута веза положаја, који је у том моменту био образован на линији
Бјелинићи-Невесиње. Онда сам потпуно био отцепљен од свих тих
снага које су се налазиле у области Херцеговине код Невесиња.
Претседник: Где сте се упутили одатле?
Оптужени: У Калиновик. Ја сам одмах увидео какве је природе маневар који се врши преко Лелије. Ја сам био цео дан на осматрачници. Мене је то натерало да цело отступање оријентишем према
Сарајеву. Успут тај правац променим и одем преко Јабуке. То је
једна област и село Јабука. Тако сам стигао на Устиколине, одређујући као другу линију која се има бранити, линију Биља-Дрина.
Претседник: Како сте дошли из Липова до Калиновика?
Оптужени: Дошао сам аутомобилом пред Пљевља.
Претседник: А одатле?
Оптужени: Заноћио сам у области западно од Чајнича.
Претседник: Одакле? Куда сте даље кренули?
Оптужени: Одатле сам ишао преко Буковице на Устиколину, и
отишао у Фочу, до оног места на левој обали Дрине. Ту сам остао у
једној кући и одатле отишао за Калиновик.
Претседник: Где је тада био Павле Ђуришић?
Оптужени: Ја сам њега нашао на првом преноћишту, западно од
Чајнича.
Претседник: Да се вратимо на неке ствари. Јесте ли у току Четврте офанзиве били у сталном контакту са својим начелником оперативног одељења Захаријем Остојићем?
Оитужени: У сталном не.
Претседник: Јесте ли издавали наређења за време Четврте офанзиве?
Оптужени: Може да буде само она наређења где треба нешто да се
посаветује. Иначе њему препуштам вођење операција, што има
уопште да уради. А пошто ја руководим са огромно важним пословима у целој земљи, у том случају за мене било је важније од
тога да видим стварно стање на терену и одатле да изводим закључке.
Претседник: Јесте ли издавали наређења попу Ђујићу?
Оптужени: Поп Ђујић често је тежио да буде директно са мном у
вези, мада је требало да он буде директно везан са Остојићем, јер
је то принцип војне команде. Вероватно да се он често јављао непосредно, али то је неправилно.
Претседник: Јесте ли издавали директна наређења Павлу Ђуришићу, Баћовићу, Станишићу и Јевђевићу?
Оптужени: Никоме. Могу бити само изузеци.
Претседник: Овде долази до извесне противуречности. У истрази
сте, на питање да ли сте издавали наређења Ђуришићу, Баћовићу,
Станишићу и Јевђевићу, рекли: „Јесам, издавао сам свакоме од
поменутих команданата и директна наређења, без обзира на Захарија Остојића који је био у Калиновику."
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Оптужени: Ја иишта нисам оповргнуо овим, само детаљизирао. Било је извесних случајева, не могу да знам детаљно. Било је извесних
наређења која сам издавао, али требало је сва наређења да издаје
Остојић. То је и по директиви јасно.
Претседник: Јесте ли из оних депеша, које сте примали као објашњење од Остојића и осталих команданата, видели да постоји сарадња између Немаца, Италијана и четника?
Оптужени: Ја не могу да у томе будем прецизан за то што, у колико сам добијао податке о непријатељу, то сам сматрао као обавештења, као обавештајне податке који су нам требали, али о сарадњи могао сам знати само у колико се то тицало Јевђевића, који је
радио све на своју руку, а ја нисам знао да је он био онако добро
повезан са Остојићем.
Претседник: Добро, ви сте добијали податке које сте сматрали као
обавештења. Али ви сте као војник имали карту пред собом.
Оптужени: Јесте, ја сам у њу и уцртавао.
Претседник: Из тих уцртаних појединих положаја италијанских,
четничких, немачких трупа итд., да ли сте видели да им се крила
додирују или се чак и мешају?
Оптужени: Не, то је тако по оптужници, према добијеним мојим
подацима, то је тек настало у моменту мога пута од Липова. Дотле
није било тог мешања до изласка на терен. Можда је било само у
Далмацији.
Претседник: Где су одношени и лечени четнички рањеници из
Четврте офанзиве?
Оптужени: Ја сам имао своје болнице. На овоме делу фронта, на
којем сам ја био, имао сам своје болнице.
Претседник: Наведите једну своју болницу?
Оптужени: У Калиновику.
Претседник: Онда још једну?
Оптужени: После је била у Фочи, после у Колашину.
Претседник: А у чијим је рукама била Фоча?
Оптужени: Била је у четничким рукама, а изнад Фоче на десној
обали Ћехотине, налазио се је талијански гарнизон који је био.
Мени је било непријатно што се ту налази. Али тај талијански
гарнизон је био потпуно одвојен и затворен у великом утврђењу,
знали смо на карти тачан положај Гарнизона. Фоча је била у
четничким рукама.
Претседник: Кажете да су Талијани били на десној обали Ћехотине.
Оптужени: Али на брегу који се налази у углу који прави десна
обала Ћехотине и Дрине.
Претседник: А ко је држао онај део града Фоче на десној обали
Ћехотине?
Оптужени: Ја у самој вароши уопште нисам био, али нисам обавештен да је ико други тамо био сем Остојићевих снага.
Претседник: Сматрате ли према томе да Фочу нису држали заједно четници и Италијани?
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Оптужени: Фочу не, али могли су да владају. Ко познаје њихове
трупе врло добро зна каквог су моралног стања и да их може присилити да буду тамо где су. И они су тамо били.
Претседник: Упозоравам вас на ваш изказ у истрази где сте рекли
овако: Десну обалу Ћехотине држали су Италијани, а леву обалу
четници, а варош с десне стране била је у рукама Италијана а са
леве у рукама четника.
Оптужени: Варош Фоча, десна обала Ћехотине, то је неколико кућа. А у оном главном делу вароши на левој обали, тамо су били четници.
Претседиик: Да ли се сећате неког лица Миодрага Капетановића? 132
Оитужени: Капетановић је био у Лици. Мислим да се појавио тек
после капитулације Италије а можда и раније. То не знам тачно.
Капетановић је заменио Бјелајца.
Претседник: Да ли је Капетановић један од четничких команданата?
Оптужени: Јесте.
Претседник: Да ли се сећате његовог писма од 7 фебруара 1943 којим вас обавештава да четници из Плашког и Јасенице заједно са
италијанским јединицама иду заједно у правцу Слуња на партизанске снаге, а немачке и хрватске трупе да иду истим правцем од
Петриње и Глине?
Оптужени: Не сећам се тога писма.
Претседник: Да ли је Капетановић стајао под вашом командом?
Оптужени: Не, под Бјелајчевом командом.
Претседник: Да ли је Бјелајац био под вашом командом?
Оптужени: Он је био, али веза с њиме није радила. Послата му је
радио станица, али она није никако радила.
Претседник: Како се даље развијала Четврта офанзива после успостављања фронта на Дрини?
Оптужени: Фронт је био јак. Талијански гарнизон ми смо затекли
на брегу о којем сам раније говорио. Распоред наших снага био је
извршен на целој Пиви и Дрини. Павле одједаред долази са предлогом да хоће да врши маневре према Херцеговини преко Маглића и Волујака, врло тешког терена. Ја сам био апсолутно противан. Међутим, он је одлазио и оставио Весковића који је као командант био уопште неспособан и одлази на Волујак. Главне своје
тачке које сам сматрао да могу да буду опасне сматрао сам оне од
Брода на југ и око Устиколине. То сам сматрао као главне тачке
где ће се продор извршити. Овако ослабљен на фронту извршен је
продор код Брода, а Весковића није било. Он је био даље изнад
обале. Тако настаје отступање и Весковићеве трупе се брзо губе.
Ђуришић враћа се на Шћепан Поље јер није могао да савлада.
Када је дошао где је требао да изврши нападај није га извршио,
чувши што се дешава, враћа се на Шћепан Поље не учествујући
ни тамо у Херцеговини ни овамо на овој страни. После тога ми с
Остојићем оступамо у правцу Пљеваља и образујемо нови део фронта. Остављам Остојића на овом мосту да продужи рад а ја хитам
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у Липово где ме је звао пуковник Бејли. Осећао сам једну другу
ствар: приближавање Немаца према Новом Пазару и Сјеници.
Претседник: Ко је држао положаје према Народноослободилачкој
војсци на десној обали Дрине?
Оптужени: На десној обали држале су се трупе од Устиколине а
био је ту Воја Лукачевић. На овом усамљеном брегу на десној обали Ћ.ехотине и Дрине био је један батаљон талијанских трупа са
батеријом брдских топова а одатле на југ, од леве обале Ћехотине,
биле су четничке снаге. Доцније према службеним обавештењима
дознао сам за покрете Италијана од Плеваља према десном крилу.
Скренуо сам пажњу да се крило код Устиколине сачува дотле а после немичу снаге где год сам сигуран да ми прети каква опасност.
Претседник: Где је направљен план, односно директива бр. 1?
Оптужени: У Липову.
Претседник: Ко је учествовао у састављању те директиве?
Оптужени: Ја нисам сигуран да сам радио у присуству других сем
Мирка Лалатовића и мене. Остали који су долазили у штаб, као
што се види из оптужнице. Радован Иванишевић и Павле Ђуришић то су били они од којих сам могао да добијем податке о стању
трупа итд. Али сама директива требало је да буде израђена
Претседник: Ко је био упознат са тим претстојећим операцијама
по директиви бр. 1?
Оптужени: Сви команданти којих се то тицало.
Претседник: А у вашој околини, мислим на лица која су била око
вас?
Оптужени: Са директивом нисам упознавао никога другога сем
својих команданата.
Претседник: Да ли је био упознат Стеван Мољевић?
Оптужени: Он те ствари не разуме.
Претседник: Не разуме, добро. Јесте ли их упознали кад сте завршили директиву?
Оптужени: Могло је да буде у речима. Тамо је био Мољевић, Драгиша Васић, Младен Жујовић. Суштину сам дао у речима.
Претседник: Кога сте упознали са суштином?
Оптужени: Знала је британска мисија, она је знала да се воде борбе.
Претседник: Зашто сте обавештавали британску мисију, да ли сте
били дужни?
Оптужени: Па она је као мисија могла да зна, јер је била слободна
у кретању и могла је да зна о одласку трупа и прикупљању трупа,
о свему се интересовала где иде, а од наших војника све може да
се дозна.
Претседник: Кога сте упознали с тим из мисије?
Оптужени: Ја сам у главном ишао на терен са пуковником Бејлијем, он је знао о чему се ради.
Претседник: Да ли је пуковник Бејли био од ваше стране обавештаван о нападима и противнападима?
Оптужени: Уколико га је интересовало ја сам му говорио.
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Претседник: Да ли је иуковник Бејли знао да ви идете на Неретву
и зашто?
Оптужени: Знао је.
Претседник: Да ли вам је можда саветовао да не идете?
Оптужени: Није.
Претседник: Јесте ли у току Четврте офанзиве имали контакт са
емигрантском владом?
Оптужени: Ми смо тај контакт имали стално.
Претседник: Јесте ли обавештавали владу о томе?
Оптужени: Верујем. Архива је у вашим рукама. То се види из доказног материјала.
Претседник: Да ли вас је помагала влада у току Четврте офанзиве? Да ли вам је одобравала поступке?
Оптужени: Мени је одобравано све што сам радио.
Претседник: Да ли вам је позната кампања и пропаганда емигрантске владе у току Четврте офанзиве?
Оптужени: Ја сам могао да знам само оно што је објављивано преко радио Лондона.
Претседник: А како је то било приказивано?
Оптужени: Ми смо то искоришћавали за пропаганду трупа.
Претседник: Је ли тачно приказивано?
Оптужени: Ја не могу да знам баш све детаље.
Претседник: Да ли је било приказивано потискивање четника од
стране јединица Народноослободилачке војске?
Оптужени: Не знам.
Претседник: Можете ли да се сетите, узевши глобално, да ли је
приказивано тачно и истинито оно што се догађало на терену или
је то било мењано?
Оптужени: Могу да кажем да сам осећао да су неповољне случајеве прећуткивали, али не могу да се тачно сетим.
Претседник: Да ли вам је у том периоду емигрантска влада слала
оружје, муницију, новац, храну итд.?
Оптужени: Знам да је новац био шиљан, а знам да су авионима
преко енглеске мисије слали оружје, одело и остало. Ја сам имао
људе који су вршили организацију пријема. Шта је све примано
ја не знам тачно.
Претседник: Приликом форсирања Дрине од стране Народноослободилачке војске да ли је на страни четника учествовала италијанска артиљерија?
Оптужени: Јесте.
Претседник: Да ли вам је познато да су ваши одреди и извесни
корпуси у Србији у то исто време, тј. 1943 године, сарађивали са
Немцима?
Оптужени: Није.
Претседник: Да ли вам је познат извештај Предрага Раковића у
коме извештава да се састао са Кригером и да је добио 5.000 метака од Немаца?
Оптужени: Ја не могу да се сетим.
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Претседник: 5.000 метака дао Звонку Вучковићу.
Оптужени: Не могу да се сетим тог извештаја.
Претседник: Да ли вам је познато да после капитулације Италије
ваши команданти ступају у отворену сарадњу са Немцима, Италијанима и усташама у Босни и Херцеговини, а у Србији са Немцима, Недићевим трупама, ЈБотићевим одредима, бугарским трупама и белогардејским јединицама?
Оптужени: Ја сам то забрањивао, и све операције које су требале
да се врше ако се у близини налазио непријатељ, сведене су само
на то да се брани територија. Граничне корпусе ја нисам груписао
док нисам створио 4 групе јуришних корпуса за одбрану Србије.
Сматрао сам да треба да се одбију први удари. Ми вароши нисмо
држали али смо држали широке просторе око вароши. Непријатељ је био сведен на гарнизоне и на неколико комуникационих
линија у Србији, али када је наступила каква борба за време напада партизана на Србију, ти делови нису могли да бране. Ако би и
Немци стигли са стране они им нису могли да забране борбу.
Претседник: Да ли је било садејства у новембру 1943 године између Златиборског, Јаворског и Пожешког корпуса са Немцима?
Оптужени: Садејства може да се каже да је било. Чисто случајно.
Ја сада не располажем са картама и извештајима да бих могао казати где се ко налазио. Знам да су корпуси увек били удаљени
један од другога и од града јер су требали да се чувају Немаца. Ми
смо од њих претрпели многа гоњења.
Претседник: Да ли се сећате да су приликом операција Друге пролетерске дивизије, која је из Санцака продрла у Србију у правцу
Ужица, Јаворски, Златиборски и Пожешки корпус напали на делове Друге пролетерске?
Оптужени: Они су бранили тај гранични терен.
Претседник: Да ли вам је познато да су том приликом учествовале и бугарске јединице?
Оптужени: Познато ми је.
Претседник: Да ли вам је познато да су у тој операцији учествовале Недићеве трупе и јединице Српске државне страже?
Оптужени: То не знам.
Претседник: Да ли вам је познато да су учествовали љотићевци?
Оптужени: Можда су.
Претседник: Да ли вам је познато да су учествовали Немци?
Оптужени: Јесте, само не знам у ком броју. Они су штитили Ужице.
Претседник: Излази ли према томе, да је приликом преласка Друге пролетерске дивизије из Санџака у Србију постојала сарадња
четника са Немцима и Бугарима?
Оитужени: Сарадња ја мислим да није. Она је постојала случајно.
Ја не могу довољно да објасним то пошто немам тачан распоред
трупа, нити имам карте.
Претседник: Да ли је постојало садејство?
Оптужени: Садејство може да се каже, сарадња не.
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Претседник: Да се вратимо на Четврту офанзиву. Да ли вас је Добросав Јевђевић обавестио о преговорима са Италијанима, да је
издејствовао код италијанског генералштаба учешће четничких
јединица у Четвртој офанзиви?
Оптужени: Ја не знам да би мени неко издејствовао тако нешто.
То апослутно ја не би примио. Њега сам сматрао уопште као веома рђавог човека који ради свашта. Учинио сам највећу грешку
што га на неки начин нисам уклонио. Али нисам могао. Требало
је ипак на други начин. Он ми је направио највише малера целој
организацији у погледу свега онога што је радио.
Претседник: Је ли у Четвртој офанзиви, специјално у бици на Неретви, на левом крилу, а такође и на десном, употребљавана артиљерија?
Оптужени: Ја не знам
Претседник: Је ли вас о томе обавестио Остојић?
Оптужени: Не, не знам ни да ли ме је обавестио или не.
Претседник: Из тога би изишло да сте мало упознати са током
читаве Четврте офанзиве.
Оитужени: Уколико су хтели обавештавали су.
Претседник: Јесте ли из тих обавештења могли да добијете бар и
прибл* кну слику?
Оптуу ши: Слика ми је била врло нејасна.
Претседник: Је ли вам било јасно да команданти сарађују са Немцима и Италијанима?
Оптужени: Није.
Претседник: А како објашњавате чињеницу да су се истовремено у
Коњицу у току операција нашли ваш командант Воја Лукачевић,
италијанске трупе и један део, мислим, 718 немачке дивизије?
Оптужени: До тога је дошло чисто самовољним поступком Лукачевића и Остојића, који је то знао и одобрио.
Претседник: Јесте ли ви били упознати с тим да Остојић и Лукачевић једног момента сарађују са Немцима? Можда не баш тога
момента.
Оптужени: Када се то свршило ја сам могао да испитам догађаје.
За време мога пута од Липова за Калиновик десила се и та криза
тамо. Када сам стигао у Калиновик главни мој рад био је само на
терену.
Претседник: Како је дошло до те везе у Коњицу?
Оптужени: Дошло је таквим радом Лукачевића и Остојића.
Претседник: Је ли била сарадња не само у Коњицу него и даље,
на десном крилу са Немцима?
