III ДОКАЗНИ ПОСТУПАК

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА • Ч И Т А Њ Е ДОКУМЕНАТА
ПРИЛОЖЕНИХ У ОПТУЖНИЦИ

И С П И Т И В А Њ Е СВЕДОКА
о д 2 4 д о 2 8 јуна 1 9 4 6 г о д и н е

24 јун
Почетак претреса у 7,20 часова.
Претседник: Наставља се претрес по кривици оптуженог Михаиловића Драгољуба и осталих. Друже заставниче, наредите да се
уведу сви оптужени. (Заставник уводи оптужене) Прелази се на
доказни поступак. Друже тужиоче, сем до сада понуђених доказа
уз оптужницу и у својим поднесцима током претреса имате ли
још каквих нових доказа?
Тужилац: За сада немам никаквих нових доказа да предложим
осим оних које сам предложио до сада.
Претседник: Одбрана? Ви сте упознати са приложеним доказима
уз оптужницу и са доказима који су у току претреса понуђени
писменим поднесцима од тужиоца. Тако својим поднеском од 22
јуна 1946 године тужилац је предложио да се у току доказног поступка на главном претресу изведу и докази читањем следећих
докумената, побројаних у овом списку од броја 815 до закључно
907. Дупликати су вам били стављени на расположење. Имате
предлог од 12 јуна, да се на главном претресу изведу и докази читањем приложених докумената од броја 703 до броја 785а. По
предлогу од 15 јуна предлаже се да се у току доказног поступка на
главном претресу изведу докази читањем докумената побројаних
у овом списку под бројем 786/814. И онај ранији предлог од 8 јуна
којим се доставља препис записника о саслушању Милана Недића
у три примерка.
Онда предлог од 11 јуна 1946 године којим се предлаже да се на
главни претрес позову и саслушају као сведоци: Цветић Васиљка,
Маринковић Даница, Јовановић Богољуб. Одређене су тачно околности да се на претресу прочита и исказ др. Виљхелма Фукса.
Предлог од 6 јуна 1946 године којим се предлаже да се позову и
саслушају као сведоци лица: Д. Ђорић, Илија Илић, Обренија Тодоровић, Живан Радосављевић, Ангелина Матић итд., 25 лица.
Бранилац др. Драгић Јоксимовић: Кад је то предложено?
Претседник: У току поступка су предложени ван оптужнице. „Предлог од 21 јуна, у вези са ранијим предлогом о саслушању сведока
по кривици оптуженог Михаиловић Драже, одустајем од предлога
да се на претрес позову и саслушају као сведоци Ђурић Живојин,
Сардић Милан и остали." - Даље: „Уместо да се на претрес позову
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и саслушају као сведоци предлажем да се само прочитају записници о саслушању ових лица, набраја се 15 лица. Треће, предлажем да се позову и саслушају као сведоци Милош Трифуновић,
Белић Милорад, Јакшић Јован, Владанић Ружа, Перић Михаило...
Четврто, да се на претресу прочитају стенографске белешке са
претреса оптужених политичких руководилаца организације ДМ
од августа 1945 и то специјално искази Ђуровића, Мулалића, Гашпаровића, Вуловића, Шварца и Кесеровића." То су предлози од
стране тужбе. Шта има да примети одбрана?
Бранилац Ђоновић: Одбрана ће у току доказног поступка накнадно поднети извесне предлоге.
Претседник: Противите ли се овим предлозима тужбе или не, и то
предлозима да се извесна лица не позивају на претрес и саслушају и то: Ђурић Живојин, Шантић Милан, Драгић, Јовић, Аврамовић, Александар Станојевић, Ивановић Родољуб, Петровић Здравко?
Бранилац Јоксимовић: О томе би се могли изјаснити тек онда
кад чујемо те исказе, овако би било незгодно унапред.
Тужилац: Углавном постоје од стране тужбе две врсте предлога:
одустанак од захтева да 10 лица нити да се саслушају на претресу
нити да се читају њихови искази, и друга група од 16 лица да се у
интересу брзине доказног поступка прочитају само њихови искази који су дати у истрази.
Бранилац Јоксимовић: У погледу оних сведока за које тужилац
к а ж е да не треба да се позивају нити да се читају њихови искази,
не правимо никакво питање, али у погледу сведока који су већ саслушани да се они не позивају, већ само њихови искази прочитају
на претресу, резервишемо себи право да се доцније изјаснимо а не
сада.
Претседник: Добро. А код осталих предлога за остале доказе?
Бранилац Јоксимовић: Не правимо питање да се прочитају документа.
Претседник: А остали браниоци? (чује се из бранилачких клупа
„Пристајемо да се прочитају!")
Претседник: Сем до сада поднетих предлога током претреса какве
предлоге још има одбрана?
Бранилац Александар Николић: Ми задржавамо право да накнадно подносимо своје предлоге.
Претседник: Било би згодније да се сада изјасните.
Бранилац Александар Николић: Изјаснићемо се у току допуне
доказног поступка.
Претседник: Имате ли сада предлога?
Бранилац Николић: Данас не. У току допуне доказног поступка.
Претседник: Од стране одбране до сад су поднети предлози од
стране браниоца оптуженог Куманудија, да се саслушају као сведоци по кривици др. Косте Куманудија: Александар Белић, Милан Ерчић и Драгиша Јоксимовић на околности тамо означене.
Предлог преко свога браниоца упутио је Драгомир Јовановић да
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се саслушају као сведоци 15 лица. То је предлог поднесен 10 јуна.
То су предлози који су до сада стигли од одбране.
Тужилац: Ја ћу се о тим предлозима накнадно изјаснити.
Претседиик: Суд се повлачи ради доношења одлуке по досад поднетим предлозима.
(После в е ћ а њ а Суда)
Претседник: Суд је донео решење:
1) Усваја се предлог војног тужиоца од 21 јуна 1946 године да се
позову и на претресу саслушају као сведоци: Милош Трифуновић,
Милорад Белић, Јово Ј а к ш и ћ , Р у ж а Главинић, Михаило Пауновић и Миљана Петровић на околности у поднеску наведене;
2) Усваја се предлог тужиоца да се на претресу прочитају искази
сведока означених у поменутом предлогу под I од броја 1 закључно са бројем 16;
3) Усваја се предлог тужиоца о одустанку и преслушању сведока
на главном претресу, именованих у поднеску I од броја 1 закључно са бројем 15;
4) По осталим предлозима тужиоца и одбране у погледу извођења
доказа саслушањем сведока и читањем исправа Суд ће накнадно
одлучити.
Прелази се на испитивање сведока. Нека уђе сведок Ј о в а н Шкавовић.
Бранилац Ј о к с и м о в и ћ : Је ли Јован Шкава?