Оптужени: Ја не знам. Даље десно требало је да буде Митрановић
а за њега не верујем да је могао то да уради.
Претседник: Јесте ли били обавештени у току Четврте офанзиве
када је Лукачевић био у Коњицу и десно од Коњица на Иван-Планини да од Сарајева долазе извесне немачке јединице?
Оптужени: То нисам.
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Претседник: Јесте ли били обавештеии да су се сукобиле немачке
јединице са јединицама Прве пролетерске?
Оптужени: Ја се не сећам да сам био обавештен о томе, али сам
био обавештен о доласку Немаца у Мостар.
Претседник: Јесте ли били обавештени о томе да су се четничке
јединице сукобиле са долазећом колоном Немаца?
Оитужени: Не.
Претседник: Јесте ли обавештени о сарадњи долазеће немачке колоне са вашим трупама?
Оптужени: Ја мислим да не.
Претседник: А како објашњавате чињеницу у погледу Лукачевића?
Оптужени: Самовољним поступком.
Претседник: Је ли за тај самовољни поступак знао и Остојић?
Оптужени: Знао је.
Претседник: Је ли био сагласан?
Оптужени: Сигурно.
Претседник: Ко руководи операцијама?
Оптужени: Остојић.
Тужилац: А главнокомандујући?
Оптужени: То сам ја.
Претседник: Је ли вам познато да после капитулације Италије децембра 1943 године и током 1943 године, а нарочито после капитулације,
четнички одреди у Словенији, Лици, Босни, Далмацији, Црној Гори и
Санцаку ступају у потпуно отворену сарадњу са Немцима?
Оптужени: Ја не могу о томе ништа рећи без материјала који би
ми био показан, нарочито у тако великој размери, јер су то читави
огромни простори.
Претседник: Доказним поступком извешће се тај материјал. Јесу
ли вам познати споразуми четника у Босни са усташама и Немцима после капитулације?
Оптужени: Када сам дошао у Северну Босну на крају 1944 године
о томе сам детаљно дознао. Иначе, везе су биле слабе, а моји команданти који су били тамо и нису желели те везе, јер су желели
више да буду самостални.
Претседник: Јесте ли уморни?
Оптужени: Јесам.
Претседник: Прекида се претрес одмором од десет минута. Молим
публику да седи.
Оптужени је изведен из дворане. Претрес је прекинут у 8,40 часова, а настављен у 9 часова.
Претседник: Наставља се претрес. Друже заставниче, уведите оптуженог Михаиловића. (Оптужени је уведен у судску дворану.)
Судија Лаковић: Оптужени Михаиловићу, при изради плана о нападу на Далмацију, да ли сте се с ким консултовали, или је то чисто ваше дело?
Оптужени: Не. Ја мислим да је то текло овако: да је Далмација
тражила помоћ.
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Тужилац: Како Далмација тражила помоћ? Ваљда ваши четници
у Далмацији?
Оптужени: Ја сам то мислио.
Судија Лаковић: Јесте ли се с ким консултовали пре стварања саме идеје, пре разраде плана?
Оптужени: Та идеја ми је дошла као разлог који сам изнео у првом
делу данашњег исказа, где сам рекао: колико сам далматинску обалу сматрао као важну. Ја сам ту очекивао искрцавање. Осетио сам
да тај део обале могу да изгубим.
Судија Лаковић: Ваш штаб, као што сте изјавили на записнику,
делили сте на војни и цивилни. Да ли сте овај цивилни, такозвани
национални комитет, обавештавали и да ли сте се консултовали с
њим?
Оптужени: Ми смо били стално заједно. Од њих се највише интересовао Васић, о свим тим војничким радовима. Иначе и они осталн, како сам већ казао, били су присутни. Депеше су примане из
иностранства и читане заједнички.
Судија Лаковић: То је друга ствар. Него, пре израде плана за ову
операцију јесте ли консултовали свој политички штаб и јесу ли
они у томе учествовали?
Оптужени: Не могу категорички тврдити ни да јесам ни да нисам.
Судија Лаковић: У оптужници стоји да се тај ваш план поклапа
са оним планом који су створили у Риму Хитлер и Мусолини.
Оптужени: Нема никакве везе из самога датума моје директиве.
Судија Лаковић: Ја ћу вам прочитати један пасус из ваше депеше, која се односи на Италијане и у којој се к а ж е да одлука пада
другог јануара.
Оитужени: Ја сам мислио на другу ствар. Бајо Станишић био је
сувише везан. Он није могао да крене на терен. Уопште, он се сувише везао са Италијанима, тако да сам ја могао да употребим само, рецимо Павла Ђуришића, као што се види из депеше. Бајо је
био тај који уопште није могао да се извуче са терена. Овај датум
се поклапа случајно.
Судија Лаковић: То се поклапа и из вашег извештаја упућеног
вашем начелнику штаба.
Оптужени: Поклапа се. То је тачно, али ја сам ту мислио на извлачење Баја. Можда, као што се види из извора одакле је то дошло,
да је ова и таква одлука у вези с тим.
Судија Лаковић: Друго питање. Ви Јевђевића претстављате као
шарлатана. Међутим, из оптужнице се види да сте ви њему поверавали врло важне задатке. Штавише њега сте одредили и за једну од главних ваших спона између вас и Италијана.
Оптужени: Никада.
Судија Лаковић: У документима то стоји.
Оптужени: Ја молим да ми се предочи тај материјал.
Судија Лаковић: Када сте га тако сматрали зашто сте га предложили за одликовање Карађорђевом звездом? Јесте ли га предложили?
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Оптужени: Јесам, али је имало разлога за то. То је тражио војвода
Илија Трифуновић-Бирчаиин.
Судија Лаковић: Ви нам не рекосте баш јасно личну вашу сарадњу
и наредбе које сте давали у току Четврте офанзиве вашим руководиоцима за сарадњу са Италијанима. Ви се од тога ограђујете.
Међутим, ви сте прочитали, из оптужнице се види, и писмо које сте
упутили Бранку Остојићу, где се каже: „Ако изиђу на Гребен, добро
их подухватите. Јуче су нас помагали..." Је ли то тачно?
Оптужени: Јесте, али то стоји због тога што се та ствар односи на
артиљерију на Брегу на десној обали Ћехотине, која је гађала и
бранила се. То не мора да буде никаква сарадња него можда убачена интрига.
Судија Лаковић: Даље кажете у писму упућеном Остојићу: „Искористите број 11 (то јест Немце) да бисте што лакше постигли успех...."
Оптужени: Од кога је то датума?
Судија Лаковић: Од 7 маја 1943 године.
Оптужени: Молим да ми се покаже оригинал да бих се сетио ситуације (пошто му је показан оригинал, судија Лаковић пита оптуженог): Је ли то ваша депеша?
Оптужени: Јесте.
Судија Лаковић: Добро, тада једно друго питање. Ви сте изјавили
да сте примали оружје и муницију од владе и савезника из иностранства. Против кога сте то оружје и муницију употребљавали?
Оптужени: Против свију против којих сам се тукао.
Судија Лаковић: Конкретно, да ли против Италијана?
Оптужени: Да употребио сам за време њихове капитулације.
Судија Лаковић: Јесте ли нападали Италијане до дана њихове
капитулаци ј е?
Оптужени: То не знам, не бих могао одговорити ни да ни не.
Судија Лаковић: Против кога сте употребили ову муницију коју
сте добили од владе из иностранства?
Оптужени: Против партизана, против усташа, против Немаца, против љотићеваца.
Судија Лаковић: У овом времену на Стењевини против кога сте
употребили ову муницију?
Оптужени: То је употребљено против партизана.
Претседник: Друже тужиоче, ако имате питања изволите.
Тужилац Минић: Вас је малопре питао друг судија о овој вашој
депеши под бројем 2428. На првом месту треба да изјавите да ли је
ово ваш рукопис, па ћу вас после питати. Она се налази под бројем
79 у списку докумената. Је ли то ваша књига депеша?
Оптужени: Јесте.
Тужилац: Ви сте малопре изјавили да за сарадњу ваших команданата са окупатором нисте знали у времену Четврте офанзиве. А,
ево, вас баш ваше депеше демантују (чита): „Бајо је већ прикупио
1.200 људи... Павле 3.000 људи... Бајови су у Острогу, а Павлови у
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Колашину... Теткић к а ж е да 2 јануара пада одлука - дозвола за
покрет до Никшића..." Коме је требала та дозвола?
Оптужени: За Бају.
Тужилац: Па, добро, јесу ли Италијани окупатори?
Оптужени: Јесу.
Тужилац: Па какву дозволу тражите од окупатора?
Оптужени: То је он тражио.
Тужилац: Овде се даље спомиње 1.500.000 метака и оружје. Од
кога је то требало добити?
Оптужени: Од Италијана, он је хтео ту прилику да искористи.
Тужилац: Даље се к а ж е у вашој депеши: „... нарочито је обућа у
бедном стању... код мене су провели целу ноћ Павле, Иванишевић
и Милан Ракочевић ...." Шта је био Павле?
Оптужени: Командант.
Тужилац: Па зар он код вас провео целу ноћ на раду, и он тражи
муницију од Италијана, а ви то не знате? Шта је био Иванишевић?
Оптужени: Иванишевић је био начелник штаба код Илије Трифуновића-Бирчанина.
Тужилац: Где је он живео?
Оптужени: У Силиту.
Тужилац: Ко је био у Сплиту?
Оптужени: Италијани.
Тужилац: Јесте ли ви знали да Иванишевић живи у Сплиту где
живе Италијани?
Оптужени: Знао сам.
Тужилац: Шта је био овај Ракочевић?
Оптужени: Он није био такорећи ништа.
Тужилац: Како није био ништа кад у вашој депеши стоји: „... Ракочевић гарантује да ће добити храну и обућу." Од кога треба да
добије храну и обућу?
Оптужени: Од Италијана.
Тужилац: Он је убеђен да ће добити, па добио или не боље је да
добије; боље је бити обучен него бос. Правилно. „Уређујте везе и
остало да би се завршиле припреме". О којим припремама говорите?
Оптужени: О припремама по директиви број 1. Можда по томе.
Тужилац: Сасвим правилно. Шта је са Плећашем? Ко вам је Плећаш?
Оптужени: То је један капетан који је отишао тамо у Далмацију.
Тужилац: Да ли сте ухватили везу са Бјелајцем и ко је Бјелајац?
Оптужени: Командант четника у Лици.
Тужилац: Шта је био по чину?
Оптужени: Мајор.
Тужилац: А ви сте га произвели?
Оптужени: Не сећам се тачно.
Тужилац: Произвели сте га у чин пуковника.
Оптужени: У чин потпуковника.
Тужилац: Је ли сарађивао са окупатором?
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Оптужени: Не знам детаље у његовом раду.
Тужилац: Да ли сте ухватили везу са Митрановићем? „Митрановић је у вези и он може поцепати совјетску републику на два дела". Шта сте звали совјетском републиком?
Оптужени: Просторије које сте ви држали.
Тужилац: Нисам ја држао, то су држали партизани. Које су то
просторије?
Оптужени: Око Бихаћа.
Тужилац: Треба ли вам карта?
Оптужени: Не треба.
Тужилац: Да ли су ваше снаге биле уперене по вашој директиви
број 1 на „независну државу Хрватску" или, како ви зовете, на
„совјетску републику"? 133
Оптужени: Моје Шежње су биле „независна држава ХрваШска". У
мојим депешама има доказа да су моји радови били у Шоме правцу, али у Шоме смо били омеШани од парШизана.
Тужилац: Ви омеШани од партизана?
Оптужени: Ометани.
Тужилац: Да ли партизани нападају вас или ви њих?
Оптужени: Директива је дата и после је дошао напад на динарску
област.
Тужилац: Ко кога напада сада овде?
Оптужени: Ја браним динарску област желећи да Далмацију задржим.
Тужилац: Динарска област није у Херцеговини. Је ли динарска
област код Колашина?
Оптужени: Није. Мени треба да задржим цело Приморје у власти.
Тужилац: Ево ваше директиве број 1. Хоћете ли да видите италијанску карту где се показује распоред ваших снага?
Оптужени: То бих желео да видим.
Тужилац: Да ли је то одбрана или напад? Немојте правити лудим
Суд и публику. Ви сте нападали, а нисте се бранили. То је права
офанзива.
Оптужени: Она је дошла као производ напада који су уперени
против Далмације.
(Тужилац показује оптуженом карту, коју оптужени разгледа.)
Оптужени: На карти нема објашњења знакова црвених и плавих.
Тужилац: Црвено су Италијани, а плаво четници. Је ли тачан по
оваквој директиви распоред ваших снага?
Оптужени: Није.
Тужилац: Него?
Оптужени: Овде је област Книна слабо показана.
Тужилац: То је само прва фаза офанзиве.
Оптужени: Од области Книна имао је само један корпус Баћовић.
Код Грачаца није претстављено тачно по мојој директивн него је
само наложен положај Баћовића.
Тужилац: А Бјелајца?
Оптужени: Није овде претстављен.
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Тужилац: Погледајте боље.
Оитужеии: Оне снаге код Прозора нису приказане. Овде су показана места концентрација трупа.
Тужилац: То је прва фаза.
Оптужени: Није ни прва фаза.
Тужилац: Јесте.
Оптужени: Значи да су Италијани имали тачне податке за Книн,
а за Прозор не.
Тужилац: Они су користили само прву фазу и показаћу вам другу
фазу. Треба да буде по датумима. Главно је да ли је тачно да је Баћовић био у Книну? Је ли тачно да је Баћовић био у области Грачаца?
Оптужени: Стоји у мојој директиви тачно која су места.
Тужилац: Кад кажете да су партизани напали на Далмацију, ко је
држао Далмацију?
Оптужени: Држали су Италијани. Они би у моменту искрцавања
и напада добили удар у леђа.
Тужилац: Јесу ли се ваше трупе тукле у Далмацији против Италијана и створиле своју територију?
Оптужени: Знам да је Далмација послужила као база за прихват
свих избеглица од усташког терора.
Тужилац: Ја вас питам једно, а ви одговарате друго. Ја молим
претседника да упозори оптуженог да одговара на питања. Ја вас
питам јесу ли ваше трупе ослободиле Далмацију?
Оптужени: Оне су држале терен.
Тужилац: Да ли је Бирчанин држао Сплит?
Оптужени: Он је био болестан.
Тужилац: Да ли се Ђујић борио против Италијана?
Оптужени: Ја верујем да се борио.
Тужилац: Доказни поступак довешће вас у врло незгодну ситуацију.
Бранилац Јоксимовић: Треба изнети фактично стање.
Тужилац: О фактичном стању говоре документа.
Бранилац Јоксимовић: То је требало приказати у оптужном
поступку.
Оптужени: Ја сам питан оно што сам на записнику одговорио.
Бранилац Јоксимовић: А не ова документа износити на претресе.
Тужилац: Колега Јоксимовић овде чита лекцију, а видеће да није
у праву.
Бранилац Јоксимовић: То је основна сшвар да се ирикаже у извиђању.
Тужилац: И ово је извиђање.
Јоксимовић: На извиђању на коме треба да се оптужени упозна
унапред.
Тужилац: Упознаће се и ту.
Претседник: Опомињем на ред.
Тужилац: Значи ипак да сте ви Митрановићу дали задатак да он
пресече совјетску републику са Бјелајцем?
Оптужени: Да.
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Тужилац: Правилно (чита): „Ако Павле пође сувим.." А којим је
другим путем могао?
Оптужени: Он је као што се види из депеше хтео да се вози. Павле
што хоће он ради.
Тужилац: Ви сте даље изјавили да је Бајо Станишић отишао у
Мостар?
Оптужени: Ја мислим да јесте.
Тужилац: Ево једно писмо (чита писмо Баја Станишића). То је
према вашем наређењу. У писму се даље жали на Остојића.
Оптужени: Остојић је радио у име моје и да би могао командовати
Станишићем, он је употребљавао мој потпис у депешама. Тако је
могло да буде. А по моме наређењу никада не би отишао у Мостар.
Тужилац: Сад да пречистимо ону ситуацију око Коњица. Ви сте
претседнику доста јасно говорили да су у Коњицу били Италијани, а после су стигли Немци?
Оптужени: Јесте, тек доцније. Лукачевић је био на левој обали
Неретве, па је по својој вољи, што му је Остојић одобрио, тамо
отишао.
Тужилац: Јесу ли вођене борбе око Коњица?
Оптужени: Јесте.
Тужилац: Је ли Лукачевић водио борбу са Италијанима и Немцима против Народноослободилачке војске?
Оптужени: Јесте.
Тужилац: Је ли немачка авијација помагала операције Лукачевића?
Оптужени: Из оптужбе сам се упознао.
Тужилац: Вама није било познато?
Оптужени: Није.
Тужилац: Је ли Бајо Станишић из Мостара заједно са Италијанима вршио нападе на десној обали Неретве на партизане?
Оптужени: Мени није познато, ја те детаље не знам.
Тужилац: Да ли се ви сећате тога?
Оптужени: Ја знам у правцу Дрежнице.
Тужилац: Како сте се ви пребацили из Липова до Калиновика, до
Чајнича, је ли заједно са вама Павле ишао?
Оптужени: Није, ја сам ишао теретним аутомобилом.
Тужилац: А нисте ишли лимузином?
Оптужени: Теретним аутом:обилом.
Тужилац: А зар Павле Ђуришић није ишао заједно са вама?
Оптужени: Није.
Тужилац: Је ли теретни аутомобил био сам или је био један од
оних у колони?
Оптужени: Ја сам ишао и престизала су ме извесна кола. Нико
није знао да сам ја у њима.
Тужилац: Је ли то била колона?
Оптужени: Не верујем.
Тужилац: Који су то били л^уди?
Оптужени: То су били Павлови људи.
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Тужилац: Јесу ли та кола прошла кроз Пљевље?