Претседник: Пише Јован Шкавовић. То је у првобитној листи под
бројем 40.
Тужилац: Имате његов исказ.
Претседник: Има. (Обраћајући се сведоку Јовану Шкавовићу, који је у међувремену уведен у судницу): Како се ви зовете?
Сведок: Јован Шкавовић.
Претседник: Где сте рођени?
Сведок Шкавовић: Рођен сам у Зеници, у Босни.
Претседник: Колико сте стари?
Сведок Шкавовић: Рођен сам 1896 године.
Претседник: 50 година. Занимање?
Сведок Шкавовић: Пушкар.
Претседник: Јесте ли ожењени?
Сведок Шкавовић: Ожењен.
Претседник: Имате ли деце?
Сведок Шкавовић: Имам петоро деце.
Претседник: Чији сте држављанин?
Сведок Шкавовић: Југославије.
Претседник: Држављанин Ф Н Р Ј . Јесте ли у сродству, пријатељству или непријатељству било са којим оптуженим?
Сведок Шкавовић: Нисам.
Претседник: Вас је Суд позвао да као сведок искажете шта знате
у кривичној ствари оптуженог Михаиловића Драгољуба и осталих.
Сведок Шкавовић: Молим.
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Претседник: Упозоравам вас да сте пред Судом дужни да говорите истину.
Сведок Ш к а в о в и ћ : Разумем.
Претседник: Последице лажног казивања пред Судом су вам познате. Шта ви знате да кажете?
Сведок Ш к а в о в и ћ : Молим прво питање?
Претседник: Где сте били 1941 године?
Сведок Ш к а в о в и ћ : Био сам четовођа.
Претседник: Какав?
Сведок Ш к а в о в и ћ : Прво под командом Косте Пећанца.
Претседник: До кад сте били под његовом командом?
Сведок Ш к а в о в и ћ : До септембра месеца, кад сам добио декрет
Косте Пећанца имао сам задатак да ухватим везу са Дражом Михаиловићем и калуђером Здравком. Ја сам дошао, колико се сећам, лично јуна месеца на Равној Гори у везу са потпуковником
Живојином Ђурићем. Дошао сам команданту Дражи Михаиловићу, предао докуменат, он га је гледао и није био задовољан што ја
радим за Косту Пећанца и мени је том приликом рекао: „На овој
територији не може нико да буде сем мојих људи." Нису били задовољни, али су мене пустили. Ја сам организовао, колико сам
могао, мале сеоске четице иначе нисам могао ништа активно предузимати.
Претседник: По чијем сте налогу организовали те четице?
Сведок Ш к а в о в и ћ : По налогу Косте Пећанца, а директиве сам добио лично од Драже Михаиловића.
Претседник: Је ли било каквих разговора између вас и оптуженог
Михаиловића приликом првог састанка?
Сведок: Ми смо имали кратак разговор. Једном приликом Палошевић 314 казао ми је: „Не можемо да трпимо Косту Пећанца и његове људе који ничу као печурке."
Претседник: Јесте ли том приликом лично разговарали са оптуженим Михаиловићем?
Сведок: Имали смо мали разговор у соби. Приликом тога разговора био је и оптужени Михаиловић присутан. На постељи је седео у
сељачком оделу, обријан је био и са цвикерима.
Претседник: Како су вам то дозволили да образујете чету кад су
вам казали да не трпе Пећанчеве људе?
Сведок: Ја сам пристао да слушам и њих.
Претседник: Јесте ли још који пут видели оптуженог Михаиловића? Други пут.
Сведок: Други пут сам га видео у Струганику. Ја сам био позван
од стране команданта. Тражили су ми да се прикључим њима. Доведени смо у цркву и том приликом био је Александар Мишић; он
је био као командант западне војске и онда сам том приликом примио одред и ја сам лично од Драже Михаиловића примио 10.000 динара за помоћ и издржавање одреда.
Претседник: Кад је био тај други састанак?
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Сведок: Мислим у септембру месецу, после рођендана бившег краља
Петра. 315
Претседннк: Јесте ли се још који пут видели са оптуженим Михаиловићем?
Сведок: Трећи пут сам се видео у штабу мајора Мишића, а присуству је био бивши директор фабрике, рудника антимона Хадсон,
кога су звали Бели. Ја сам га знао пошто је долазио у Крупањ.
Претседник: Је ли било каквих разговора?
Сведок: О разговорима нисам чуо ништа.
Претседник: Јесте ли се још који пут видели са оптуженим Михаиловићем?
Сведок: Четврти пут било је то у моме стану у Вировцима, где смо
се и сликали.
Претседник: Кад је то било?
Сведок: То је било ваљда, истог дана.
Претседник: Је ли било каквих разговора?
Сведок: Разговора нисам чуо никаквих.
Претседник: Па добро, под чијом сте командом стајали?
Сведок: Ја право да кажем нисам легализовао одред, већ је био непосредно под командом западне војске, а имали смо и везу по наређењу, ваљда, Драже, или по наређењу команданта западне војске, ми смо добили везу између његовог штаба и мога штаба и том
приликом споразумели се.
Претседник: А с ким сте имали везу?
Сведок: Са командантом западне војске.
Претседник: Како се звао?
Сведок: Александар Мишић.
Претседник: Какве сте директиве, наређења добијали од Мишића?
Сведок: Право да вам кажем у то време нисам добио директиве,
него једино како треба да организујем чете. Ја сам у ствари организовао сеоске чете. Ове су чете седеле у месту. Ја сам имао летећи штабић са 15 до 20 људи.
Претседник: А какве сте директиве имали у погледу употребе људи који су били сврстани у чете?
Сведок: Скоро нисам имао никакве за време док сам био.
Претседник: Јесу ли тада на терену постојали партизани?
Сведок: Јесу.
Претседник: Јесу ли се борили тада?
Сведок: Нису се много борили. Била је прва борба на Лајковцу од
стране друга Радивоја Јовановића, званог „Брада". Он је водио
борбу са Немцима у Лајковцу. То је била прва борба у Колубари.
Претседник: Кад је то било?
Сведок: Поштено да кажем не могу се сетити датума.
Претседник: Какав је био ваш однос као четовође према партизанима? Какве сте директиве добијали?
Сведок: Мој однос био је овакав, то зна и народ Колубаре, да сам
једном приликом позван од др. Јовановића из Ваљева и Ђаковића,
комесара политичког, и од стране Радивоја да дођем на састанак у
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Боговађу. Тамо смо одржали састанак и они су казали да не водимо борбу једни против других. Ја сам рекао да имам наређење да
се не бијем са њима. Рекао сам ја вас дирати нећу, а ви мене дирати немојте. Од Драже никаквог наређења нисам добио против
партизана, то је тачно и то моГу посведочити. Што се тиче мене и партизана увек смо били у слози...