Оптужени: Не знам.
Тужилац: Малочас сте рекли да су вас престигли.
Оптужени: У току путовања ка Пљевљу.
Тужилац: А јесте ли ви прошли кроз Пљевље?
Оптужени: Нисам.
Тужилац: Ја ћу поднети доказе о супротном. Ви сте малопре напоменули да су партизани напали на Херцеговину.
Оптужени: Да.
Тужилац: Јесте ли у Херцеговини борбом заузели територију коју
сте држали?
Оптужени: У Херцеговини смо држали до после Треће офанзиве
територију а градови су били у талијанским рукама. Ја сам видео
трупе у планини.
Тужилац: Да, у планини.
Оптужени: Ја сам прошао од Врбнице на Автовац и вратио се у
правцу Пивског манастира.
Тужилац: Одговорите на ово питање: Да ли су четници борбом са
Италијанима ослободили Херцеговину, па су вас партизани узнемиравали у Херцеговини?
Оптужени: (Ћути)
Тужилац: Значи да четници у Херцеговини нису борбом против
Италијана запосели територију?
Оптужени: То је велико питање како се развијала организација
под мојом командом.
Тужилац: На то велико питање не треба да се позивамо. То нема
везе. Главно је, да ли су четници борбом против Италијана ослободили Херцеговину?
Оптужени: Ја мислим да су у почетку сви били заједно.
Тужилац: Ја вас питам да ли су четници мимо воље Италијана то
урадили?
Оптужени: И мимо и против воље.
Тужилац: Да ли су четнички команданти ишли у операције заједно са Италијанима? Коме су и како Италијани давали оружје?
Оптужени: То је оружје које је давано до Треће офанзиве.
Тужилац: Који је био узрок?
Оптужени: Узрок је био други и дубљи?
Тужилац: Враћамо се на исто питање. Да ли су ваши команданти
сарађивали са Италијанима? Да ли су ваши команданти сарађивали са окупатором против Народноослободилачке војске?
Оптужени: Јесу.
Тужилац: Остаје још питање које треба да се разјасни: Да ли сте
ви то све знали? Ви сте у записнику такву изјаву дали да сте знали за ту сарадњу.
Оптужени: Ја сам исто тако изјавио и то понављам да нисам могао спречити а покушавао сам на све начине да спречим то. Оно
што ми је стајало на расположењу, тиме нисам имао снаге никога

328

да натерам. Био сам задовољан да они ириме моју команду и да
их на погодан начин доцније могу употребити.
Тужилац: Да ли сте ви створили у основним потезима директиву
бр. 1 или је то створио Остојић, а ви сте то коригирали?
Оптужени: Ја сам створио на основу извесних података и предлога које је Остојић могао да да. Тешко је то прецизирати, али ја
сам писао.
Тужилац: Да ли је извесне директиве дао Остојић, а ви сте коригирали?
Оптужени: Ја не могу да се сетим.
Тужилац: Али то је мање важно.
Оптужени: Ја мислим да је и то важно. За мене је важно да знам
целу своју архиву.
Тужилац: Па имате скоро цео доказни материјал. Оно што се нема, не може вам се дати.
Оптужени: Имате све у погледу депеша.
Тужилац: Имамо делом. Када је код вас дошао пуковник Бејли?
Оптужени: Децембра 1942 године.
Тужилац: Јесте ли ви, кад сте донели план о вашим операцијама,
упознали претставника савезничке мисије о вашем плану?
Оптужени: Јесам. Само ја њему нисам читао директиву нити сам
му је дао.
Тужилац: Од кога сте сазнали да ће доћи до искрцавања савезника?
Оптужени: Када је он (Бејли) дошао сазнао сам.
Тужилац: Он је вама то саопштио.
Оптужени: Онако у разговору. Не могу детаљно да се сетим шта је
он говорио и казао. Тешко је то тражити од мене.
Тужилац: Он долази, претставља се вама као претставник и доноси писмо.
Оптужени: Доноси писмо.
Тужилац: Ви њему износите план у погледу партизана?
Оптужени: Не. Ми смо прво имали разговор у погледу на окупатора.
Тужилац: Да ли сте га упознали у погледу напада на партизане?
Оптужени: Не знам како, само је знао.
Тужилац: Да ли је он вама тражио да престанете и да заједно са
партизанима сарађујете у нападу на окупатора да би се искрцавање сигурније вршило?
Оптужени: Ту морам бити одређен и молим да ми се не замери за
извесну ствар која изгледа невероватна. Имао сам намеру да излазећи на терен потражим везу да се на неки начин дође до додира.
То је за вас невероватно, али ја сам њему саопштио: Идем и покушаћу, али нисам могао покушати, јер су ту борбе биле врло оштре.
Он је мени казао друго, оно што је у оптужници изнето, а то је ликвидирање или уништавање комунизма.
Бранилац Драгић Јоксимовић: Комуниста или комунизма?
Оптужени: Комуниста или комунизма, не знам тачно. Молим
претседника да ли ово није за тајну седницу. Казао је: уништити
партизане.
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Тужилац: УнишШити партизане, је ли тако?
Оитужени: Јесте.
Претседник: У Народној Републици Југославији пред Судом је
слободно казати све.
Тужилац: Добро, како сте ви то схватили? Треба ли ово сматрати
да је то нека сагласност са вашим планом напада?
Оптужени: Апсолутно.
Тужилац: А он вам је рекао да ће бити искрцавања?
Оптужени: Кад сам дошао, од њега сам чуо да искрцавање треба
да буде у нашем Приморју.
Тужилац: Да ли је то што је он рекао „уништити партизане" имало какве везе са његовим саопштењем да ће бити искрцавања?
Оптужени: Није то истовремено рекао.
Тужилац: Знам.
Оптужени: Он је био човек који није говорио све одједном, већ кадкад по нешто.
Тужилац: А да ли је ваша операција ишла за тим да се има чиста
ситуација у случају искрцавања?
Оптужени: Да.
Тужилац: Јесте ли ви објашњавали у разговору?
Оптужени: Ја сам дао планове не само њему. Хадсон тада није
имао, јер те планове нисам направио. Ја сам у току зиме 1942 и
1943 саставио план за борбу против окупатора. Предвидео сваки
корпус шта има да ради.
Тужилац: Да ли се то поклапа са директивом бр. 1?
Оптужени: Ја верујем да то имате у материјалу под насловом
„Операциске директиве". То је уперено против окупатора, разрађено, умножено и разаслато свима вишим командантима.
Тужилац: То нам није познато. Волео бих да имам такву депешу,
јер ми није стало до депеше него до објективног испитивања. Али,
ви знате да ми целу вашу архиву немамо у рукама.
Оптужени: Операциске директиве ви сте могли да имате са Равне
Горе. Ја верујем да их имате.
Тужилац: Добро, верујемо. Да се вратимо поново на Четврту офанзиву. Ви рекосте, и скоро добије човек утисак да нисте ни знали за
време Четврте офанзиве, да ваши команданти сарађују са окупатором и да сте то сазнали тек из истражног материјала.
Оптужени: И да сам знао ја не бих знао према стању и ономе што
сам препатио. Да ли је мени било могуће по огромности материјала, знати.
Тужилац: А шта сте пропатили?
Оптужени: Глад.
Тужилац: А кад?
Оптужени: Последње године.
Тужилац: А како сте живели, шта сте пропатили? Можда је од
интереса за Суд. Где сте живели?
Оптужени: У шуми.
Тужилац: Да ли у кући?
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Оптужени: Не.
Тужилац: Него?
Оптужени: Напољу.
Тужилац: Јесте ли имали бункер, земуницу?
Оптужени: Некад да, неки пут не.
Тужилац: Чиме сте се хранили?
Оптужени: Шта се куповало, али врло тешко.
Тужилац: Јесте ли имали увек хране коју људи једу?
Оптужени: Једно време јели смо само пужеве.
Тужилац: Јесте ли имали новаца?
Оптужени: Новаца сам имао, а умирао сам од глади заједно са
новцем.
Тужилац: Добро. То је било 1945 године после ослобођења.
Оптужени: Јесте.
Тужилац: Али видите, ја располажем овде са материјлом бр. 247
(а и б).
Бранилац Јоксимовић: Ми то немамо.
Тужилац: Молим, Суд може да вам стави на расположење документе. Молим да им суд стави на расположење документе да стално не протествују него да виде шта има а шта нема (обраћајући се
Дражи Михаиловићу). Молим вас да прочитате ово ваше писмо.
Је ли то ваш рукопис?
Оптужени: Јесте.
Тужилац: То је Остојићево писмо и ваше примедбе. Прочитајте.
То друго је фото копија. Молим вас, друже мајоре, покажите одбрани и Суду тај оригинал. Покажите то одбрани.
Претседник: (Обраћа се одбрани): Имате ли задња писма? Је су ли
то оригинали које је показала одбрана?
Одбрана: (Драгић Јоксимовић): Ово имамо у препису.
Претседник: Имате у препису, а ово је оригинал.
Одбрана: (Драгић Јоксимовић): И то имамо у оптужници.
Оптужени: Ја бих молио то друго још једанпут да видим.
Тужилац: Хоћете ли да то признате за своје?
Оптужени: Да.
Претседник: Признаје за своје, документа 247 а и б су неспорни.
Тужилац: Ви кажете у вашем писму, односно ваше писмо је писано 7 априла у 23 часа. Ја ћу вам га цело прочитати. (Тужилац чита документ бр. 247 а којим оптужени тражи да број 22 (Италијани) на сваки начин пошаљу једну своју чету на десну обалу Драгочевске реке и да се поставе изнад Стругара. Па добро, сада, како
ћемо ово да разумемо. Ви тражите да се једна италијанска чета
упути на Драгочевску реку!
Оптужени: Чиста интрига.
Тужилац: Добро, али то писмо је послато 7 априла...
Оптужени: Али, они нису били под мојом командом.
Тужилац: Ево вашег другог писма: (прочита документ бр. 247 б из
кога се види да је један батаљон Италијана упућен на Драгочевску реку.) Дакле, тачно по вашем наређењу. Ваше наређење се
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извршава. Значи, преко броја 22, преко Италијана. То писмо није
отишло у архиву него сте ви ставили своју забелешку. Дакле, он
вам јавља 40 минута касније у 23,40 часова. Ви стављате ову забелешку и враћате у 0,5 часова 8 априла. Шта значи то? Значи да
је извршено ваше наређење. У место чете коју сте тражили упућен је батаљон Италијана.
Оптужени: Јесте. (смех у сали - Претседник звони).
Тужилац: (чита документ и код речи интрига упита за њено значење оптуженога).
Оптужени: У интриги се може постићи нешто што је потребно у
даном моменту.
Тужилац: Ви сте пред Судом и браните се. Ово треба да буде стварна
реч.
Оптужени: За мене у овоме случају јасна је интрига.
Тужилац: Сада једно друго питање.
Бранилац: Јоксимовић: Молим нека се објасни шта је он мислио
под интригом.
Тужилац: Свакоме од нас је јасно шта је овде интрига.
Оптужени: Интрига у томе случају значи употребити случајност,
способност где се може чак и с окупатором интригирати да се
нешто изврши против партизана (жамор у судници).
Тужилац: Ја сам задовољан с одговором. А ви? (обраћа се на одбрану - нема одговора.)
Претседник: Имате ли још питања? (Обраћа се на тужиоца).
Тужилац: Имам. Оптужени, да ли се осећате уморни, или можемо
даље?
Оптужени: Могу.
Тужилац: Раковић је писао једно писмо. Моли вас само једно. Ја
ћу сада до вас са писмом (пружа писмо референту, мајору Боривоју Нешковићу да га пружи Дражи Михаиловићу). Да ли су на њему иницијали Мирка Лалатовића?
Оптужени: Да.
Бранилац Јоксимовић: Молим кажите ми број документа и од
када је?
Тужилац: Докуменат је број 117.
Бранилац Јоксимовић: Молим да оптужени објасни шта мисли и
под тиме и „мислим да су иницијали његови."
Тужилац: То су правничке бургије.
Претседник: Суд је чуо разјашњење и Суду је то довољно.
Бранилац Јоксимовић: Није цео потпис и оптужени мисли да су
иницијали. Не иде се овде у сусретање речи, него у сусретање
истини.
Претседник: Оптужени Михаиловићу, да ли мислите да су ово иницијали?
Оптужени: Ја мислим да су иницијали.
Тужилац: Друже претседниче, у истражном материјалу има толико описа и потписа да се може рећи да ово и нису прави иницијали, што у ствари ништа не мења.
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Оптужени: Кад ви не би рекли да су ово иницијали Лалатовића ја
се не би сетио.
Тужилац: (Шаље му писмо да се поново о њему увери).
Оптужени: (Чита писмо).
Тужилац: Заиста је тешко када се човек нађе у тешкој ситуацији.
Оптужени: Не.
Тужилац: Писмо је дугачко и у доказном поступку изнеће се цело, а овде ја ћу се ограничити само на један део.
Бранилац Јоксимовић: Зашто, могао би се прочитати цео докуменат?
Тужилац: Одвише дугачко, прочитаћемо га углавном.
Претседник: Постављајте питања према документима.
Тужилац: Већ мало пре Суд вам је поставио питање да ли вам је
познато да је Раковић сарађивао са окупатором у Србији?
Оптужени: Да.
Тужилац: Постављам вам конкретно питање: да ли вам је познато
да је Раковић имао састанак са немачким командантом Горњег
Милановца, да је добио 5.000 метака и с тиме наоружао јединице?
Оптужени: Не сећам се тога.
Тужилац: Ово писмо гласи: (тужилац чита писмо Бр. служ. од 3
марта 1943 у коме се говори о уништавању комунистичких симпатизера итд.) Шта сте сматрали симпатизером, да ли сте сматрали симпатизерима оне који су носили пушке?
Оптужени: Таквог уништавања није било.
Тужилац: Наставља читање истог документа... Видите архива која је заплењена говори да се шаљу специјалној полицији града
Београда. Како ви то сматрате?
Оптужени: Рђаво.
Тужилац: Наставља читање документа... Чије је име Звонко?
Оптужени: Поручника Вучковића, команданта Првог равногорског одреда.
Тужилац: Наставља читање документа... Који су то немачки агенти који су комунисти, шта је то отпуштање из службе?
Оптужени: Поручник Раковић показује крајњу неозбиљност.
Тужилац: Али видите последице су озбиљне. (Наставља читање
документа). Били су неки поштени четници у затвору.
Оптужени: Били су и стрељани.
Тужилац: То је тачно и то нико не оспорава јер су они мислили да
треба да се боре против окупатора и јер нису знали за тајни састанак Раковића у Савиначкој шуми. 1 3 4 Они су мислили да треба да
се боре па их је окупатор похватао.
Тужилац: Па добро, ту се састају ваши команданти у Србији с
Немцима и сарађују с њима. Има ли који командант који није сарађивао с непријатељем?
Оптужени: Ја мислим да стварне сарадње никада није било.
Тужилац: Добро. Да ли је ово сарадња у борби против партизана.
Да ли је сарадња са окупатором?
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Оптужени: Да ли треба да буде та реч или нека друга реч? У односу на Немце команданти у Србији имали су на уму једну једину
ствар-превару.
Тужилац: Да ли је ово превара?
Оптужени: Ја мислим да је ово превара да се сачува муниција, да
се олакша нашим људима.
Тужилац: Да ли је Раковић сарађивао с Немцима?
Оптужени: Он је био неко време у Чачку, без обзира ко је био, учинио је огромне услуге.
Тужилац: Коме?
Оптужени: Организацији, јер је убио попа Драгутина Булића. 135
Тужилац: Је ли водио борбу против људи који су учествовали у
борби против Немаца?
Оптужени: То је друга ствар.
Тужилац: Вратимо се на Четврту офанзиву. Да ли би Немцима
требало више снага у Четвртој офанзиви, као и Италијанима више дивизија за борбу против партизана, да ви нисте учествовали у
тој офанзиви?
Оптужени: О томе не могу да кажем друго него ....
Тужилац: Ко би држао Неретву, да су измакле ваше јединице?
Оптужени: Да мени није била потребна просторија, коју сам требао да задржим, до тога прихвата не би дошло.
Тужилац: Да конкретно поставимо питање? Да ли су ваше јединице отишле са Неретве?
Оптужени: Што се мене тиче ја нисам водио рачуна шта ће бити
онда, сасвим је споредно.
Тужилац: Вама је сасвим споредно што ви, Немци и Италијани
заједно нападате?
Оптужени: Мени је главно да сачувам просторију коју је требало
да задржим.
Тужилац: Је ли Бајо Станишић сарађивао са окупатором? Је ли
Петар Баћовић сарађивао са окупатором?
Оптужени: Обим сарадње пре ћемо назвати преваром него сарађивањем.
Тужилац: Како превара? Је ли напао Баћовић Италијане у Четвртој офанзиви?
Оптужени: У Четвртој није, али доцније јесте.
Тужилац: Доцније ћемо видети. Да ли је Добросав Јевђевић сарађивао са Италијанима?
Оптужени: Он је радио потпуно.
Тужилац: Да ли сте га ви одредили за сарадњу?
Оптужени: Ја га нисам одредио.
Тужилац: У вашим директивама на једном месту говори се да сте
га ви на нешто одредили.
Оптужени: Да, знам за што сам га одредио.
Тужилац: (чита овај део директиве): „Јевђевић ће регулисати, с
обзиром на одређени правац за акције појединих корпуса, санитетску службу и евакуацију болесних и рањених све у споразуму
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са одговарајућим командантима корпуса под специјалним приликама које владају".
Оптужени: Тако је.
Тужилац: Где је он живео?
Оптужени: Хтео сам да га склоним да нешто ради, а да ми не смета.
Тужилац: А какву је улогу имао у Четвртој офанзиви?