Претседник: Да ли је такав став остао према партизанима?
Сведок: То је био мој став.
Претседник: А остали око вас? Осталих четника?
Сведок: Не знам шта је било.
Претседник: Јесте ли ви били стављени под слово „3"?
Сведок: Чуо сам да сам стављен и то кад сам се вратио из Немачке 1943 Године.
Претседник: Зб@г чега сте стављени?
Сведок: Ја немам и®јма, али мислим да зато што је мајор Мишић
ухапшен, па су сумњали да нисам ја био крив. Тога дана, кад се то
десил* нисам би® ту, неГ» сам би& Фтеран у Немачку. Али сумњам
и на ово: можда је Дража пвсумњав З&ОГ тога што сам радник,
што сам био некада ја у тим редовима, а носим знак на десној
два чекића и две руке.
Претседник: Добро Шкавовићу, да ли вам је што познато о предаји неких 360 партизана.
Сведок: Познато ми је овако: 1941, отприлике око 13 новембра, увече, дотерана је једна група партизана. Колико је бројала нисам
видео, јер је био мрак. Ту групу дотерао је Тешмановић добро
наоружан са 120 до 150 четника. Разлог зашто их је дотерао у Маркову Цркву није ми био познат, али ми је речено после тајно иза
општинске зграде код клозета да је ово наређење врховног команданта да се ти људи имају у току ноћи пребацити у Словац да би
се предали српској државној стражи да се ставе у логоре, онда ће
бити пострељани лево и десно. Толико знам. Било је око пола шест сати, јесенска новембарска ноћ. Око 7 сати били су пребачени у
Словац. Домет, релација између Словца и Маркове Цркве је око
1.000 до 1.200 метара. На мосту су биле постављене две немачке
батерије. Немачка војска била је. Кад сам то видео питао сам се
шта Дража Михаиловић мисли са тим људима, зашто се пребацују
преко мојих леђа? Зато се не осеТшм ни најмање крив.
Претседник: Ви се испитујете као сведок, да посведочите извесне
чињенице, а не одговарате ви пред Судом. Шта сте урадили по
наређењу тога Даке Тешмановића? Како се даље развијала читава
ствар? Шта сте учинили с тим партизанима?
Сведок: Тешмановић је издао наређење да треба да се пребаце. Ја
нисам могао, јер нисам имао више од 15 људи. То зна цела околина. Нисам држао више људства него толико. Ту је људство, ту
сам ја, решено је, наређење поступи и мора да се изврши пребацивање. Кад сам дошао у Словац имао сам прилике видети ужас.
Кад сам видео Немце мени је било незГодно и страшно. Убити се
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нисам могао из разлоГа што иако се убијем сШвар ће биШи ликвидирана на шШеШу Ших људи.
Претседник: Шта је било са партизанима? Коме су предати?
Сведок: Предати су лично Немцима.
Претседник: Да ли је био неко од официра СДС?
Сведок: Ја сам видео Немце?
Претседник: Шта су учинили Немци и са чиме су били?
Сведок: Немци су били са камионима и одвели су партизане за
Ваљево.
Претседник: Јесте ли чули шта је било са њима?
Сведок: Чуо сам после да је пострељано 265 људи. Тако је било.
Претседник: Друже тужиоче, ако имате извесна питања, изволите.
Тужилац: Углавном сте га ви питали. Које је доба ноћи било кад
сте их примили?
Сведок: Било је око пола шест.
Тужилац: Одакле их је дотерао Дака Тешмановић?
Сведок: Он их је дотерао из Мионице.
Тужилац: Ко је био тада у Мионици?
Сведок: Појма немам, неки потпуковник, командант, не знам како се звао.
Тужилац: Чија је то територија? Који су четници држали ту територију?
Сведок: Мајора Мишића.
Тужилац: Је ли био и његов штаб?
Сведок: На десет дана они су отсели.
Тужилац: Можете ли се сетити кога је датума то било? Када су
били доведени ти партизани?
Сведок: Колико се сећам мислим да је било 13 новембра, мислим,
не могу тачно да се сетим.
Тужилац: Јесте ли ви отишли заједно са Немцима да спроведете
партизане до Ваљева?
Сведок: После свега тога, кад је то било учињено, ја сам морао
отићи до Ваљева, али сам желео да одем до куће. И сутрадан био
сам позван код Лукића и речено ми је како морам ићи на терен,
рекао ми је то до знања да одем на терен, а неколико дана затим
био сам ухапшен.
Тужилац: Да ли су ваши четници камионом, у коме су били
партизани утоварани, заједно са Немцима обезбеђивали спровод?
Сведок: Спровод који је требало бити обављен, није био потребан
од стране наших, јер је било толико Немаца. Сада зашто су били
на камиону наши, ја сам био у друГом камиону, тога се тачно не
сећам.
Тужилац: Јесте ли и ви били под командом мајора Мишића?
Сведок: Био сам.
Тужилац: А Дако Тешмановић?
Сведок: Под командом Драже Михаиловића. Он је био у јадарском одреду.
Тужилац: Лозничком? Јадарском?
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Сведок: У Лозници.
Тужилац: А кад је Дако Тешмановић дошао на тај терен?
Сведок: Он је одмах на почетку био на терену.
Тужилац: У Колубари?
Сведок: Не, у Лозници.
Тужилац: А кад је дошао на терен Колубаре?
Сведок: Поштено да кажем, не знам. Да ли у току борбе или пре,
не знам када.
Тужилац: Да ли сте ви примили неки новац за партизане?
Сведок: Апсолутно ниједан динар.
Тужилац: Да ли сте предали те партизане Немцима?
Сведок: Ја нисам, нити сам могао да их предам.
Тужилац: Да ли бисте то извршили да је било тако наређено од
Дака
Тешмановића?
Сведок: Ни у којем случају, ја сам имао намеру...
Тужилац: А зашто сте извршили кад сте видели да је то зло?
Сведок: Ја то нисам могао... Шта сам ја могао да извршим са 10
до 15 људи.
Тужилац: Што нисте рекли Тешмановићу.
Сведок: Рекао сам, а то је моја грешка што сам то учинио.
Тужилац: Да ли сте веровали, ако то не извршите да се супротстављате, да би вас казнили.
Сведок: Разумљива ствар.
Судија Лаковић: Кад сте се вратили из Немачке?
Сведок: Ја сам дошао 1943, 15 априла.
Судија Лаковић: Јесте ли поново ступили у организацију Драже
Михаиловића?
Сведок: Никада нисам био. Био сам код своје куће и радио свој занат.