Оптужени: Посредничку улогу.
Тужилац: Е, па добро. Да ли је то сарадња ваших команданата са
окупатором и да ли је то било познато људима из мисије која је
била код вас? Је ли то, конкретно, познато пуковнику Бејлију?
Оптужени: Ја у Колашин нисам ишао. Из принципа у варош нећу. Он је одлазио с његовим члановима у Колашин неколико пута.
Тужилац: Ви сте на записнику изјавили да је био мали број италијанских војника у Колашину.
Оптужени: Ја се тога не сећам.
Тужилац: Онда су свакако они морали да знају што и ви, чак и
више?
Оптужени: Њихов рад није био баш наиван. Знали су они више него
ја. Имали су они својих агената. Миљан Радоњић био је њихов агент
још за време мира. А ја стару Црну Гору врло мало знам.
Тужилац: Да ли вам је у току операција Хадсон говорио: „Слушајте, господине Михаиловићу, ваши команданти доле сарађују
са окупатором."
Оптужени: Није.
Тужилац: Да ли је емигрантска влада знала за то?
Оптужени: Ја не знам. Ви имате извештај. Она је могла да зна све
преко енглеске службе, јер тада ја нисам имао никакву тајну везу,
а мисија је слала своје депеше увек, имали су редовни дневни саобраћај. Сваки човек који је дошао код мене у посету ишао је и код
пуковника Бејлија и с њим разговарао о свему.
Тужилац: Добро, да ли је у току Треће офанзиве људима из тих
мисија при вашем штабу било познато да Павле Ђуришић и други
црногорски команданти сарађују са Италијанима?
Оптужени: Ја мислим да је ту ствар водио Остојић. То је моје мишљење.
Тужилац: На пример: Је ли Хадсон знао да Павле Ђуришић сарађује са Италијанима?
Оптужени: Он је могао то да закључи првог дана пута за Црну Гору.
Тужилац: Првог дана пута? Зашто?
Оптужени: Зато што је аутомобилом пошао, истина прикривен са
једним Аустралијанцем и са групом Остојића и Лалатовића, који
су дошли у Шаховиће. Они су том приликом прошли Пријепоље и
Бијело Поље, два гарнизона, истина били су под лажним именима. Имали су лажне легитимације.
Тужилац: А онолики четници у камионима?
Оптужени: Остојић их је провео као Недићеве трупе.
Тужилац: То су били Глишићеве и Игњатовићеве?
Оптужени: Јесу.
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Тужилац: Хадсон је том приликом тражио да се види с командантима.
Оптужени: Јесте, то ми је из оптужнице познато. Показано ми је
и писмо за време саслушања.
Тужилац: С ким је тражио и зашто је тражио да се састане?
Оптужени: То је тешко знати. Мислим да је хтео да се састане са
Бајом Станишићем, Павлом Ђуришићем и још једним трећим лицем, али не могу да се сетим како се зове.
Тужилац: Желите ли да вам се то прочита?
Оптужени: Желео бих да се писмо прочита као докуменат.
(Оптуженом се показује писмо Хадсона у коме он жели састанак
са поменутим Станишићем и Ђуришићем и осталим вођама који
су се тако успешно борили против комуниста, ослободили своје
крајеве од њих.)
Претседник: Да ли је то писмо Хадсона оригинално, оптужени
Михаиловићу?
Оптужени: Јесте, потпуно оригинално.
Тужилац: А уметци?
Оптужени: Јесте, и уметци.
Бранилац Јоксимовић: Је ли писмо у списку докумената?
Јавни тужилац: Треба да буде.
Тужилац: Из писма се види да је постојао неки сукоб између вас.
Да ли је Хадсон осудио сарадњу Ђуришића и Станишића, па је дошло због тога до сукоба?
Оптужени: Још у Србији је долазило до сукоба. Он је био такав
човек, због ситница је долазило до сукоба између њега и мене. Не
могу да се сетим. То су ситне ствари. Тако, на пример, једанпут
пуштен је падобраном бензин. Мој шеф везе погрешио је и однео.
Он је тражио да се врати за пет минута. То су ствари ситне које су
могле да доведу до сукоба између њега и мене.
Тужилац: Добро, то ће бити у доказном поступку. Овде он каже да
му одредите колибу да живи.
Претседник: Имате ли још доста питања?
Тужилац: Још само нека питања. Да ли је Хадсон указао вашим
командантима да сарађују са окупатором, па је због тога избио сукоб?
Оптужени: Не, није.
Претседник: Оптужени јесте ли уморни?
Оптужени: Мени ће бити лакше после да одговарам.
Претседник: Дајем одмор од десет минута.
(Одмор је почео у 10,20 часова).
Претседник: Наставља се претрес по кривици оптуженог Михаиловића. Друже заставниче уведите оптуженог Михаиловића.
Дозвољено је снимање фоторепортерима петнаест минута од момента уласка оптуженог Михаиловића.
Претседник: Друже јавни тужиоче, изволите сад наставити са питањима.
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Тужилац: Ви сте на питање претседника Суда, говорећи о сарадњи
Воје Лукачевића са Немцима, рекли да то није сарадња него извесно
садејство. Је ли тачно?
Оптужени: Једно случајно садејство. Управо за њега није више
случајно пошто је он отишао тамо.
Тужилац: Ја бих желео да прочитам једно писмо Воје Лукачевића, прилог број 200. Ја га цело нећу читати јер ће у доказном поступку бити цело читано. Ја само хоћу на трећој страници да вам
прочитам шта он каже:
„Јуче у току дана комунисти топовима бомбардовали Коњиц и
порушили италијанске бункере и нанели им доста тешке губитке.
Синоћ су бацачима бомбардовали моје положаје. Да би забуна
била већа један немачки или италијански авион бомбардовао је
италијански штаб у Коњицу. Италијани и Немци ништа не раде,
а да мене не питају. Јуче сам им формално издавао наређења за
поседање положаја око Коњица."
Тужилац: То је писмо Воје Лукачевића бр. 200.
Бранилац Јоксимовић: Тога овде нема.
Тужилац: Мора бити. Можда је то омашка. Ја ћу вам позајмити
свој примерак. - Шта на ово имате да кажете оптужени Михаиловићу?
Оптужени: То је оно исто што има и у првом писму у оптужници.
Тужилац: Али, овде се каже: да Лукачевић наређује немачким и
италијанским јединицама. Је ли то сарадња, или случајно садејство?
Оптужени: Ја не знам какву реч ту да изаберем. Вама је стало до
једне речи.
Тужилац: Мени је стало до тога да се види истина пред Судом.
Случајно садејство, то значи ако партизани воде борбу против Немаца, а истовремено је дошло до судара са четничким јединицама.
Али овде Лукачевић каже да је наређивао немачким и италијанским јединицама.
Оптужени: Целокупан његов рад је самовољан у том случају.
Бранилац Јоксимовић: Можда се Лукачевић размеће?
Тужилац: Ако одбрана буде сугерирала оптуженоме одговоре, онда се материјална истина не може пронаћи.
Претседник: Ја мислим да ће се одбрана правилно држати својих
дужности.
Тужилац: Уосталом, одбрана може сугерирати, али документи су ту.
Бранилац Јоксимовић: Ми нисмо сугерирали, него смо казали
после изјаве оптуженога. Онда то није суГерирање.
Тужилац: Ви кажете, оптужени, за ово да је случајно садејство.
Али да видимо докуменат бр. 202. На страници четвртој оригинала Лукачевић пише: „Нека ми се авионом баца муниција. Ја ћу
на пољани код школе поставити овај знак: „У школском дворишту на бело платно 0,45 м. ширине. То би било најбоље решење."
Ко то треба да баци муницију авионом?
Оптужени: Ја не знам с киме су они одржавали везе.
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Тужилац: Да ли су ту муницију бацили Немци или Италијани?
Оптужени: Јесу.
Тужилац: Да ли је и то случајно садејство или сарадња?
Оптужени: Ја нисам знао шта све раде Остојић и Лукачевић.
Тужилац: Лукачевић је био ваш командант.
Оптужени: Ја сам описао какве сам тешкоће имао у погледу команданата.
Тужилац: Када сте стигли у Калиновик?
Оптужени: Не знам тачно датум.
Тужилац: Јесте ли издали наређење о уништењу партизанских
јединица у цепу Неретве?
Оптужени: Ја не знам. Волео бих да видим то наређење.
Тужилац: То ћете видети у доказном поступку, а ја ћу и сада да
вам покажем. - Када сте ви стигли у Калиновик, где су биле ваше
снаге? Оне су, изгледа, држале линију од Невесиња дуж пута Невесиње-Улог-Калиновик. Јесу ли се ваше снаге повукле са леве
обале Неретве?
Оптужени: Повукле су се.
Тужилац: Када је то било?
Оптужени: Ја не знам датум.
Тужилац: Да ли је била зима? Да ли је био снег, кад сте ви тамо
пролазили?
Оптужени: Тамо има снега и лети.
Тужилац: Да ли је било снега кад сте пролазили кроз Чајниче?
Оптужени: Тамо није било снега уопште.
Тужилац: Да ли је било снега у Калиновику?
Оптужени: Није било.
Тужилац: Да ли је било ладно?
Оптужени: Ја мислим да није. Иначе, то је врло високо.
Тужилац: У прилогу бр. 207 - то је такође писмо Воје Лукачевића. - Лукачевић каже: „Муниција која се добија авионом недовољна је. Пошто је пут слободан за Калиновик, нека Јевђа тражи...."
Ко је то Јевђа?
Оптужени: Добросав Јевђевић.
Тужилац: (наставља читање): „нека Јевђа тражи од 22 да нам 11
да." Ко је 22, а ко је 11?
Оптужени: 22 су Италијани, а 11 су Немци.
Тужилац: (Наставља читање) „Нека Јевђа тражи од 22 - дакле од
Италијана да нам 11 - дакле Немци - даду 300.000-500.000 метака
на зајам, пошто сам без муниције. Напад треба да почне 4 марта
1943. године." Јесте ли били у то време у Калиновику?
Оптужени: Био сам али не знам тачно датум. Дошао сам увече, а
прекосутра се већ са тога фронта отступило. Борбу су водиле Павлове јединице које су пристигле од Колашина. Ја сам дошао увече. Сутрадан смо имали борбу. Тога дана је пао Улог. Пресечен је
био фронт између Калиновика.
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Тужилац: Лукачевић
„Напад треба да иочне 4 марта 1943
године 11 треба да поступи онако како сам дао распоред." Како је
он искоришћавао непријатеља?
Оптужени: Искоришћавао је непријатеља у борби против партизана.
Тужилац: Ко су ти непријатељи?
Оптужени: Немци и Италијани.
Тужилац: А ко су партизани по народности?
Оптужени: Ми смо се тукли.
Тужилац: А да ли су у Четвртој офанзиви партизани ступали у
везу са Италијанима и Немцима?
Оптужени: Не.
Тужилац: А да ли су се партизани споразумевали са Немцима?
Оптужени: Ја сам тада ударен са леђа и опкољен.
Тужилац: Да ли у Четвртој офанзиви?
Претседник: (обраћајући се јавном тужиоцу) Молим крећите се у
оквиру одговарајућег периода.
Т у ж и л а ц : Има интересантних ствари. Постоје неки сукопчићи
као између добрих савезника. Овде
: 11 је предусретљив
јер је видео наше снаге и предузимљивост.
Оптужени: Можда су се и плашили.
Тужилац: Одобравате ли ви такав рад?
Оптужени: Не одобравам.
Тужилац: Да ли је то била издаја отаџбине од стране Воје Лукачевића?
Оптужени: Јесте, али то је био самовољан рад, који је наносио велике штете организацији.
Тужилац: Шта сте ви предузели против тога?
Оптужени: Нисам ни знао све шта се ради.
Тужилац: Ви кажете да нисте знали. А да ли сте били главнокомандујући у Четвртој офанзиви?
Оптужени: Ја сам ту фирму носио, али главнокомандујући био је
Остојић.
Т у ж и л а ц : Јесте ли добијали извештаје?
Оптужени: Уколико су хтели да ме извештавају.
Тужилац: Да ли је Лукачевић у Коњицу био под властитим именом?
Оптужени: Из оптужног материјала видим да није.
Т у ж и л а ц : Нисте знали да је он био под именом Ђурић?
Оптужени: И да сам знао не бих могао да се сетим тога, јер су то
детаљи.
Тужилац:: Узмимо сада прилог 210 у коме се говори „да би се
служба у месту као и снабдевање јединица успешно организовали
оснива се команда места у Коњицу. За команданта места у Коњицу одређује се Ђурић. Команданте мањих места одредиће сам командант места у споразуму са претседником општине. На заузете
просторије плаћа се одговарајућа кирија према погодби. У дужност команданта места долази: колаборација са месним властима,
италијанска оружана сила потпомагаће рад око снабдевања; одр-
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жавање реда и безбедности у месту, као и сарадњу са окупаторским трупама." Ту Лукачевић каже да ће се вршити сарадња у решавању свих спорова између грађана и четника. Као што видите
за команданта места одређује се неки Ђурић, у ствари Воја Лукачевић под његовим псеудонимом. Да ли је то сарадња?
Оптужени: Радили су што су хтели.
Тужилац: Па како сте ви командовали таквим људством, које ради шта хоће?
Оптужени: Ја сам већ једном објаснио, ако је потребно могу још
једном. Приликом стварања војне организације у почетку ја сам
био са свега 26 људи. Морао сам због тога да почнем примајући
народне старешине онако како су се они створили.
Тужилац: Зар ваши команданти нису имали извесних директива
на основу којих су они сматрали да правилно раде ако сарађују са
окупатором.
Оптужени: Такве директиве нису даване.
Бранилац оптуженог Ђоновић: Овде се ради о заузимању вароши.
Бранилац Јоксимовић: То се из ових докумената не види.
Тужилац: Види се.
Бранилац Јоксимовић: Ја сам хтео да приметим: зашто је потребан псеудоним када се издају наредбе ако је у питању сарадња?
Тужилац: Зато што се не жели да се компромитује.
Бранилац Јоксимовић: То је немогуће тако схватити.
Тужилац: То, колега, оставите у завршној речи. Зашто се и оптужени Михаиловић назива „Ђоком"?
Бранилац Јоксимовић: Псеудоним се употребљава у преписци, а
никако у наредбама. Овај докуменат није докуменат сарадње. (један глас из публике: Смрт издајницима!).
Претседник: Опомињем публику на ред. Ко је викнуо нека се дигне. (устаје један сељак) Молим вас напустите дворану. (Напуштајући дворану поменути сељак правдајући се вели: „Нисам могао
да ћутим, сина ми је убио").
Тужилац: Минић: Је ли Војислав Лукачевић заузео Коњиц?
Оптужени: Јесте.
Тужилац: Је ли пао Коњиц у руке партизана?
Оптужени: Није.
Тужилац: А да није било Војислава Лукачевића да ли би Коњиц
пао?
Оптужени: Ја мислим да би.
Тужилац: Е, сада колеге браниоци могу бити задовољни (иронично). Молим вас ко је то чика Бранко?
Оптужени: Мајор Захарије Остојић.
Тужилац: Је ли Војислав Лукачевић ишао у иностранство?
Оптужени: Јесте.
Тужилац: Кога је одвео?
Оптужени: Пошао је са Бејлијем, Бејли га је повео.
Тужилац: Је ли Војислав Лукачевић присуствовао венчању краља Петра? 136
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Оптужени: Јесте.
Тужилац: А је ли се вратио из иностранства?
Оптужени: Вратио се.
Тужилац: Је ли и даље био на командном положају?
Оптужени: Јесте. На крају се одвојио и радио против мене.
Тужилац: То знамо, ви ћете објаснити доцније зашто. Имамо документ 216 и 217. Је ли ово рукопис мајора Остојића? (показује му)
Оптужени: Јесте.
Тужилац: Овде Остојић јавља Јевђевићу врло хитно и поверљиво
(чита): „... наредио сам пребацивање свих снага са десне на леву
обалу и повлачење на линију Востарчица-Грабовица .... Мандић је
предузео мере да се све врати на положај... Тражити да се предузме што је потребно са 6.000 људи, а Момчиловић са 1.000 ...
Надам се у Бога да ћемо спречити дубљи продор и спасти Херцеговину..." За кога спасти?
Оптужени: За себе.
Тужилац: Зар у исто време не значи спасти и за Италијане?
Оитужени: Не, ми смо радили само за себе.
Тужилац: Јесу ли Италијани били избачени и из Грахова, Прозора и Јабланице.
Оптужени: Сећам се, али то је било само за један до два дана.
Тужилац: Је ли вам у сећању пропаст и уништење дивизије „Мурђе" која је била на Неретви?
Оптужени: Не.
Тужилац: Даље К8.Ж6 Остојић: "... Ти предузми хитно да би број
22 (значи Италијани) обучили наше трупе нарочито у артиљерији,
аутоматском оруђу и авијацији, да се предузме организација снабдевања храном и муницијом према новом груписању... да број 11
(значи Немци) поседну и бране десну обалу Неретве од Коњица до
села Катића и да непрекидно бомбардују њихове положаје ... правац Коњиц-Борци-Главатичево, да се по сваку цену одржи морал
наших бораца и старешина... учинити највеће напоре у том погледу. Јављам редовно све што је од интереса. Победа је наша Ч и к а
Бранко, 13 марта, 10,55 часова, положај." Је ли то сарадња Остојићева са окупатором?
Оитужени: Јесте.
Тужилац: И Остојић је био на челу истакнутог дела Врховне команде и он је остваривао вашу директиву број 1?
Оптужени: До стварног остваривања директиве број 1. није дошло.
Тужилац: То је тачно, до потпуног остваривања.
Оптужени: До потпуног остваривања.
Тужилац: Видите ово. Опет број 217 у доказном материјалу. Тај
исти Остојић јавља Бају Станишићу: „Пуковнику Бају Станишићу, најхитније строго поверљиво. У вези ранијег наређења и последњег Чичиног наређења преко Весковића наредио сам да сутра
зором предузмете напад и то „и сада ређа овде нека ваша наређења." Десна колона, 700 свежих трупа из Прибојске бригаде, десно, правцем Дуголска кота, Велики Камен, Дубочани, Долови,
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Бело Брдо ка ширењем до доње Неретве. По сваку цену, без изговора, наредите исте ноћи Петричевићу 137 да јаче снаге упути у Дубочане и спречи пролаз бољшевика у правцу Дубочани-Умољани.
Још ноћас послати на Црно Поље 300 људи и у прво време држати
линију Црно Поље-Беле Баре... Распоредио је средњу, десну и
леву колону на Марићевића косу. Завести ред и дисциплину, морал подићи..." Ово су биле инструкције за напад. Подвлачи потребу да се поседну Умољани и Дубочани и да се пође у Главатичево.
Мајор Баћовић „постигао је успех, заробио је 10 до 50 пушака, 10
пушкомитраљеза, нашао мртвих бољшевика преко 500 и масу рањених, и у току ноћи пребацио своје снаге". Сада каже: „Број 11
држи десну обалу и врши притисак код Раме и Коњица". Остојић
је тачно обавештен шта раде Немци.
Оптужени: Види се из писма које шаље Лукачевић.
Тужилац: Је ли Остојић био члан ваше Врховне команде?
Оптужени: Јесте. Извршио је многе послове које ја никад нисам
наредио. Он је на крају доказао све што је мислио према мени.
Тужилац: На крају?
Оптужени: Не на крају, него у 1944 години.
Тужилац: Према томе испада да је члан ваше Врховне команде
сарађивао са Немцима и позивао се на ваша наређења. Како ово
тумачите?
Оптужени: Он је то према Баји Станишићу употребио као да је то
моје наређење, јер Бајо Станишић није хтео да га слуша, пошто је
био старији од њега.
Тужилац: Прећи ћу сада на другу ствар: Када је Илија Трифуновић-Бирчанин умро?
Оптужени: Не знам тачно кад је Бирчанин умро. Умро је у току
Четврте офанзиве.
Тужилац: Јесте ли Бирчанина предложили за одликовање?
Оптужени: Предложио сам га после смрти.
Тужилац: После смрти? Бирчанин је отворено сарађивао са Италијанима.
Оптужени: Немам убеђење да је радио отворено.
Тужилац: Је ли се Бирчанин борио против окупатора?
Оптужени: Ја не знам његов рад. Није могао да се бори, јер је био
тешко болестан.
Тужилац: Какву сте му дали функцију?
Оптужени: Дао сам му функцију зато што је био ту и што сам такво стање затекао.
Тужилац: Је ли вам познато да су Бирчанину држали стражу карабинијери?
Оптужени: Да је ту било и мало памети такво што не би дозволио.
Тужилац: Дозволио је, а био је ваш командант?
Оптужени: У исто време Јевђевић је лумповао кад је дознао да је
Бирчанин умро надајући се да ће да заузме његово место.
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Тужилац: Ви поричете да сте знали за сарадњу Јевђевића, а ту је
приложено толико материјала, писама вама упућиваних и у истрази
вам показаних.
Оптужени: Писма су ми показивана, али садржину не знам, не
знам да ли сам их прочитао.
Тужилац: Кога сте послали на место Бирчанина?
Оптужени: Послао сам Младена Жујовића.
Тужилац: Је ли наставио да ради исто?
Оптужени: Он је имао директиве да тај рад прекине.
Тужилац: Је ли извршио?
Оптужени: Он је у том правцу радио.
Тужилац: Ви сте о томе питани на записнику.
Оптужени: Он је радио у томе правцу, а колико је успео не знам.
Тужилац: Да ли је наставио разговоре са италијанским генералом, као Бирчанин?
Оптужени: Не знам.
Оптужени: Мени је предочаван материјал у таквом смислу да га
нисам могао да запамтим.
Тужилац: Видите, ви сте рекли о Жујовићу. Је ли Жујовић сарађивао са Италијанима?
Оптужени: Ја знам да је био од њих ухваћен.
Тужилац: А после?
Оптужени: После је био пуштен.
Тужилац: А после?
Оптужени: После је отишао из земље.
Тужилац: Кад је отишао из земље? Је ли после пуштања остао
још у Далмацији?
Оптужени: Јесте.
Тужилац: Како да Италијани пуштају вашег команданта?
Оптужени: Али је био ухваћен.
Тужилац: А кад је отишао за Италију?
Оптужени: Ја мислим за време капитулације Италијана.
Тужилац: Ч и ј и м бродом?
Оптужени: Ја не знам.
Тужилац: Није вам познато да је отишао италијанском барком?
Оптужени: Не знам, без приказаног материјала не могу да причам
јер не знам.
Тужилац: Добро, је ли био Мољевић са вама у Колашину?
Оптужени: Јесте, али он је дошао у Колашин, мислим, дубоке јесени 1942.
Тужилац: Је ли он тада био члан вашег Централног националног
комитета? 138
Оптужени: Он је био са Драгишом Васићем и припадао Централном националном комитету.
Тужилац: Је ли Мољевић ишао у Колашин да присуствује суђењу?
Оптужени: Јесте, ја мислим да су ишли и Драгиша Васић и Хадсон.
Тужилац: Хадсон? Ви сте рекли да је ишао Бејли?
Оптужени: Не знам, нисам се мешао у те ствари.
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Тужилац: Коме се судило?
Оптужени: Не знам. Судило се комунистима.
Тужилац: Комунистима. И Мољевић и Хадсон или Бејли су присуствовали. Добро, је ли то тачно?
Оптужени: Мислим да је тачно.
Тужилац: Ко вам је Сава Вукадиновић? 139
Оптужени: Сава Вукадиновић је мајор. Припадао је Павлу Ђуришићу.
Тужилац: Је ли једно време био командант у Црној Гори?
Оптужени: Ја мислим да је био кад сам ја отишао у Србију.
Тужилац: А да ли вам је што познато о борбама код Ужица између ваших јединица и јединица Народноослободилачке војске?
Оптужени: Ја знам да ми је у истражном материјалу и то изношено, али борбе су почеле 1943; после мога освајања Вишеграда и рушења моста на Лиму. Почеле су после капитулације Италијана
кад су напали италијански гарнизон у Пријепољу.
Тужилац: Које су се ваше јединице бориле код Ужица против
Друге и Пете дивизије у јесен 1943 године? 140
Оптужени: Ја сам био тада тамо у јесен, у Србији.
Тужилац: Новембра 1943?
Оптужени: Датум не знам.
Тужилац: Јесте ли ви били у Србији кад су ваше јединице код
Ужица водиле борбу против партизанске војске?
Оптужени: Ја сам био.
Тужилац: Где сте били? Морали сте негде бити, где сте највише
провели у Србији?
Оптужени: Ја сам молио да ми се да датум освајања Вишеграда,
ја одатле везујем догађаје.
Тужилац: Ја вас питам за сасвим другу ствар. Где сте се налазили
приликом борби ваших јединица против партизана код Ужица?
Оптужени: Ја не знам.
Тужилац: Можете ли се сетити: Пожега, Таково и тако даље?
Оптужени: Не, ја сам био на целој територији Западне Србије. Мењао сам места. Био сам на Медвеђи, у Драгачеву, у крају око Чачка.
Тужилац: Да ли вам је познато да су ваше јединице заједно са
Немцима и окупационим трупама вршиле нападе на партизане?
Ко је командовао вашим трупама?
Оптужени: То су били гранични корпуси, који су то радили. Ту је
био Душан Радовић. 141 Треба знати да сам ја у току тога лета
највише гоњен од Немаца са највећим снагама.
Тужилац: Јесу ли и ваши команданти гоњени?
Оптужени: Ја мислим да јесу.
Тужилац: А шта ћемо ако истражни материјал друкчије каже?
Оптужени: Молим да ми се то покаже. Оно што сам казао боље је
да се прочита.
Тужилац: То вам се каже. Оптужени се не сећа ствари које је дао.
Оптужени: Мени је то немогуће.
Тужилац: Ви се добро сећате ствари које се вама свиђају.
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Оптужени: Не.
Тужилац: Ја вам сад у вашем дугачком записнику не могу да нађем шта сте ви све причали. Морам прећи преко тога, не могу да
нађем. Ми ћемо у доказном поступку те ствари расветлити. Да
пређемо на друго. Кад је код вас дошао Живко Топаловић? 142
Оптужени: Ж и в к о Топаловић дошао је код мене кад сам био у
Ораовици, у Западној Србији.
Тужилац: Зашто је дошао?
Оптужени: Дошао је са извесним политичким вођама и претставницима на разговор и договор.
Тужилац: А шта је одлучено?
Оптужени: Одлучено је да се одржи Конгрес у Ба.
Тужилац: Зашто вам је био потребан конгрес?
Оптужени: Ја сам у том моменту много био са свих страна заузет.
Видео сам да су раније политичке странке много изгубиле и да
нисам могао на некога да се ослоним, и зато смо изабрали централни комитет од људи за које смо знали да су чисти, и да су мање политички оријентисани. Ту је било људи из разних странака.
Био је Васић, који је републиканац; био је Вујанац; било је земљорадника. Настао је моменат. По препоруци из Србије и са стране.
Тужилац: По чијој препоруци?
Оптужени: Владиној. Настао је моменат да се одржи конгрес и да
се дође до проширења тела да не буде то да је тај конгрес претставник политичких странака.
Тужилац: Јесте ли 1943 године добили поруку из иностранства да
се тучете против Немаца?
Оптужени: 1943 године сам се тукао. Ја не знам да сам добио наређење.
Тужилац: Не сећате ли се да сте добили наређење да идете на Копаоник?
Оптужени: Наређење је било од Бејлија. Тражио је да идемо на
Копаоник са целом војском.
Тужилац: А зашто?
Оптужени: Није рекао зашто.
Тужилац: Је ли тражено од вас да дижете пругу?
Оптужени: Ја сам то радио и много раније.
Тужилац: Оставимо то за доцније, нека вас одбрана то пита. Је ли
тражено да дижете пруге?
Оптужени: Јесте, тражено је.
Тужилац: А је ли тражено пре лета 1943 године? Да ли је ко од
вас тражио пре 1943 године да дижете пругу?
Оптужени: Не знам. Мислим да јесте. Без доказа не могу да нагађам. Не могу да се сетим.
Тужилац: Добро, оставићемо и то за доцније, за доказни поступак.
Тужилац: А је ли тачно то да су неке ације које су иностранци из
мисије код вас тражили ви сте већ наредили да се предузму, а
касније сте наредили да се не предузму - зашто да се не предузму?
Оптужени: Било је.
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Тужилац: Јесте ли наређивали да се изиграју иностранци?
Оптужени: То је било јер нису хтели да приме мој предлог да се
пруга руши на другом месту, а не на месту које је изабрано. Место
које је изабрано било је незгодно јер је било пуно насељеника
који су прешли из Босне.
Тужилац: А где сте ви предложили да се руши?
Оптужени: Ја сам рекао јужно од Рашке.
Тужилац: А да ли је тачно да сте наредили четницима да ставе
петокраку звезду приликом рушења пруге?
Оитужени: Свако лукавство је дозвољено.
Тужилац: А зашто је лукавство потребно?
Оптужени: Ја не знам то. Молим материјал.
Тужилац: Биће вам материјал предочен. Могу да кажем то сте ви
наредили.
Оптужени: Лукавство је дозвољено.
Тужилац: Наредили сте да се не би посумњало да ви случајно рушите пруге. Али, о томе ћемо касније. Углавном да изведемо ствар сада
на крај. Хоћу само још једно питање о Четвртој офанзиви. Да ли
знате где је била „Совјетска република" како сте је ви називали, која је требала да се уништи?
Оптужени: То ја не знам, мада стоји у мом рукопису. Може лако
да буде да је израз употребљен ради Остојића у погледу директиве
број 1 коју сам ја саставио. Можда је тај израз употребљен у том
писму јер је он тај израз употребљавао. Ја појам о слободној партизанској територији нисам имао.
Тужилац: Како нисте имали? Ви сад просто поричете ствари које
су вам као војнику морале бити познате. Како сте могли ударити
на непознату територију?
Оитужени: У Далмацији су врло мало радили на обавештајној служби.
Тужилац: Да ли је Бихаћ био слободан у то време?
Оптужени: Јесте.
Тужилац: Да ли је била слободна Крајина у то време?
Оптужени: Јасан појам немам.
Тужилац: Да ли знате где је Босанска Крајина?
Оитужени: Знам, то је око Гламоча.
Тужилац: Против кога су се тада борили партизани, да ли против
Немаца и Италијана?
Оптужени: Борили су се.
Тужилац: Откуда да ви наређујете црногорским четницима да
изврше напад на Босанску Крајину?
Оптужени: То није Босанска Крајина, Босанска Крајина је друго.
Тужилац: Знам тачно шта је. То ће бити изнето у доказном поступку.
Оптужени: Нису добили наређење за напад на Босанску Крајину...
Тужилац: Али, хтели су да стигну у Босанску Крајину. Зашто је
Петар Баћовић отишао у Крајину? То је херцеговачко земљиште.
Оптужени: Ја сам ово објаснио. Желели смо да задржимо територију за себе.

346

Тужилац: Јесте ли желели да избаците Италијане из Далмације?
Оптужени: Они би добили у леђа.
Тужилац: Зашто да се тучете против партизана а не против окупатора и Италијана?
Оптужени: Ј е р су партизани са своје просторије вршили нападе.
Тужилац: На кога?
Оптужени: На снаге четника.
Тужилац: Да ли је Далмација била ослобођена? Да ли су Италијани могли да стижу из вароши у села?
Оптужени: Сумњам да су могли.
Тужилац: Сумњате да су могли, а Италијани седе у жицама заједно са четницима. Како можете да говорите против савести.
Оптужени: Ја говорим оно што знам.
Тужилац: У доказном поступку ћу се осврнути на ово. Немам
намеру да рашчишћавам остало. Оставићемо за доказни поступак кад ће оптужени видети како стоје ствари.
Претседни одбрани: Изволите поставити питања.
Бранилац Ђоновић: Да ли се осећате свежим да можете да одговорите на питања?
Оптужени: Могу да одговорим.
Ђоновић: Да ли вам је познато чији су то били четници у Колашину које су Немци разоружали, ставили им самаре и терали да
носе муницију, а после интернирали у Немачку? 143
Оптужени: То су били Павлови.
Ђоновић: Какав је однос Немаца према четничким одредима а
какав Италијана? Јесу ли ту биле извесне разлике?
Оптужени: Врло велике.
Ђоновић: У чему?
Оптужени: Однос је такав: Италијани на Павловој територији нису могли учинити никаква зла, зато што су слаби борци. А Немци
су, кад су дошли, ја сам већ то раније приметио, имали намеру да
униште заједно и партизанске и четничке снаге. Тежња њихове
Четврте офанзиве била је та. И чим сам осетио још код Фоче
њихову појаву код НовоГ Пазара, појави из Албаније, код Горажда одмах сам наредио долазак снаГа из Србије да би се мој штаб
моГао да извуче. Немци су имали ту намеру, као што се види и из
уцене коју су дали и за маршала Тита и за мене у исто време и
из карикатура које су биле у БеоГраду у којима показују стиснутом песницом зГрабљене партизане и мене и да се ја извлачим
кроз мали прст.
Види се и из момента кад су ме Гонили са
20.000, после ТОГП хапшење Павла Ђуришића, одвођење, хватање
мојих људи показује јасну намеру да су се осећали довољно снажним у једном моменту да зГрабе све и да униште све и једне и
друГе.
Одбрана (Ђоновић): Добро, молим вас, да ли сте ви имали каквих
информација било од четничких команданата у Црној Гори, било
преко Бритиш Информејшен сервиса да је већ 1943 године претстојала капитулација Италије? Малочас су изнети од стране јав-
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ног тужиоца документа која ви нисте порекли, а њих не спори ни
одбрана. Дакле, да ли сте ви са које стране било обавештени да се
већ у почетку 1943 године, - јер ови документи су датирани раније, у месецу фебруару, - у италијанским трупама осећао антифашистички и капитулантски дух.
Оптужени: Да, то се осећало. И кад не бих имао обавештења, ја
бих могао то да знам, јер познајем добро стање и јасно се видео
пад Италије. Сам долазак немачких трупа приликом Четврте
офанзиве кроз Приморје, из Албаније и са других страна, на пример из Србије, показао је један моменат, а то је да су они (Немци)
сумњали. За сваког посматрача то је показивало да се очекује пад
Италије, који је стварно и уследио те године.
Одбрана (Ђоновић): Ко је фактички творац Четврте офанзиве?
Оптужени: Ја мислим Немци. То оптужни материјал такође
Одбрана (Ђоновић): Шта су хтели Немци том офанзивом да постигну?
Оптужени: Ја мислим први моменат њихове тежње било је рашчишћавање најјачих групација и партизана и четника на једној
широкој просторији, где су могли очекивати искрцавање, а осим
тога и да Италијане, које су они држали као војску друГоГ реда,
- измешају са својим трупама, јер у Италијане нису моГли имати поверења да ће одбранити обалу од инвазије. Постојао је један антаГонизам између Немаца и Италијана у поГледу држања
појединих територија. Око овога се водили и разГовори. У таквим случајевима када се радило о таквим територијама, Немци
би упали и више се не би из њих повукли.
Одбрана (Ђоновић): Да ли су онда моГли предвидети капитулацију Италије?
Оптужени: Свако је могао предвидети.