Судија Лаковић: Јесте ли радили што за четнике пошто сте дошли
из Немачке? Јесу ли вас позивали негде?
Сведок: Не.
Претседник: (Обраћа се одбрани): Одбрана, ако имате питање изволите.
Бранилац Ћоновић: Ја бих желео пре него поставим питање да
оптужени Михаиловић постави низ питања да би се изјаснила
ситуација која је била на терену. То би било и за Суд повољно и за
одбрану. (Обраћа се Михаиловићу) Је ли оптужени Михаиловићу,
ако имате објашњења.
Претседник: Ми сведока испитујемо о извесним чињеницама које
су њему познате или нису, да свршимо најпре с тиме.
Ђоновић: Добро. Кад сте ви Шкавовићу отишли у Немачку?
Сведок: Ја сам отишао у Немачку по једном акту који је мене
био оптужио и то лично оптужио Богдан Брајевић, мој помоћник, а у јуну 1941 Године кад је нестало дувана код нас. Ја сам
тада написао један акт и то двојици шверцера у околини Бајине
Баште и тражио од њих и написао овако да се то пошаље преко
команде партизанскоГ четничкоГ одреда. Пошто знам врло добро
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да су четници и партизани тада заједно радили. Од њих сам тражио да нам пошаљу 70 до 80 килограма дувана. Тај акт је изгубљен
и касније пронађен од стране некоГ четничкоГ војводе којеГа ја не
познајем и он је тај акт упутио мени натраГ. Акт нисам ја лично примио неГо БоГдан Брајевић и он ме је оптужио као ненационалноГ неГо у сасвим друГом светлу Немцима и рекао је да су у
акту шифре којима тобоже ја тражим дуван и да се налази под
шифром Бајина Башта, а оних 70 до 80 килограма дувана да се
не односе на дуван неГо на муницију, чиме ја све скупа обавештавам и дајем на знање да се има извршити напад на Ваљево.
Бранилац Ђоновић: Можда је и то било. Како сте ви одведени.
Јесте ли одведени или сте сами отишли, у коме својству?
Сведок: Одведен сам на рад.
Бранилац: Јесте ли сами хтели да идете?
Сведок: Нисам хтео сам одведен сам.
Бранилац: Јесте ли отишли као заробљеник? Објасните пред
Судом кажите праву истину.
Сведок: Истину и Говорим. Отишао сам као политички кривац
збоГ ОНОГ дувана.
Бранилац: Из тих ваших испита излази да сте отишли сами у Немачку. Да вас нико није одвео, већ из бојазни.
Сведок: Из бојазни нисам отишао, јер да сам из бојазни отишао не
би се вратио.
Бранилац: Многи су се вратили јер су мислили да се заборавило.
Ваше сведочење овде је јасно. Ви се браните, а не сведочите. Ко
вам је дао оних 10.000 динара?
Сведок: Дража Михаиловић.
Бранилац: Онако из руке у руку?
Сведок: Да из руке у руку.
Бранилац: Зашто?
Сведок: За одржавање одреда.
Бранилац: Ви кажете да сте били под командом Мишића. Шта је
Мишић предузимао против вас после оне предаје партизана Немцима у Словцу?
Сведок: Није предузимао ништа. Шта има да предузима? Ја сам
био одведен у Немачку.
Бранилац: Зашто седосте ви у онај камион кад је то све било против ваше воље?
Сведок: Немојте мислити да сам ја отишао због неког мита.
Бранилац: Не питам ја вас за мито, него зашто сте сели кад је вама било мрско предавање партизана Немцима?
Сведок: Сео сам. Учинио сам грешку.
Бранилац: Значи нисте се нимало згражали за оно што се дешавало ту?
Сведок: Знам ја да ви браните Дражу Михаиловића.
Бранилац: Овде се ради о једном вашем злочину, а видићемо колико је Михаиловић крив.
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Сведок: Како ви то сматрате. Јесам ли ја био на терену Где се купе партизани од равноГорских чета. Ја нисам био ни за једну
борбу. Јесам ли ја имао појма о томе?
Бранилац: Ви сте партизане предали Немцима.
Сведок: А ко их је дотерао и с којим су циљем дошли у Маркову
Цркву?
Бранилац: Зато ће Брајовић да одГовара. Ви сте рекли да нисте
примали налоге од Драже Михаиловића за борбу са партизанима.
Сведок: Нисам.
Бранилац: Каква је ваша улога била. Шта сте ви уопште радили?
Сведок: Шта сам могао да радим кад сам био скучен? Имао сам
терен од Вртиглаве до Доњег Мусића. Горњи део ми је био одузет.
Бранилац: Питам ја вас каква је ваша улога била. Јесте ли ви
престали бити Пећанчев?
Сведок: Јесам.
Бранилац Ђоновић: Питање је у томе шта сте ви радили на том
узаном терену. Јесте ли ви престали бити Пећанчев војвода?
Сведок: Јесам.
Бранилац: Како кад вам Михаиловић није ништа наређивао да
радите?
Сведок: Мени лично није наређивао. Добијао сам наређења од Мишића да водим рачуна о људству.
Бранилац: Ви кажете да сте имали 10 до 15 људи.
Сведок: То су биле сеоске четице које су имале своју дужност.
Бранилац: То је Пећанчев стил.
Тужилац: То је стил Драже Михаиловића у почетку. Само мобилише, добију људи објаве и остану код куће.
Бранилац: Ја знам да је ово Пећанчев стил а не стил Драже Михаиловића. Ја немам вииге питања.
Бранилац Драгић Јоксимовић: Из вашеГ исказа овде пред Судом
Шкавовићу ви сте отпремљени за Немачку од стране Немаца.
Рекосте да је било 23 новембра.
Сведок: 22 новембра 1941.
Бранилац Јоксимовић: Значи предаја оних партизана је била 13
новембра.
Тужилац: Господин Јоксимовић сасвим некоректно поставља питања. Он сведоку намеће суГестије. То није начин испитивања!
Бранилац Јоксимовић: Ја мислим да претседник може мене да
опомене а не ви.
Тужилац: Ја скрећем пажњу претседнику.
Бранилац Јоксимовић: Претседник је надлежан да чини приГоворе.
Тужилац: И ја сам позван да чиним пртоворе а претседник нека
одлучује о приГоворима.
Бранилац Јоксимовић: Значи то је 21 новембра 1941 Године. Ако
сте ви морали по тражењу Немаца да будете отпремљени, зашто је
било потребно да и ваш син иде заједно с вама?
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Сведок: Њега сам повео из разлога да му се не би десило шта. Ја
сам господар свога детета.
Бранилац Јоксимовић: Да ли сте евентуално добровољно пошли
на рад или сте били принуђени? Ко вас је предложио? Да ли вас је
општина
предложила?