Одбрана: (Ђоновић): У једном документу Раковићевом, овде, стоји: „... Ноћу смо били у заседи а дању кријемо пушке..." Како то?
Оптужени: То се крије од Немаца, јер област Љубића је равница
у којој се наоружани човек да лако ухватити. Зато се сви радови
изводе ноћу, а дању се крије.
Одбрана (Ђоновић): Из тоГа би произишло да Раковић није био ...
Оптужени: Једно време је био, али када се одметнуо у шуму више
то није био.
Тужилац: А је ли се борио против партизана?
Оптужени: Борио се.
Тужилац: Са Немцима заједно...?
Оптужени: То не знам.
Тужилац: А седео је у Чачку са Немцима. То питање уосталом
доказаће се у доказном материјалу.
Одбрана (Ђоновић): Како је то дошло да су приликом ових операција неки од ваших команданата сарађивали са Италијанима? Ту
је остало нешто неразјашњено.
Оптужени: Има много шта да се разјасни. Ја сам казао какво сам
стање затекао кад сам дошао у Црну Гору. Нисам имао могућно-
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сти да измеиим затечено стање. Старешине, које су биле постављене, нисам могао да променим. Бајо Станишић је до краја имао
печат своје организације са локалним обележјем Црне Горе и
Херцеговине. То се може констатовати и видети из докумената.
Затим, требало је да се оснују бригаде, како је било решено, а он
је извршио поделу само на батаљоне. Због тога је наступила чак и
свађа између њега и Баћовића. Воја Лукачевић, Остојић и др. радили су тако, и то су доказали на крају целокупног свог рада, да
су читав низ година спроводили огромну самовољу, која је била
управљена и против мене, и да је сваки од њих водио своју засебну политику. То је било као и за време Милоша Обреновића кад су
поједине народне старешине узели маха. Ја нисам могао ништа
јер нисам имао оружане силе. Свега сам имао 50 људи, а често пута ни 50, неки пута имао сам 15 до 25 људи. Зато што је цела
територија била подељена свакој организацији за рад, ја сам
пропуштао да сам уређујем, јер сам ишао из једног краја на друГи
не рачунајући шта ће се доцније десити. Ја сам покушао да створим Четврти јуришни корпус, о чему мислим да ће се касније говорити, али и то формирање спречиле су акције партизана који су
непрекидно нападали. Четврта Група јуришног корпуса није моГла извршити свој основни задатак, то јест увођење реда у орГанизацији.145
Одбрана (Ђоновић): Како се МОГЛО десити да један ваш командант
Хајдуковић убио је своГа колеГу, отсјекао му Главу и носио је у
торби. Како ви објашњавате такву појаву у вашим јединицама.
Оптужени: Страшно, то би њему исто урадио и.... Било је случајева да сам ја био опкољен. Тако је и Остојић прилазио са својом
Групом да би опколио кућу у којој сам се ја налазио. Митраљезац
Јанковић поставио је свој митраљез и ја сам изашао без оружја.
Одбрана: То значи да је на ваше команданте утјецало више њихово расположење неГо ваша наређења.
Оптужени: Мени је такво стање пореметило мој рад. Ја сам моГао да издржим у сили и до онда док још нису били приморани да
врше заповеди, они су као што сам рекао били оно, што су били и
раније, народне старешине.
Одбрана: Што су највише приговарали ваши команданти?
Оптужени: Они су мене увек сматрали као веома благог човека.
Одбрана: Објасните какве су они акције тражили у којем правцу
и према коме најоштрије.
Оптужени: У односу према партизанима најоштрије.
Одбрана: Ви сте рекли на једном месту у записнику да је морал
ваших трупа био слаб, па сте рекли да је то због осећања да иду у
братоубилачки рат. Да ли су тако мислили и команданти?
Оптужени: Ја сам се на саслушању код овога донекле ограничио
и рекао да је то зависило од старешина. Морал трупа био је различит. То сам нарочито осетио кад сам био у Црној Гори, где је морал био одличан. Но већ када су наступиле борбе појавили су се
губици и отступања. Партизани су успели да створе трупе чему се
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ја нисам надао и употребљавали у герили веома моћне и добре маневре, којима су изазвали знатне губитке код нас. Ти губици проузроковали су наравно и слабо морално осећање код четника.
Одбрана: Је ли ваша идеја била да преотмете власт на територији
од партизана или уништење комуниста као таквих, као социјалне
доктрине?
Оптужени: Моја идеја је била да одбраним Далмацију у очекивању искрцавања јер сам очекивао да би, имајући Далмацију, овде
највероватније било искрцавање.
Претседник: Нисте директно одговорили. Прецизирајте?
Одбрана: Да ли је ваша идеја била да у целој земљи ви будете...
(прекинуто од стране тужиоца)
Тужилац: Тако постављање питања и објашњавање даје сугестије оптуженоме.
Одбрана: Прво да формулирам своје питање па ћете онда рећи да
ли сматрате да је то сугестија или није.
Тужилац: То други пута ја формулирам....
Одбрана: Ја бих хтео да оптужени каже
пошто је ово у његовом саслушању један од најважнијих момената. Ми хоћемо тачно
да знамо да ли је он хтео да приграби власт од партизана на територији или је хтео да уништи комунизам и његове носиоце.
Оптужени: Не, уништење, не.
Претседник: Да ли је овде реч о Четвртој офанзиви, јер ће се о чињеницама касније расправљати, те се обраћа на оптуженога и пита да ли је разумео питање.
Оптужени: То није било уништавање него овлађивање просторијом.
Одбрана: То сам хтео да чујем, да је тежња била овлађивање
простором (у сали настаје жамор). Зашто су ваши команданти
у Босни негодовали због сарадње са усташама?
Претседник: Молим, није јасно питање.
Одбрана: Дакле, понављам питање, збоГ чеГа су ваши команданти неГодовали збоГ сарадње са усташама, то питам јер је било
извесне сарадње четника са усташама у току саслушања оптужени је рекао, да су четнички команданти неГодовали збоГ сарадње у Босни. Мени то није било јасно. Молим да се то објасни.
Оптужени: Ја не моГу да се сада сетим. Знам да сам о томе расправљао али сада се тоГа не сећам. Мислим да то има у записнику.
Одбрана: То је у вези с оним да је ваш џиљ био да минирате усташку државу.
Оптужени: Јесте, то је била идеја.
Бранилац Ђоновић: Наравно зато су команданти неГодовали
против сарадње.
Тужилац: Да ли бранилац има завршну реч?
Бранилац Ђоновић: То сам само напоменуо. У вашем писму Баћовићу стоји „да рашчисти с комунистима".
Оптужени: То су војничке формулације, хоћу да кажем формулације технике заповедања, када се каже рашчистити-уништити.
То се каже у свакој заповеди. Тако се каже и у заповедима парти-
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зана и свих војски. Рашчишћавање је овлађивање тереном, постављање наших организација.
Бранилац Ђоновић: Молим вас, у вашем саслушању стоји, ви
сте се на рашчишћавање осврнули, била вам је скренута пажња
за време истраге па сте казали да су код Баћовића били у одредима још и партизани-комунисти. - Да ли се то рашчишћавање
односило и на то или на друго?
Оптужени: Односило се на рашчишћавање прво својих трупа.
Бранилац Ђоновић: То сам хтео.
Оптужени: У Херцеговини су биле најмање групе које нису показивале снаге организације те се рашчишћавање односило на рашчишћавање својих јединица и на увођење реда.
Бранилац Ђоновић: Јесте ли обавестили владу у Лондону кад
сте пошли за Далмацију?
Оптужени: Ја нисам пошао за Далмацију него за Калиновик. Ја
знам да се тражило да се ја вратим и због разговора са Бејлијем
ја сам изашао на кратко време да би видео ситуацију на терену.
Чим сам приметио придолазак Немаца с леђа одмах сам се вратио. У истрази ми је доказивано да ми је Бејли нудио да дође мени, а ја сам тражио да се он задржи јер ћу ја доћи. Ја сам морао
да журим најзад због ситуације и збоГ наиласка Немаца, које
сам осетио позади леђа.
Бранилац Ђоновић: Како је влада у Лондону у случају неслаГања
и којим путем моГла да вас обавести?
Оптужени: МоГла је депешом, преко мисије и непосредно.
Бранилац Ђоновић: Да ли је било неслаГања и каквих?
Оптужени: Ја се не сећам.
Бранилац Ђоновић: Да је било свакако би се сетили, јер сте
били члан те владе и јер сте били потчињени њеним одлукама.
Оптужени: СиГурно.
Бранилац Ђоновић: Малочас сте рекли о неком нападу на ВишеГрад и да је ту постојао неки план.
Оптужени: Напад на ВишеГрад хтео сам да употребим као доказ
да се с Немцима никада није МОГЛО, да никада нисам хтео с једном непријатељском војском. Њихова тенденција била је, пропаГанда је ишла против мене, да ме одбаци у друГу страну. Ту сам
био веома чврст и покушао утицати на јединице. Чим се тражило рушење пруге и указивало се на четири места на ШарГану,
а сам предложио мост на Дрини дуг 150 метара. Али да би Га
срушили морамо да. нападнемо ВишеГрад. Гарнизон усташа и Немаца имао је неколико хиљада војника. Ми смо у присуству америчких претставника за дан борбе освојили ВишеГрад и нанели
Немцима и усташама страховите Губитке. Носле тоГа бацили
смо се у правцу Сарајева. Тамо су нас сачекали у Гарнизону, у
Соколцу, Немци и усташе. Добивши ударце у леђа од партизана
моје трупе биле су присиљене да отступају. Тако је то.
Тужилац: Чиме то доказујете.
Оптужени: ДоГађајима. Ја немам вашу архиву.
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Бранилац Ђоновић: Добро. У том периоду какве сте све акције
против немачког окупатора предузимали?
Оптужени: Ја сам сматрао Четврту офанзиву до момента доласка
у Србију. Четврта офанзива била је упућена на све четничке и
партизанске снаГе. У том периоду у Србији ми смо вршили нападе
на комуникације и на Дунаву, макар са слабим средствима, тражио сам МНОГО пута од британских власти да нам пошаљу речне
мине да уништимо бродове на Дунаву у Сипском Каналу, али их
нисам добио. Саботажа је на железницама била оГромна и мислим
даће о томе бити реч. Направили смо читаво Гробље железничких
ваГона, а то смо постизавали у систему шмирГла, који смо стављали у мазиво на сваком точку.
Тужилац: Ко?
Оптужени: Моја орГанизација. Бацали смо нарочито препариран
уГљен експлозивом на стовариште уГљена и тендере локомотива, прикачивали маГнетске мине, које смо добијали у великом
броју. Сам мајор Ђурић у једној депеши известио ме да је у току
тих месеци привезао на возове око 150 мина. Онда смо уништавали материјал на рудницима. Нарочито справе за увлачење ваздуха.
Тужилац: У којим рудницима?
Оптужени: У свима рудницима. Убацивали смо саботажна сретства у справе које увлаче ваздух за бушаре. То је било најефикасније. Убацимо унутра песак и одмах се та справа упали. ОрГанизовали смо одношење кајишева са машина. Покушали смо освајање појединих рудника. Утоме послу учествовали су и ЕнГлези.
Тужилац: Несрећа је у томе што ви то нисте хтели.
Оптужени: Вршили смо затим саботаже на путевима. Постављали смо четке направљене од ексера на друмове и затрпавали
их прашином. Мине нисмо метали да не би страдали сељаци са
стоком. Четке са ексерима буше Гуме на точковима. Мистериозна пропаГанда у БеоГраду била је јако развијена у то време. Лепљене су плакате на излозима тако да се нису моГле лако скидати. Бацани су леци. У том смислу добијали смо материјал из
ЕнГлеске, Хитлерове слике са поГрдним натписима. Дакле, радови су били врло велики и ја сматрам да није нарочито тешко то
потврдити. Тражио сам од пуковника Бејлија да ми се дају речне
мине за уништавање СипскоГ Канала на Дунаву.
Адвокат Никола Ђоновић: Овде смо већ добили јасну слику о вашем односу према вашим командантима. Да ли је тачно да су они
у толикој мери радили против вас да су вас једног дана избацили?
Оптужени: Не, није тачно.
Бранилац Драгић Јоксимовић: (устаје да оптуженом поставља
питање)
Претседник: Ако имате да постављате мало дужа питања направили бисмо одмор.
Бранилац Јоксимовић: Како ви хоћете.
Претседник: Да ли се ви слажете оптужени?
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Оптужени: Слажем се. Боље се осећа човек када се одмори.
Претседник: Дајем одмор од 15 минута.
Одмор је почео у 12,35 часова. После одмора од 50 минута наставља се претрес.
Претседник: Наставља се претрес. Уведите оптуженог Михаиловића. Одбрана ако има питања нека изволи да поставља. Има реч
бранилац оптуженог Михаиловића адвокат Јоксимовић.
Бранилац Драгић Јоксимовић: Оптужени Михаиловићу, ви сте и
на јучерашњем, а и на данашњем свом саслушању, говорили о великом броју саботажа које је извршила ваша организација. На
питање колеге Николе Ђоновића данас ви сте набројали неколико
саботажа. Да ли је то све или је тај број саботажа знатно већи него
што сте данас изјавили и да ли сте у могућности да саставите не
за данас, него за доцније, један целокупан списак свих саботажа
које је ваша организација у току окупације извршила?
Оптужени: У стању сам. Треба да додам још да сам нарочито полагао пажњу на железничке пруге, на линију Дунав чији је речни
ток био веома моћан и за то сам тражио оне мине о којима је било
говора. Затим сам имао добру обавештајну службу о бродовима
који су преко зиме били у зимовнику и тражио њихово уништење
из ваздуха. Давао сам тачна места, а у стању сам да дам преглед
свих саботажа и могу да додам још и то да ни један воз нарочито
на главној прузи није прошао од Београда до Ниша, а да није
опљачкан. (Смех у дворани). Железничко особље нам је било одано и организовано. Избацивали су железничари вагоне, вршили
маневре с возовима и избацивали где треба па смо их после празнили. Узимали смо оружје и све што је преношено. Тако је једном приликом узето чак и 1.800 сатова (смех у дворани). То
кажем због тога да истакнем да се није знало све шта има у сандуцима.
Тужилац: Видите како се добро сећате, а мало пре нисте могли.
Оптужени: Био сам заморен, а иначе саботажама сам посветио много пажње.
Бранилац Јоксимовић: Ја вас у име моје и колеге Ђоновића молим да нам за десетак дана, а не би било рђаво и раније ако будете
у могућности спремите један преглед саботажа као и доказе.
Оитужени: Докази треба да су у мојим депешама које су заплењене, а које немам сада на располагању. Ја мислим пошто ми је
материјал заплењен, да мора да има.
Б р а н и л а ц Јоксимовић: Молићемо Претседништво и колегу јавног тужиоца да вам стави на расположење.
Претседник: Претседништво може да стави материјал са којим
располаже и који је пред Судом. Тај материјал је вама стављен на
расположење.
Адвокат Јоксимовић: Приликом вођења истраге да ли су вам
читана сва документа о којима је реч?
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Оптужени: Нису.
Тужилац: То није потребно.
Бранилац Јоксимовић: Да ли су вам читана и извесна документа која се овде помињу?
Оптужени: Извесна документа јесу.
Бранилац Јоксимовић: Да ли сва документа из образложења
оптужнице нису вам читана?
Оптужени: Нису сва.
Бранислав Јоксимовић: Оптужница говори о четничким нападима против партизана. Да ли ви имате какве податке о томе
да сте и ви четници нападани од стране партизана?
Претседник: Молим вас ограничите се на онај део оптужнице
који се данас извиђа.
Бранилац Јоксимовић: Хоћу.
Претседник: Ви улазите у непотребну опширност. То су питања
која ће доћи на крају.
Бранилац Драгић Јоксимовић: За нас и за Суд је боље да имамо
тај материјал.
Претседник: То није потребно јер би губили у времену и јединству ислеђења материјала.
Бранилац др. Драгић Јоксимовић: Ви сте на једном месту казали: „Осетио сам приближавање Немаца Новом Пазару, и зато
сам оставио Остојића, а ја сам отишао." Какве то везе има, то приближавање Немаца, са вашим одласком.
Оптужени: Ја сам осетио њихово приближавање са више страна;
из Албаније, затим из Србије према Новом Пазару и Горажду, њихово преузимање Мостара од Италијана. Када се погледа на карту, то је био један широки полукруг којим обухвата и партизане и
мене. Тенденција Немаца била је: уништење обеју група и упадање у италијанску зону. Да бих ту зону одузео од њих и припремио
што бољу одбрану, осетивши то све, ја сам одмах наредио да дође
Кесеровић са 500 људи и Раковић са 100 људи. Они су дошли и са
више људи. Прихватили су ме на десној обали Лима и заједно смо
се вратили у Србију. То је ствар коју сам ја осетио, и она ми је
потврдила то њихово велико непријатељство у лето 1943 Године, када је 20.000 БуГара и Немаца ишло у траГање за мном, и
морао сам се извући из њиховоГ обруча. О томе ћемо и доцније ГОворити.
Претседник: Које је то време било када сте запазили привлачење
Немаца?
Оптужени: То је било, према мојим депешама, априла 1943 године. Ја сам поводом тог привлачења Немаца и позвао Кесеровића
да дође.
Претседник: Је ли тада била завршена Четврта офанзива?
Оптужени: Није била завршена.
Претседник: Куда сте отишли по доласку Кесеровића?
Оптужени: У Липово.
Претседник: Када сте стигли у Липово?

354

Оптужени: Стигао сам после пролома на Дрини.
Претседник: Са колико сте људи стигли у Липово после пролома
на Дрини?
Оптужени: Имао сам само моју пратњу од 15 људи.
Претседник: И ви сте позвали Кесеровића и Раковића да вас прихвате?
Оптужени: Ја сам им поручио: неопходно је потребно да дођу лично ради мене.
Тужилац: А шта је било са вашим снагама?
Оптужени: Ја сам их поверио Остојићу.
Претседник: Знате ли ви за непријатељску операцију која се назива Пета офанзива?
Оптужени: Не знам.
Претседник: Знате ли када је почела Пета офанзива?
Оптужени: Ја то не знам. Ја сматрам да је та офанзива била на
мене и партизане. Она је била са оним обручем Немаца на Зеленгори.
Претседник: На кога је била управљена?
Оптужени: На партизане.
Претседник: А да ли је обухватила и четнике?
Оптужени: Они су обухватали и хватали колико год су могли. Све
што су нашли у Беранима и Колашину похватали су и одвели у
ропство.
Претседник: На суђењу Кесеровићу и Лукачевићу, одржаном прошле године, они су казали да су дошли да вас прихвате, и хвалили су се како су се вешто извукли, а Немце пустили на партизане.
Оптужени: Ми смо се провукли са 200 деце које ....
Претседник: Куда сте онда отишли? Кад вас је прихватио Кесеровић?
Оптужени: Не знам тачно датум.
Претседник: Почетком маја.
Оптужени: Ја сам био 1 јуна у срезу Ариљском.
Претседник: Колико сте путовали од Лима до среза Ариљског са
200 коња?
Оптужени: Ишли смо полако.
Претседник: Колико сте ишли отприлике? Петнаест до двадесет
дана?
Оптужени: Могло је бити око 15 дана.
Претседник: Значи, око 15 дана ишли сте од Лима.
Оптужени: Не толико. Нама је главно било да изгурамо на Златар, а то смо брзо прешли. Посматрајући развој ситуације, за мене
је био моменат отступања онда кад су Немци овладали Беранима.
Претседник: Јесте ли се на путу сукобили са Немцима?
Оптужени: То је био такав терен да се они нису надали да ћемо
туда проћи.
Претседник: Јесу ли вас Немци запазили и када?
Оптужени: Нису док нисмо дошли у срез Љубићки код Чачка.
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Претседник: Ко је онда остао у томе кругу? Које су ваше јединице
остале у том кругу?
Оптужени: Оно што је успело да побегне, побегло је.
Претседник: Је ли Павле Ђуришић имао сукоба са Немцима од
момента када сте ви отишли преко Лима за Србију?
Оптужени: Није имао.
Претседник: А ко је имао сукоба?
Оптужени: Ја то не знам.
Претседник: Ви сте објаснили да се вршила концентрација Немаца на тој територији. Да су Немци вршили привлачења од Албаније, од Новог Пазара, од Горажда, Пријепоља, Пљеваља, Беле
Горе, онда у Сарајеву и читавом том кругу. Да ли је на томе терену, од момента пристизања Немаца на полазне положаје, која
било ваша јединица имала борбу са Немцима.
Оптужени: Ја то не знам.
Тужилац: Како се сећате сваке саботаже а овога се не сећате.
Претседник: Оптужени Михаиловићу, Суд вас опомиње да пред
Судом будете искрени, а то би била и једна од олакшавајућих
околности.
Оптужени: Ја кажем оно што знам. Ја сам у томе крају могао да
сазнам само оно што се дешава око Колашина. Чим сам се пребацио на десну обалу Лима...
Претседник: Практично, да ли сте се са вашим трупама и трупама
које су дошле са Кесеровићем, од момента његовог доласка на
Лим, сусрели где са Немцима?
Оптужени: Ја сам прошао незапажено.
Претседник: Да ли сте се, конкретно од момента вашег преласка
преко Лима, у оном кругу који су затворили Немци према распореду који сте већ описали, где сукобили са Немцима?
Оптужени: Ја то не знам.
Претседиик: Да ли вам је позната непријатељска офанзива под
именом Пета офанзива? 147
Оптужени: Не бих могао да кажем који то период обухвата.
Претседник: Јесте ли имали радио-везе са командантима?
Оптужени: Радио-везе тада нису већ постојале.
Претседник: Мени се чини да у томе периоду, од почетка маја,
када сте прешли преко Лима, ви имате везе са вашим командантима, који се налазе у томе кругу.
Оптужени: Станишић је престао да ми се јавља.
Претседник: Са Баћовићем сте имали везу, а осим тога постоји
читав низ депеша са командантима из тога круга.
Оптужени: Тај материјал ми није познат.
Претседник: Како објашњавате Суду да имате контакта, радиотелеграфски саобраћај, издајете налоге и они вас обавештавају?
Оптужени: Не познајем материјал.
Претседник: А догађаје?
Оптужени: Догађаје, колико сам могао да их упамтим.
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Претседник: Сматрате ли да су то ствари ситне које би могле да
ишчезну из памћења?
Оптужени: Код мене се све толико помешало, мислим да може да
ми се верује, да не могу да кажем када који догађај пада. Верујем
да то постоји у материјалу кога имате.
Бранилац Јоксимовић: Када би били у поседу материјала, и када
би га прочитали, да ли бисте Суду могли давати одређенија обавештења?
Оптужени: Сигурно.
Бранилац Јоксимовић: Сећате ли се те депеше коју сте упутили Кесеровићу?
Оптужени: Ја сам му поручио да дође лично ради мене.
Бранилац Јоксимовић: Зашто сте нагласили личноради вас?
Оптужени: Да би он то осетио.
Бранилац Јоксимовић: Значи осетили сте велику опасност?
Оптужени: Ја сам се тада осећао у великој опасности.
Бранилац Јоксимовић: На једном месту сте казали, оптужени Михаиловићу, да сте путем извесних депеша издавали неке операциске, директиве које су биле уперене против окупатора да жалите
што тих директива немате, да би се видело какав сте став имали
против окупатора. Ја вас молим да Суду, главном тужиоцу и одбрани објасните у чему су те операциске директиве?
Оптужени: Операциске директиве претстављају моменте опште
акције. То је разрађено у зиму 1942/43 године. Предвиђено је да
сваки корпус на дан наређења изврши уништавања извесних непријатељских објеката и Гарнизона на својој територији. Сем
тоГа, сваки корпус имао је задатак да одређену територију очисти. ЗбоГ тоГа је директива Гласила на више команданте. Ја се
тоГа сећам. Било је предвиђено да железничко особље, телеГрафско особље, има да напусти дужност. Било је предвиђено да сваки корпус нападне Гарнизон на својој територији, а када њиме
овлада да пређе на друГи. Сем тоГа, предвиђени су и упади у Румунију, да се пресеку линије које воде из Арада према Будимпешти
и у долини Саве. То је било у књиГама које су ми остале на ЗеленГори, када је пропао цео материјал.
Бранилац Јоксимовић: Да ли би вам те операциске директиве
знатно служиле вашој одбрани?
Оптужени: Ја мислим да је то важан материјал.
Бранилац Јоксимовић: Како бисте дошли у посед тога материјала?
Оптужени: То је остало на Зеленгори.
Бранилац Јоксимовић: Да ли је тај материјал био у једном примерку?
Оптужени: У једном примерку, али то су биле две књиге које сам
ја писао. То су две књиге депеша за команданте.
Претседник: Јесу ли те операциске директиве биле у рукопису
или су биле умножене?
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Оптужени: Нису биле умножаваие него су најстрожијом шифром
биле достављане квмандантима путем радиовезе, а тамо оним командантима к»ји су били близу достављане су у препису.
Тужилац: Из квје су то године?
Оптужени: Из 1942/43.
Тужилац: Да ли је у тим операциским директивама била спроведена директива број 1?
Оптужени: Мени се није дала могућност да то извршим.
Претседник: Према вашем излагању поред директиве број 1, која
спада у Четврту офанзиву, постоје и друге?
Оптужени: Не једна, него велики број.
Претседник: А да ли је дошло до њихове реализације?
Оптужени: Ми то нисмо били у стању услед акције партизана.
Претседник: Да ли је у тим операциским директивама назначен
моменат почетка операција?
Оптужени: Стајало је кад се нареди.
Претседник: Према томе какав су карактер имале те директиве?
Оптужени: Карактер припреме.
Претседник: Под 2 јануаром када сте издали директиву број 1 за
напад на партизанску територију?
Оптужени: Ја сам објаснио због чега, јер сам морао ићи у Далмацију.
Претседник: Значи да би припремили остварење тих директива
за општу акцију, ви сте имали да извршите директиву број 1?
Оптужени: Не, него оно што ми је наметнуто.
Тужилац: Ко вам је наметнуо?
Оптужени: Партизани.
Претседник: Значи да се можемо сложити да до остварења тих
операциских директива није дошло?
Оптужени: Долазило је парцијално, као на пример напад на Крушевац који је извршио Кесеровић.
Претседник: Ви сте казали да је главно у тој операциској директиви било ослобођење Далмације да би се прихватио десант.
Оптужени: Није у томе учествовала цела земља. Свака област
имала је своје гарнизоне.
Тужилац: Ја морам да учиним приговор на ово даље испитивање.
Ја имам утисак да су све ове директиве измишљене. Те операциске директиве ја нисам нигде нашао, ја бих их радо донео овде,
јер до њихових реализација не би никад ни дошло. Ја стога чиним приговор на ово испитивање.
Бранилац Драгић Јоксимовић: Ви сте једном својом реченицом
казали да је вашом акцијом непријатељ био само сведен на варошке гарнизоне и на одређене правце кретања.
Оптужени: То се односи на Србију Где су услед наших саботерских радова и држања терена Немци били бачени само на Главне
правце кретања јер смо ми уГлавном нападали комуникационе
правце.
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Бранилац Драгић Јоксимовић: Да ли бисте нам могли казати,
вама је постављено питање да ли је онај енГлески капетан Хадсон дошао код вас пре 20 октобра 1941 или после? А ја вам стављам питање да нам кажете да ли се сећате да ли је тај капетан енГлески дошао тада први пут код вас.
Претседник: То смо већ рашчистили, био је потписан писмен уГовор са маршалом Титом и иза тоГа дошао је Хадсон.
Оптужени: Ја тешко Говорим о појединим датумима и о времену.
Одбрана можда налази у томе нечеГа у моју корист. Ја то не видим. Ако је Хадсон дошао после потписа нашеГ споразума 26 октобра ја не знам да ли бих имао времена да са њим пређем целу
територију до Ваљева. Силазили смо у Мионицу, ту сам Га приказао свету и држао је Говор. Према томе ја остајем при мом ранијем одговору. Не моГу тачно да знам, али свакако је било, као
што сам раније рекао, пошто смо путовали доста у циљу пропаГанде, па смо на овом путу имали и борбу са Немцима у којој је
учествовао и он и ја. Да ли је то било после 26 октобра или не ја
не знам.
Претседник: Када сте ишли са Хадсоном да обилазите ваљевски
фронт, пре вашег састанка са Немцима у селу Дивцима или после?
Оптужени: Много пре.
Претседник: Је ли први сукоб са партизанима био ликвидиран
пре доласка Хадсона?
Оптужени: Који сукоб?
Претседник: У септембру, октобру?
Оптужени: Само смо имали један сукоб, у новембру.
Тужилац: А Пожега?
Оптужени: То је све период ослободилачке акције када смо напали на вароши.
Претседник: Поводом чега је долазило до вашег сукоба са партизанима?
Тужилац: Ја мислим да су те ствари рашчишћене. Мени је непријатно, али ја морам поново да чиним приговор.
Бранилац Јоксимовић: Да ли вам је у сећању како су долазили
чланови страних мисија. Да ли је Хадсон био прва личност? Кад
је дошао, први Американац у ваш штаб? Да ли би били љубазни
да објасните и треће питање: колко је стајало ...
Претседник: То нема везе са предметом и не обухвата овај период.
Бранилац Јоксимовић: Врло је интересантно како се то развијало и како су долазили: прво је дошао Енглез, па Американац.
Претседник: Апсолутно сада у овом периоду то нема везе са предметом.
Бранилац Јоксимовић: Да ли је до краја овог периода, до завршетка Четврте офанзиве Хадсон био непрекидно?
Оптужени: Јесте. Ту је дошао и пуковник Бејли.
Бранилац Јоксимовић: Да ли је поред њих био још ко?
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Оптужени: Било их је још доста. У Србију је као Енглез дошао
Ђорђе Мусулин, 148 поручник, који је био у првом корпусу. Било је
још енглеских мисија које су биле код појединих команданата.
Бранилац Јоксимовић: Били су код појединих ваших команданата?
Оптужени: Било их је много.
Бранилац Јоксимовић: Немам више ништа да питам.
Претседник: Има ли још каквих питања?
Тужилац: У вези са неким питањима одбране ради допуне желео
бих да нам оптужени да одговор. Кога сте називали комунистима
у току ове четири године рата?
Оптужени: То није ништа увредљиво.
Тужилац: Јесте ли називали све партизане. Је ли то уобичајен
код вас такав назив?
Оптужени: Ништа немам уобичајено.
Тужилац: Шта сте разумевали у вашим депешама кад кажете:
„Нападните комунисте".
Оптужени: Партизанске јединице.
Тужилац: Партизанске јединице. Према томе нисте мислили на
уништавање комунизма као идеологије.
Оптужени: Никад. Ја сам то доказао и раније.
Тужилац: Мислили сте на партизанске јединице које су биле ваши противници. Добро. Сећате ли се ви да ли је извршена каква
акција ваших јединица на рудник у Бору и да ли је рудник Бор
пао?
Оптужени: Не знам нити могу да кажем без података. Главно је да
су вршене припреме. Наређене су саботаже које су извршаване.
Тужилац: Је ли пао Бор?
Оптужени: Вероватно да је то заустављено.
Тужилац: Да ли се сећате кад сте наредили да се не изврши та
акција и да се одложи? И да ли сте извршили акцију на Трепчи?
Оптужени: Рађено је на томе и енглески мајор је ишао тамо.
Тужилац: Шта сте наређивали?
Оптужени: Не могу да се сетим.
Тужилац: Зар се не сећате да сте наређивали вашим командантима да се акција одложи и да се изговоре да комунисти врше напад?
Оптужени: То не знам.
Тужилац: То ћемо у доказном поступку, не инсистирам сада на
томе, хоћу да вас потсетим на те доказе. Да ли сте успели Немцима прекинути саобраћај да не могу ићи њихове трупе? Ви сте
рекли да је било гробље вагона по Србији?
Оптужени: Јесте било је гробље вагона по Србији.
Тужилац: Гробље настало кад су Немци почели бежати.
Оптужени: Не, ми смо имали добар начин за уништавање вагона.
Тужилац: Узмимо да је то тачно. Да ли сте се тукли са Немцима и
да ли сте нападали на градове?
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Оптужени: Ја нисам нападао на градове. Но морам да се тучем па
да начиним велике штете.
Тужилац: Добро. Да ли сте нападали Немце кад изиђу у села да
пљачкају?
Оптужени: Они не би смели да дођу.
Тужилац: Раковић се састаје са Кригером и држи састанке, а они
не би смели да дођу?
Оптужени: Немогућно је то било у 1943 години.
Тужилац: Наведите ми једну борбу у 1943 години где сте напали
Немце. Рецимо у округу Крагујевачком.
Оптужени: Ја не могу без материјала да кажем.
Тужилац: Ви обећавате вашој одбрани да можете саставити списак свих саботажа што сте извршили, а саботажа је мала ствар
кад се води један рат у Југославији, а не можете да се сетите ни
једнога напада у округу Крагујевачком?
Оптужени: Не мора бити у округу Крагујевачком.
Тужилац: Можете ли се сетити каквог напада у округу Чачанском?
Оптужени: У Косјерићу су уништена два тенка, кад је убијен Лаунер.
Тужилац: Ко је био Лаунер?
Оптужени: Немац.
Тужилац: Је ли имао друго име?
Оптужени: Имао је име Милош Војиновић. 149
Тужилац: Коме је био командант? Немцима или добровољцима?
Оптужени: Рачунао се као добровољац, а био је немачки.
Тужилац: Немојте молим вас, то цео свет зна.
Тужилац: А како му је било љутство?
Оптужени: Љотићевци.
Тужилац: Љотићевци, то цео Београд зна. (смех у дворани)
Оптужени: Љотићевци нису имали тенкове.
Тужилац: Нисте ни ви имали, али у Четвртој офанзиви били су
тенкови.
Оптужени: Не могу да нападам с друге стране кад сам нападао с
једне стране.
Тужилац: Какву сте то војску имали која неће ваше наредбе да
слуша? То личи на изврдавање, просто речено, ипак сте ви били
генерал, армиски, начелник штаба Врховне команде, министар
војске и морнарице, морао вас је неко да слуша.
Оптужени: Нико. (смех у дворани)
Тужилац: Нико, добро.
Оптужени: Колико хоће - толико слуша.
Тужилац: Хоћу ово да вас питам, иследник вас је питао у истрази,
да ли је та отворена сарадња Лукачевића, Баја Станишића, Баришића, Ђујића, Радуловића и других редом приликом Четврте офанзиве, да ли је имала утицаја та чињеница да људи, који су били
у вашим јединицама да виде ту сарадњу, да ли је имала утицаја
на морал ваших људи?
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Оптужени: Морало је да има.
Тужилац: У коме смислу?
Оптужени: У негативном.
Тужилац: Да ли је та братоубилачка борба коју су водиле ваше
јединице против партизана, да ли је то био разлог расула који је
наступио априла месеца у јединицама?
Оптужени: Ја сам јуче казао да је разлог расула услед команданата...
Тужилац: Који су рђаво командовали?
Оптужени: Услед рђавог и слабог командовања.
Тужилац: Мислите ли да су утицали и ови фактори?
Оптужени: И ови фактори.
Тужилац: Можете ли да се сетите колико су биле сведене ваше
снаге на средини фронта и на Дрини?
Оптужени: Не могу да се сетим.