Сведок: Капетан из ор^скоманде.
Б р а н и л а ц : Откуд је капетан из ортскоманде знао за вас?
Сведок: Оптужба је пренета на ортскоманду, а онај капетан је
знао да сам ја помагао партизане.
Бранилац Јоксимовић: Значи да сте интернирани, а нисте отишли на рад? Не бих рекао.
Сведок: Ја бих рекао. Ја сам био у логору.
Бранилац: Како се МОГЛО десити да сте се вратили 15 априла 1943.
Претседник: Г. Јоксимовићу шта је то релевантно?
Бранилац Јоксимовић: Мени је довољно да се то десило 21 или
22 новембра 1941.
Претседник: Ви би хтели нешто, оптужени Михаиловићу? Само
конкретна питања постављајте. Ви сте чули шта је сведок рекао.
Оптужени Михаиловић: Ко је Дарко Тешмановић?
Сведок Јован Шкавовић: Ви боље знате ко је то него ја. Он је био
под вашом командом. Ви добро знате њега.
Оптужени Михаиловић: Ја га не знам.
Сведок: Ја знам да га ви знате лично.
Оптужени Михаиловић: Је ли Богдан Брајовић био ваш помоћник?
Сведок: Био је. Он је био веза између вас и мене. Мени сте поставили контролу.
Оптужени Михаиловић: За време борби са партизанима јесте ли
се ви борили?
Сведок: Нисам.
Оптужени Михаиловић: Јесте ли добили какво наређење?
Сведок: Ниједно.
Претседник: То је он рекао: да од вас лично није добио никакво
наређење да се бори са партизанима, и да се он са партизанима
није борио.
Оптужени Михаиловић: Ако није потребно суочење, ја немам ништа више да питам.
Претседник: Оптужени Михаиловићу, јесте ли ви из ваших руку
дали сведоку Шкавовићу 10.000 динара?
Оптужени Михаиловић: То су такви детаљи да ја не бих могао
рећи ни да, ни не.
Претседник: Јесте ли се састајали с њиме неколико пута?
Оптужени Михаиловић: Ја сам обилазио фронт Александра Мишића и био сам у Вртоглави, где је био његов штаб. Шкава је имао
око 50 људи.
Сведок Шкавовић: Било је више људи, само су били распоређени.
Оптужени Михаиловић: Он је имао 50 људи, а можда и 70.
Сведок: Људи су се окупили онда кад сам ја имао да дођем. Такво
ми је било и наређење.
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Оптужени Михаиловић: Ја бих молио да се суочим са сведоком.
Претседник: На коју околност? Ви сте се у ствари суочавали.
Оптужени Михаиловић: На околност продаје и предаје.
Претседник: Приђите ближе Суду и један и други. - Сведок к а ж е
да је добио наређење од Даке Тешмановића, који му је пренео
наређење врховног команданта Драже Михаиловића.
Оптужени Михаиловић: Он није послушао наређење, а к а ж е да се
није ни борио против партизана. Јоване Шкава, продао си, а ниси
предао. За сваку главу добио си новац.
Сведок Јован Шкава: Није истина. Ти си мене осудио на смрт,
оца петоро деце.
Бранилац Н. Ђоновић: Ви сте, Шкава као злочинац осуђени на
смрт.
Тужилац: О томе депеше говоре зашто је он осуђен на смрт.
Претседник: Јоване Шкава, дајете ли Суду часну реч да сте о
свему ономе што сте говорили Суду истину говорили?
Сведок Јован Шкава: Дајем часну реч, друже претседниче.
Претседник: Можете ићи. Оптужени Михаиловићу, седите на своје место.
Претседник: Можете да идете. Нека уђе други сведок, Перовић
Тодор. (У дворану уводе сведока Перовића) Ви сте Перовић Тодор?
Сведок Перовић: Јесам.
Претседник: Колико сте стари?
Сведок: 36 година.
Претседник: Ожењен?
Сведок: Нисам.
Претседник: Држављанство?
Сведок: Југословенско.
Претседник: Јесте ли у неком ближем сродству, пријатељству или
непријатељству или у завади са оптуженим Михаиловићем?
Сведок: Нисам.
Претседник: Суд вас је позвао као сведока да кажете шта знате по
питању кривице оптуженог Михаиловића Драгољуба. Опомињем
вас на дужност истинитог казивања. Лажно казивање пред Судом
повлачи за собом кривичну одговорност. Шта ви као сведок знате
да кажете по питању кривице Драже Михаиловића?
Сведок: Ја бих молио Суд да ми постави питања.
Претседник: У реду. Када сте се први пут видели са Дражом Михаиловићем?
Сведок: Први и последњи пут, свега једанпут смо се видели, у фебруару месецу 1943 године у Липову код Колашина.
Претседник: Одакле сте ви дошли?
Сведок: Ја сам дошао из Книна, односно преко Сплита.
Претседник: На који начин?
Сведок: Дошао сам бродом до Метковића а одатле аутомобилом до
Колашина.
Претседник: Ради чега сте дошли код оптуженог Михаиловића?
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Сведок: У то време када сам био у Книну са јединицама под командом Баћовића умро је у Сплиту Илија Бирчанин, командант за
западну Далмацију, Босну и Лику. Том приликом поставило се
питање његовог наследника. Јевђевића и Баћовића упутили су ме
са поштом да би добили сугестије у томе погледу, од Врховне команде, односно писмени налог.
Претседник: Да ли вам је познато да ли је оптужени Михаиловић
долазио кад год у Херцеговину и када?
Сведок: Долазио је, колико је мени познато из прича Илије Трифуновића-Бирчанина, 1942 године у лето, у јулу или августу, не
сећам се тачно. Долазио је и тамо се састао са Илијом Трифуновићем. После је дошао Илија у Требиње да оснива организацију
Драже Михаиловића.
Претседник: Је ли вам то причао лично Бирчанин?
Сведок Перовић: Било је нас 20 до 30 грађана са циљем да нас организује и објашњавао нам је сврху и задатак организације.
Претседник: Је ли вам Бирчанин испричао шта је даље говорено
на томе састанку.
Сведок: Он нам није објашњавао све шта су разговарали на томе
састанку, али пошто је имао за циљ да нас повеже у организацију,
свакако је најглавнији договор био сарадња са Италијом и он нам
је доказивао да је то најбољи начин, да је то наређено са највишег
места и да је разговарао о томе са командантом Дражом Михаиловићем који сматра да друкчије није могуће да се ради.
Претседник: А када је оптужени Михаиловић други пут био на
вашем терену?
Сведок: Други пут је био код Калиновика у другој половини месеца марта 1943 године.
Претседник: Због чега?