Тужилац: Да ли можете да се сетите колико је Ђуришић имао
људи у Колашину кад је ратовао?
Оптужени: Мислим неколико стотина, не знам тачно.
Тужилац: После је Ђуришић дошао у Црну Гору?
Оптужени: Јесте, он је дошао код мене и испричао ми једну причу
како је побегао из логора у Стрију.
Тужилац: Јесте ли имали могућности да проверите Ђуришићеву
причу да је побегао?
Оптужени: Ја сам имао једну могућност да дознам да је побегло
њих 16, зато што је побегао и један официр који је ухваћен 1941
године. Он се зове Драган Сотировић. Од њега сам добио писмо, а
он се задржао у Пољској.
Тужилац: Да ли сте ви били обавештени где је Ђуришић свратио
пре него што је код вас дошао?
Оптужени: Доцније, од истраге.
Тужилац: Да ли вам је било познато да је Ђуришић право отишао
у Ратнички дом у Београду?
Оптужени: Не знам.
Тужилац: А знате ли шта је било у Ратничком дому?
Оптужени: Гестапо.
Тужилац: Како да вам није било познато? Шта је вршио Душан
Радовић-Кондор?
Оптужени: Обавештајну службу.
Тужилац: А шта сте му дали?
Оптужени: 1943 године дао сам му овлашћење, то је требало да буде тајна за све.
Тужилац: Дали сте му кришом од команданата тајно овлашћење.
Зашто?
Оптужени: За организовање обавештајне службе на целој територији.
Тужилац: Кондор је вас извештавао шта мисли Цинцар-Марковић?150 Ви се сећате у једној депеши?
Оптужени: Ја такве ствари не могу да се сетим.
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Тужилац: Да вас је извештавао шта се чак у немачком штабу мисли? А како да вас не извести о Ђуришићу?
Оптужени: Можда је, ја не знам.
Тужилац: Где сте ви отишли из Калиновика?
Оптужени: Ја сам отишао за Липово.
Тужилац: А јесте ли се где задржали?
Оптужени: У селу Гребо.
Тужилац: Јесте ли били у Фочи?
Оптужени: Био сам у Фочи. Ја сам био на јужном делу.
Тужилац: У чијој кући?
Оптужени: У кући Хаци-Вуковића.
Тужилац: Ко се налазио у Фочи поред вас?
Оптужени: Ја сам објаснио. На левој обали четници, а на десној
био је батаљон Италијана са четири топа.
Тужилац: Шта вас је раздвајало?
Оптужени: Река и удаљеност.
Тужилац: Колика удаљеност?
Оптужени: Може да се каже: један сат.
Тужилац: Како то да Италијани, непријатељи, не нападну на вас?
Оптужени: Не морају да знају да сам ја ту.
Тужилац: А четнике?
Оптужени: Нису напали.
Тужилац: Зашто?
Оптужени: Нису имали рачуна. (смех у дворани)
Тужилац: Малопре колега бранилац поставио је питање да ли сте
почетком 1943 године знали о капитулацији Италије? Ви сте дали
одговор само ја га нисам могао чути и молим да га поновите!
Почетком 1943 у времену припреме Четврте офанзиве...
Оптужени: Из целог развоја догађаја, који су се одигравали код
италијанских трупа, и искрцавање које су извршили савезници у
Италију, бекства која су била у италијанским редовима, све је то
показивало основни узрок једног слома. И ја сам са Бејлијем могао доћи до бољих података о томе шта се мисли са друге стране.
Тужилац: Ви сте казали да се осетио антифашистички дух код
италијанских команданата. Да ли се осетио такав дух и код италијанских војника?
Оптужени: Не знам.
Тужилац: А да ли су се тукле италијанске јединице против партизана?
Оптужени: То нису били борци.
Тужилац: Кад су били догађаји у Јабланици и на Прозору Лукачевић је отишао у Мостар. Ко га је позвао?
Оптужени: То видим из истражног материјала. Ја сам се зачудио
кад сам видео да је у Мостару.
Тужилац: Ваша је воља да кажете шта хоћете. Да ли је италијанска авијација бомбардовала партизанске положаје? Какве су то
антифашистичке трупе тукле партизане? Као да су Бадољовци? 151
Оптужени: Ја не кажем да су то биле целе трупе.
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Тужилац: Да ли су се партизани тукли против Немаца?
Оптужени: Јесу.
Тужилац: Против кога је ишла немачка офанзива на Зеленгори
кад сте се извукли из те офанзиве. Ко се борио?
Оптужени: Партизани су се борили.
Тужилац: А ви?
Оптужени: Ја сам се извукао. (смех у дворани)
Бранилац Драгић Јоксимовић чини приговоре.
Тужилац: Шта је било на коњима кад сте отступали из Црне Горе?
Оптужени: Било је новаца, хране, сена за коње, багаж.
Тужилац: На колико је коња ношен новац.
Оптужени: Не знам.
Тужилац: Колико је било злата.
Оптужени: 13.000 златних фунти.
Тужилац: А којим је путем дошло злато?
Оптужени: Из ваздуха.
Тужилац: Да ли га је послала емигрантска влада?
Оптужени: Није ми објашњено.
Тужилац: Кад је дошла капитулација Италије, да ли сте на колико дана и од кога обавештени да претстоји капитулација?
Оптужени: Ако би могли да ме потсетите казаћу вам како је било.
Тужилац: Куда је отишао Лукачевић?
Оптужени: Са Бејлијем за Беране.
Тужилац: Са каквим задатком?
Оптужени: Да дивизију „Венеција" преведе на нашу страну.
Тужилац: Ко вам је казао да ће бити капитулација?
Оптужени: Бејли.
Тужилац: Приближно на колико је то дана било: пет, десет или
месец дана. Можете ли да се сетите и одакле је Лукачевић пошао?
Оптужени: Они су пошли пре но што сам ја стигао да учествујем у
нападу на италијански гарнизон у Прибоју.
Тужилац: Како то може бити?
Оптужени: Кад су Немци отступали и упали у онај велики магацин са муницијом.
Тужилац: У које време, у августу?
Оптужени: Не могу да се сетим то је било после одласка Бејлија.
Тужилац: Ви сте поменули Ђорђа Мусулина. Кад је дошао код вас?
Оптужени: 1943 године.
Тужилац: Као званична личност или као приватно лице?
Оптужени: Као члан енглеске мисије, а био је амерички официр.
Тужилац: Да ли је био потчињен шефу енглеске мисије?
Оптужени: Био је потчињен али није био у саставу.
Тужилац: Какву је дужност у Америци имао Мусулин?
Оптужени: Припадао је групи око Србобрана.
Тужилац: Да ли је имао везе са народном одбраном?
Оптужени: И са народном одбраном.
Тужилац: А његова сестра где је радила?
Оптужени: Као секретарица код Константина Фотића.
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Тужилац: А Сајц?
Оитужеии: Дошао је са Армстронгом.
Тужилац: А када је дошао Армстронг?
Оптужени: Ја везујем за догађај пред мој напад на Вишеград. Кад
бих знао кад је Вишеград нападнут могао бих да кажем.
Тужилац: Јесте ли концем 1943 године покушали и дошли на мисао да дођете у везу са партизанима?
Оптужени: Двадесет трећег децембра 1943 године поднео сам писмени документ бригадиру Армстронгу у коме сам молио да британска влада посредује да дође до састанка између партизана и
мене. Он ми је обећао своју помоћ али ми је трећег јануара саопштио да британска влада не жели да посредује.
Тужилац: То вам је рекао Армстронг. Како је он тај налог добио?
Оптужени: Путем радија.
Тужилац: Да ли је било још нешто? Да не постоји каква сметња
да и сами дођете у додир?
Оптужени: Не, то у мом документу нема.
Тужилац: Ово о комуникацијама никако ми није јасно. Ви сте
рекли да сте стерали Немце у градове и на комуникације.
Оптужени: На главне комуникације.
Тужилац: Да овако поставимо питање: Неко се стерати може само
силом, а како сте ви то успели, а нисте водили устанак.
Оптужени: На терену нису могли да буду.
Тужилац: А како су излазили на терен и водили борбу са партизанима?
Оптужени: Оног момента кад сам ангажован у борби против партизана не могу да примим борбу са леђа. Поред тога наређено ми
је а има депеша и трагова да је мајору Ђурићу наређено да формира корпус од 1.000 људи.
Тужилац: Јесте ли ви у вашим депешама наређивали да се не руше пруге?
Оптужени: Ја нећу и не могу да рушим пруге кад треба да поГине
хиљаду сељака. То нећу и нема те силе на свету која ће ме натерати.
Тужилац: Јесте ли ви примили какву поруку 1943 године од емигрантске владе у смислу акције?
Оптужени: Да, у смислу акције.
Тужилац: А да ли сте примили у смислу неизвођења акције?
Оптужени: Општи устанак почети у моменту слома Немачке или
... или код искрцавања савезника на Балкану.
Тужилац: То је била директива? Да ли је то био и ваш став?
Оптужени: Мој је став у погледу разних покрајина био различит.
У оним покрајинама где је већ постојала борба против окупатора
или усташких власти, тамо је то требало да се продужи. У Србији
је требало имати као језгро целу земљу у том моменту. То је било
и мишљење које је сугерирано.
Тужилац: Од кога?
Оптужени: Од владе.
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Тужилац: Зашто у Србији нисте извели напад кад сте имали први
равногорски корпус.
Оптужени: Треба да узмемо период капитулације Италије.
Тужилац: Да ли су партизани узимали градове кад су продрли у
Србију? Јесу ли партизани крварили да ослободе Горњи Милановац, Косјерић, Пожегу, Ужице, Чачак, Ваљево?
Оптужени: Јесу.
Тужилац: Ко је био у Ужицу, у Ваљеву?
Оптужени: Те исте градове и ја бих ослободио. Постојала је конкуренција.
Тужилац: Па ви сте били крај градова. Зашто их нисте узели, зашто сте чекали?
Оптужени: Чекао сам моменат.
Тужилац: Ја сам задовољан.
Претседник: Да из овог периода рашчистимо два три момента.
Поводом преласка у концентрације немачких снага и преласка
преко Лима. Јесте ли послали кога код Италијана да вам се дозволи прелаз преко Лима?
Оптужени: Не.
Претседник: Да ли је уведена вашом руком оваква забелешка:
„Они идиоти опет бацају материјал и људе у турско село..." То је
депеша од 1.002, који назив носи мајор Остојић, али која је вашом
руком унета у вашу бележницу. То је докуменат 142 (или 147).
Оптужени: Ја не знам ко је послао Бојовића. 152 Бојовић није био
код мене.
Претседник: Да ли се радило о преговорима за дозволу преласка
преко Лима од стране Италијана?
Оптужени: За мене није имало никакве потребе. У клисури између Берана и Бијелог Поља постојао је мост, који није био...
Претседник: То није важно. Овде је важно да се поклопи ваш прелаз преко Лима са овом белешком коју сте записали.
Оптужени: То је једно обавештење Остојићу о ономе што сам дознао.
Претседник: Молим вас да још нешто објасните о оном кругу из
кога сте ви морали да бежите. О томе се говори у једној вашој депеши, коју сам дужан да вам предочим; депеша бр. 2223 - Бруно
Иштван од вас за капетана Митића и Баћовића. (Оригинал може
да вам се покаже. Носи датум 26 мај 1943). Ово је депеша која полази са ваше станице (чита депешу). А одмах затим добијате обавештење од Баћовића који је остао у кругу а које гласи: „Број
5823 од Иштвана од 13 јуна 1943 (чита текст депеше у којој се говори да су партизани имали преко 10.000 мртвих и да су четници
заробили др. Симу Милошевића). 153 Како објашњавате ту околност да се у кругу који је затворен од немачких јединица, а зове се
Пета операција и ради се о уништавању снага Народноослободилачке војске налази ваш командант Баћовић?
Оптужени: Ја бих волео да видим тај докуменат.
Претседник: Књига депеша број 37.
Оптужени: То је немогуће. Апсолутно немогуће.
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Тужилац: Ја мислим да оитужени има право. То су напади на
отсечене јединице.
Претседник: Добро, нека буде и тако. Како онда објашњавате ту
ситуацију да после крвавих битака које су партизани имали са
окупатором, иза окупатора иду ваши одреди и сакупљају оружје?
Оптужени: То су и сељаци радили.
Претседник: Па знам, овде вам Баћовић јавља да је наоружао Фочанску, Чајничку и Калиновичку бригаду.
Претрес се прекида и наставља сутрадан у 7 часова пре подне.
Крај претреса у 14,15 часова.
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13јун
Почетак у 7,25 часова
Претседавао претседннк, пуковник Михаило Ђорђевић
(У 7,25 часова при иаиласку претседника и судија Суда сви присутни устају и живо пљескају док претседник и судије заузимају своја
места.)
Претседник: Настављамо претрес. Друже заставниче уведите оптуженог Михаиловића. (Заставник одлази по оптуженог.) Снимање је дозвољено 10 минута. (После увођења оптуженог).
Оптужени Михаиловићу, набројте корпусе и имена команданата
на челу корпуса у Србији крајем 1943 године.
Оптужени: Златиборски корпус, на челу Душан Радовић-Кондор;
Пожешки, Милош - не могу да се сетим.
Претседник: Марковић?
Оптужени: Милош Марковић; 154 Ваљевски - Нешко Недић; Мајевачка група - Драгослав Рачић; Мачвански корпус, мислим, Станимир Васић,
Церски корпус, Војислав Туфегцић; 156 Авалски
корпус - Света Трифковић; 157 Колубарски - Владимир Комарчевић; 158 Руднички -~Драгомир Топаловић; 159 Хомољски - Оцокољић;160 Крајински корпус - Велимир Пилетић; 161 Тимочки корпус
- Љуба Јовановић звани Патак; 162 Варварински корпус, не сећам
се имена; Нишавски корпус, 163 не сећам се имена.
Претседник: Милановић, можда?
Оптужени: Ја сам о томе размишљао на испиту.
Претседник: Делиградски?
Оптужени: Делиградски корпус - Бранимир Петровић; 164 Копаоничка група - Драгутин Кесеровић; Богдан Гордић 165 је имао корпус, мислим, Расински, а другим корпусима не знам имена.
Претседник: А јужно-моравски?
Оптужени: Јужно-моравски под мајором Радославом Ђурићем.
Претседник: Даље?
Оптужени: Први равногорски корпус - Вучковић.
Претседник: Како је име Вучковићу?
Оптужени: Звонимир Вучковић. А други равногорски - Предраг Раковић. Постојали су корпуси јужно од Врања у области Прешева.
Претседник: Да ли је постојао Јаворски?
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Оптужени: Јаворски - Радомир Цветић. 166 Први и други корпус
гарде, на челу Никола Калабић.
Претседник: А званично?
Оптужени: Горска гарда Његовог Величанства Краља Петра другог.
Претседник: Да ли је постојао београдски?
Оптужени: Два београдска у самој вароши под командом Саше
Михаиловића 167 а имена команданата се не сећам.
Претседник: Да ли је постојао Лепенички?
Оптужени: Лепенички - Душан Смиљанић. 168
Претседник: Да ли је био још који?
Оптужени: У Србији - не сећам се више.
Претседник: Јесте ли у јануару 1944 године издали наређење својим јединицама на сектору Вишеград-Прибој, којима је командовао мајор Захарије Остојић да заједно са Немцима и љотићевцима
нападају Другу пролетерску дивизију?
Оптужени: Таквог наређења се не сећам.
Претседник: Да ли су приликом преласка Друге пролетерске дивизије из Санџака у Србију учествовале ваше јединице против њих?
Оитужени: Из Санџака јесу.
Претседник: Који су то корпуси?
Оитужени: Гранични корпуси: Пожешки, Јаворски и Златиборски. 169
Претседник: Да ли су у борби на Брезовици са вашим јединицама
учествовале и бугарске јединице?
Оптужени: У томе крају нису учествовале али су долазиле доцније. Тачан распоред снага не знам.
Тужилац: Ко је учествовао, нисам чуо?
Претседник: Ко је учествовао заједно са вашим људима у тој борби против Друге пролетерске дивизије?
Оптужени: Ја нисам сматрао да су учествовали заједно са мном.
Моје су се јединице бориле на граничном фронту а уколико су
биле истиснуте отступале су. Ја не могу знати без карте и података сам распоред.
Претседник: Потсећам вас да сте казали да је у истрази према вама
лепо поступано и да сте исказе драговољно дали. Ви сте у истрази
одговорили „бугарске су јединице учествовале али не знам у којој
јачини". Да ли је тачно унето у записник.
Оптужени: Тачно је. Ја сам сад о стању размишљао више, утолико пре што раније нисам могао и могу да формулишем. Прво су
моје јединице учествовале и браниле свој терен.
Претседник: Да ли су са вашим јединицама учествовале и бугарске јединице?
Оптужени: Јесу, али су оне долазиле доцније. Распоред снага не
знам.
Претседник: Да ли се сећате ко је нападао код Љубише?
Оптужени: То је могао бити Јаворски корпус.
Претседник: А Златиборски?
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Оптужени: Ако је одбачен од Златибора, могао је.
Претседник: Да ли су немачке снаге заједно са Златиборским корпусом учествовале?
Оптужени: Може бити у томе простору, али на каквој удаљености,
мени није познато.
Претседник: Да ли вас је Душан Радовић-Кондор обавештавао о
току операција?
Оптужени: Сигурно ме је обавештавао, само је питање у коме се
периоду месеца јануара то догађа, пошто од 23 јануара ја више
нисам био у штабу све до маја месеца.
Претседник: Да ли сте имали радио везу?
Оптужени: Радио везу одржава штаб.
Претседник: Да ли сте се ви обавештавали преко штаба?
Оптужени: Ја сам био јако заузет пословима.
Претседник: Где су се приликом напада налазили