Сведок: Тада су партизани надирали преко Јабланице и биле су
предузете све мере да се заустави њихово надирање. Наше јединице биле су код Јабланице и употребљене су све црногорске јединице да се то спречи.
Претседник: Да ли је вама познато да је у 1942 години било сарадње
између четника Драже Михаиловића и италијанског окупатора?
Сведок: Било је сарадње.
Претседник: У чему се огледала та сарадња?
Сведок: Четничке јединице састојале су се из бригада, по градовима били су команданти срезова који су одржавали везу између
италијанских и четничких јединица. Имали су своја седишта у
градовима, примали су од Италијана храну, муницију и наоружање.
Претседник: Је ли се та сарадња наставила и у оном периоду када
су партизани, односно Народноослободилачка војска надирали у
Херцеговину према Калиновику?
Сведок: Јесте, све до капитулације Италије.
Претседник: Откуд ви знате ту чињеницу?
Сведок: Ја сам по доласку Бирчанина ступио у организацију и
онда сам од септембра 1943 године био стално са Јевђевићем, који
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је био политички делегат за Источну Босну и Црну Гору до капитулације Италије. А после сам ја био делегат.
Претседник: Јесте ли се ви интересовали код Јевђевића како он
може у име једне организације да тако отворено сарађује са окупатором?
Сведок: Не само да смо се интересовали него су му многи то и пребацивали, али он се правдао да интерес српског народа то захтева
и да тако наређује Врховна команда.
Претседник: Шта је вама познато о ситуацији на Динари?
Сведок: 1942 године крајем децембра упућено је око 3.000 четника у Херцеговину под командом Баћовића на Динару да помогне
Ђујића који је јавио, да се налази у тешкој ситуацији.
Претседник: У каквој тешкој ситуацији?
Сведок Тодор Перовић: Био је притешњен од партизана и није
могао да се одржи без помоћи. Тражио је помоћ.
Претседник: Јесу ли те јединице отишле тамо?
Сведок: Отишле су и ја сам био с њима.
Претседник: По чијем су наређењу ишле те јединице и ви на челу?
Сведок: По наређењу Врховне команде.
Претседник: На који начин су те јединице пребачене на Динару и
у ком броју од прилике?
Сведок: Ми смо пошли у три правца са возовима до Метковића,
бродовима до Солина, а одатле возовима до Книна.
Претседник: Јесте ли пролазили кроз италијанске гарнизоне?
Сведок: То су била превозна италијанска средства.
Претседник: Јесу ли у тим операцијама заједно са четницима учествовали и Италијани?
Сведок: Колико је мени познато био је један батаљон дивизије
Бергамо са Баћовићевим јединицама.
Претседник: Докле сте ви остали у организацији?
Сведок: До октобра 1944 године.
Претседник: До октобра 1944 године. Какве сте још послове за организацију правили?
Сведок: По к а п и т у л а ц и ј и Италије Немци су дошли на нашу територију где су раније били Италијани. Они су ме одмах позвали,
управо ти њихови команданти, који су дошли са Немцима, позвали су ме и казали да и м а ј у наређење да ми с њима сарађујемо под
истим условима, под којима смо ми са Италијанима сарађивали,
да имају уговор који су направили са Јевђевићем о тој сарадњи,
која неће да се разликује ништа од оне док су били Италијани. Ја
сам о томе известио Баћовића, који је био командант у околини
Требиња, и он ми је казао да је то добро да ја треба да продужим
ту везу између њих, Немаца и њега. Ја сам одржавао везу и водио
све дипломатске послове у том правцу.
Претседник: С к и м сте водили дипломатске послове?
Сведок: Са Немцима.
Претседник: Јесте ли имали писмено овлашћење од Баћовића?
Сведок: Јесам. То је нађено код мене.
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Претседник: У ком је правцу издато то овлашћење? На шта сте
били овлашћени?
Сведок: Постављен сам за политичког делегата његове команде
на терену Херцеговине, Боке и Дубровника са свима политичким
правима и са правом да склапам све политичке преговоре.
Претседник: Јесте ли ви одлазили на састанак са Немцима?
Сведок: Да.
Претседник: Са ким сте се састајали од крупних?
Сведок: Од крупних је био немачки конзул Елберт, затим је био
генерал командант „Вражије дивизије" Рајнхолд и не знам више
ко је био. Кад сам био упућен у Београд да разговарам са Нојбахером, није ме примио Нојбахер него његов заступник Штеркер.
Претседник: Јесте ли ви о тим преговорима са Немцима обавештавали Баћовића?
Сведок: Увек и то најчешће претходно, јер ја нисам могао разговарати, док нисам имао упутства у коме смислу треба да се воде
разговори.
Претседник: Јесу ли Немци Елберт и Рајнхолд знали да ви долазите у име организације ДМ?
Сведок: Да, иначе не би са мном разговарали.
Претседник: Кад сте ви Баћовића обавестили о томе да сте дошли
у контакт са Немцима и да су вам они рекли да имају налог да
продуже исти уговор са четницима организације ДМ, какав су четници имали и са Италијанима, и зар то није била нова ситуација,
- шта вам је, дакле, Баћовић на то одговорио и какво је питање
правио?
Сведок: Ми смо сматрали да ћемо доћи у конфликт са Немцима.
Ја сам водио преговоре са Италијанима о заједничкој борби. Међутим, настаје сасвим друга ситуација. Кад сам обавестио Баћовића о томе он ми је казао: „Италијани неће да се боре, од њих нећемо имати никакве користи, а ми сами против Немаца не можемо успети." Ја нисам хтео то на своју руку да изведем, него сам
тражио од Баћовића да обавести Врховну команду. Он ми је казао
да је обавестио Врховну команду о ситуацији и о потреби сарадње,
а и сам је увидео потребу те сарадње, и после два дана ме је позвао
и казао да је одговорено: „Радити према приликама". Такву депешу Баћовић је примио.
Претседник: Друже тужиоче, ако имате питања, изволите.
Тужилац: Немам никакво.
Претседник: Ако има одбрана, изволите.
Бранилац Ђоновић: Молим вас, где је била Врховна команда кад
је издавала та наређења о којима сте овде сада говорили, - је ли
вам то познато?
Сведок: Врховна команда до 1943 године у априлу била је у Липову
код Колашина, а после тога у Србији, тачно где није ми познато.
Бранилац Ђоновић: Баш је реч о томе, где је Врховна команда
била у то време кад су стизала та наређења о којима сте сада овде
говорили.
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Сведок: Ја сам овде говорио о наређењима која су стизала у току
неколико година.
Бранилац Ђоновић: Ви сте овде казали да су стизала наређења
врховне команде о сарадњи са Италијанима.
Сведок: То је било у почетку и тада је Врховна команда била у
Липову.
Бранилац Ђоновић: Јесте ли ви били активан војник, или сте били само за ове преговоре.
Сведок: Ја тада нисам био са Италијанима за преговоре, него тек
кад су дошли Немци био сам за преговоре.
Бранилац Ђоновић: Ко вам је издавао налоге за те преговоре?
Сведок: Команда оперативних јединица.
Бранилац Ђоновић: Ко је био шеф те команде?
Сведок: Мајор Петар Баћовић.
Бранилац Ђоновић: Између њих и Врховне команде има једна
команда операШивне војске.
Сведок: Баћовић, колико је мени познаШо, имао је дирекШну везу
са Врховном командом. А само за време операција код Јабланице
и Невесиња у марШу 1943 године, Шада је био послаШ Захарије
ОсШојић као исШакнуШи део Врховне команде за вођење ових операција.
Бранилац Ђоновић: То је и најважније.
Сведок: Али само за време Ших борби.
Бранилац Ђоновић: Ви сте овде рекли да сте били овлашћени да
разговарате с Немцима. Ко вас је овластио?
Сведок Перовић: Баћовић.
Бранилац Ђоновић: А шта сте имали да разговарате?
Сведок Перовић: Требало је обновити оне односе који су били
између нас и Италијана до доласка Немаца.
Бранилац Ђоновић: Какви су то односи?
Сведок Перовић: Требало је да се од Немаца прима храна, муниција и слободан пролаз јединица.
Бранилац Ђоновић: Јесте ли после капитулације Италијана онда
тек ступили у преговоре с Немцима?
Сведок Перовић: Ја сам дошао на тај положај од одласка Јевђевића у Абацију, а нисам дотле имао декрет.
Бранилац Ђоновић: Какав декрет?
Сведок Перовић: Немци су тражили овлашћено лице које може
да обавеже организацију.
Бранилац Ђоновић: Ко вам је давао упутства?
Сведок Перовић: Баћовић.
Бранилац Ђоновић: То не спори ни опШужени Михаиловић. Што
кажете да сте за цео период били овлашћени а шта је био Бора
Радуловић у Дубровнику?
Сведок Перовић: Бора Радуловић није у Дубровнику радио ништа,
он је био командант једне оперативне групе у борби против парШизана.
Тужилац: У IV офанзиви.
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Претседник: (Обраћајући се браниоцу Ђоновићу): Ви сте помешали. Сведок почиње да води преговоре после капитулације Италијана а Бора Радуловић је учествовао у IV офанзиви, 1943 Године.
Бранилац Ђоновић: Кад сте добијали инструкције од Баћовића
је ли он Говорио да је од Драже Михаиловића добио налоГ?
Сведок Перовић: Јесте, а често ми је показивао депеше од Врховне команде.
Тужилац: Молим, нисам чуо одГовор сведока?
Претседник: „Јесте, и често ми показивао депеше од Врховне команде."
Бранилац Ђоновић: Ко је потписивао депеше?
Сведок Перовић: Чича.
Бранилац Ђоновић: А није Ђока?
Сведок Перовић: Раније је било „Ђока", а после „Чича".
Бранилац Ђоновић: Ја не бих ништа више да га питам пошто
износи оно што ми знамо.
Претседник: Да ли вам је познато да је још ко учествовао у Четвртој офанзиви против Народноослободилачке војске сем Италијана
и четника?
Сведок Перовић: Учествовала је и једна група Немаца на сектору
Лукачевића код Коњица.
Тужилац: Какву је функцију имао Баћовић?
Сведок Перовић: Био је командант оперативних трупа.
Тужилац: Да ли је био постављен од Михаиловића на ту функцију?
Сведок Перовић: Јесте.
Тужилац: А да ли је Баћовић ишао у иностранство?
Сведок Перовић: Ишао је у Каиро.
Претседник: Можете да идете Перовићу. 15 минута одмора.
Одмор у 9,10 часова.
Наставак претреса после одмора
Претседник: Наставља се претрес. Друже заставниче, наредите да
се уведу сви оптужени (уводе се оптужени). Нека уђе сведок Јовановић Владимир (улази сведок Јовановић). Приђите ближе. Како
се зовете?
Сведок: Владимир Јовановић.
Претседник: Где сте рођени?
Сведок: У Лазаревцу.
Претседник: Колико имате година?
Сведок: 46 година.
Претседник: Јесте ли ожењени?
Сведок: Ожењен сам.
Претседник: Имате ли деце?
Сведок: Имам троје деце.
Претседник: Ч и ј и сте држављанин?
Сведок: Југословенски.
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Претседник: Држављанин југословенски. Јесте ли у каквом ближем сродству и пријатељству или завади и мржњи са оптуженим
Драгољубом Михаиловић?
Сведок: Не.
Тужилац: Да ли познајете оптуженог Михаиловића?
Сведок: Познајем.
Тужилац: Да ли га можете познати?
Сведок: Могу.
Претседник: Окрените се.
Сведок: (окреће се и после разгледања оптужених показује руком
на оптуженог Михаиловића.)
Тужилац: Овај је моменат важан.
Претседник: Оптужени Михаиловићу, познајете ли сведока?
Оптужени Михаиловић: Ја нисам сигуран.
Претседник: Приђите ближе.
Оптужени Михаиловић: Можда није имао бркове.
Сведок: Нисам имао бркове.
Претседник: Можете сести оптужени Михаиловићу. Јесте ли ви
били у организацији ДМ? Заборавио сам да вам претходно напоменем. Ви се испитујете као сведок и познато вам је да сте дужни
пред Судом да говорите истину.
Сведок: Да.
Претседник: Л а ж н о казивање пред Судом повлачи за собом кривичне последице.
Сведок: Разумем.
Претседник: Колико сте дуго били у организацији Драже Михаиловића?
Сведок: Од децембра 1943 године.
Претседник: Јесте ли присуствовали, управо шта знате о састанцима оптуженог Михаиловића и његових функционера с једне
стране и Немаца, недићеваца, СДС-оваца с друге стране?
Сведок: То сам набројао у записнику.
Претседник: Претрес је усмен и јаван. Према томе мора се казивати. Испричајте шта знате о тим састанцима, кад су били, с ким
и где?
Сведок: Половином јануара 1944 године срео сам капетана Раковића, команданта другог равногорског корпуса. Срео сам га у Трбушанима, срез Љубићки, да је ишао са Миланом Аћимовићем.
Тада нисам ништа разговарао. Само сам питао Раковића кад могу
да се нађем с њим. Он је рекао: „Сутра". Питао сам га откуда ту
Аћимовић.
Претседник: Кад рекосте да сте ступили у организацију?
Сведок: 1943 децембра.
Претседник: Добро даље.
Сведок: То је био први састанак. Други састанак је био марта или
априла, не могу тачно да се сетим, у селу Вранићима.
Претседник: Између кога?
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Сведок: Између генерала Трифуновића и Милана Аћимовића и
Штеркера.
Претседник: А откуда ви то знате?
Сведок: Знам зато што сам сачекао Аћимовића и Трифуновића и
Штеркера у Вранићу.
Тужилац: У чијој је кући био састанак?
Сведок: У кући Чолића.
Претседник: Шта знате ближе о састанку?
Сведок: Они су дошли увече. Сутрадан су се састали, били су разговори тога дана и прекосутра по подне они су отишли.
Претседник: Да ли је томе састанку присуствовао Топаловић Ж и вко?
Сведок: Није. Он је очекиван, али није дошао.
Претседник: Од куда знате да је био очекиван?
Сведок: Знам јер ми је рекао генерал Трифуновић.
Претседник: На који начин је дошао генерал Трифуновић, а на
који Милан Аћимовић на састанак?
Сведок: Трифуновић је дошао коњем, јашући са пратњом дан пре
састанка.
Претседник: Ко је био у пратњи генерала Трифуновића?
Сведок: Били су његови пратиоци. Аћимовић је дошао аутомобилом са Штеркером.
Претседник: Знате ли о каквом другом састанку што?
Сведок: Знам за састанак на Ускрс.
Претседник: Које године?
Сведок: 1944 године.
Претседник: Између кога?
Сведок: Између Штеркера, Милана Аћимовића, генерала Трифуновића и Ж и в к а Топаловића.
Претседник: Како је дошло до организовања тога састанка?
Сведок: Ови су дошли из Београда аутомобилом.
Претседник: Је ли састанак био случајан или унапред одређен?
Сведок: Није, ја сам био обавештен и ја сам сачекао, а сачекао је и
Раковић, па је састанак одржан.
Претседник: У чијој је кући одржан?
Сведок: Одржан је у кући Владана... био је без ноге, не могу моментално да се сетим презимена, Луковића, мислим.
Претседник: Да ли је био и Ж и в к о Топаловић?
Сведок: Био је.
Претседник: Знате ли ближе шта је разговарано, шта је закључено?
Сведок: Ја не знам шта је разговарано, не бих знао да кажем. Разговорима нисам присуствовао.
Претседник: Знате ли још за који састанак?
Сведок: Знам за састанак у августу месецу кад су дошли из Београда Аћимовић, Штеркер...
Тужилац: Где је био тај састанак?
Сведок: У Цагањима.
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Претседник: Рекли сте да знате за један састанак у Вранићима,
онда сте причали о састанку у Трбушанима, а где је био овај?
Сведок: У Цагањима.
Претседник: Где у Цагањима? На ком месту?
Сведок: У Општини рожачкој.
Претседник: Ко је био на том састанку?
Сведок: На састанку су били г. Аћимовић, Штеркер и Нојбахер
који су дошли из Београда. Ја сам их сачекао у Трбушанима код
једне кафане и одвео у Цагање.
Претседник: Где, на ком месту?
Сведок: Код школе. Ту је сачекао Раковић. Из аутомобила смо
отишли преко реке право на један километар. Било је вече. Ту су
били г. Михаиловић и г. Балетић. Касније је дошао г. Мак Дауел.
И ту је обављен састанак, ја сам био по страни, са Раковићем.
Претседник: Колико далеко сте били од места састанка?
Сведок: Двадесетак метара, нисам присуствовао разговорима.
Претседник: Значи ли то да ништа ближе не знате о састанку?
Сведок: Ништа детаљније. Раковић ми је сутрадан причао о састанку. Нисам знао да је био на састанку Нојбахер кога нисам пре
знао. Штеркера и Аћимовића сам знао.
Претседник: Знате ли што о састанку у селу Брђанима?
Сведок: У Брђанима био је састанак између генерала Трифуновића, ЈБотића и И л и ј е Михаиловића.
Претседник: Како је дошло до састанка?
Сведок: На тај начин што је генерал Трифуновић дошао дан раније код мене и казао да ће сутра доћи возом из Београда Љотић и
Илија Михаиловић. И л и ј а је дошао неочекивано. Отишао сам на
станицу са једним штајер-вагоном. Ја сам их сачекао и довезао до
генерала Трифуновића.
Претседник: Знате ли што о неком састанку у септембру између
оптуженог Михаиловића и Штеркера?
Сведок: То не знам, али после овог састанка у Цагањима Раковић
ме позвао и неколико дана касније дао ми неки новац и отишао за
Београд. Он је казао да долазе Штеркер и Аћимовић на састанак
са Михаиловићем.
Тужилац: У коме месецу?
Сведок: То је било у августу.
Тужилац: Је ли то причао Раковић?
Сведок: Јесте.
Претседник: Знате ли још шта да кажете?
Сведок: Не знам ништа.
Претседник: Како и на који начин знате ове чињенице?
Сведок: Знам, јер сам био ту.
Претседник: Јесте ли ишта сазнали?
Сведок: Ово што говорим то је из личног сазнања.
Претседник: Какву сте ви уопште функцију имали у организацији ДМ?
Сведок: Ја сам био наименован за начелника Округа краљевачког.
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Претседник: Друже тужиоче, ако имате питања изволите.
Тужилац: Молим да објасните, како начелник?
Сведок: Начелник.
Тужилац: Чији? Недићев?
Сведок: Не, равногорски.
Тужилац: Постављен од организације ДМ?
Сведок: Да, од Драже.
Тужилац: Молим вас да кажете какву је функцију имао генерал
Трифуновић?
Сведок: Ја не знам његову функцију.
Тужилац: Оптужени Михаиловићу, какву је функцију имао генерал Трифуновић?
Оптужени Михаиловић: Командант Србије.
Тужилац: Ви сте казали претседнику готово све о састанку у Трбушанима, у кући Чолића.
Сведок: Јесте, не у Вранићима, у кући Чолића.
Тужилац: Је ли ту био неки калуђер?
Сведок: Он је дошао са Аћимовићем из Београда.
Тужилац: Молим вас говорите гласније.
Тужилац: Је ли тај калуђер присуствовао састанку?
Сведок: Не, није, нико од нас није присуствовао састанку.
Тужилац: Је ли било какве вечере?
Сведок: Јесте.
Тужилац: Где?
Сведок: Ту, у кући.
Тужилац: Ко је био на вечери?
Сведок: На вечери је био генерал Трифуновић, Аћимовић, ја, Штеркер...
Тужилац: И још.
Сведок: Јелисеј.
Тужилац: Па је ли вечера протекла у најмање затегнутој атмосфери?
Сведок: Није.
Тужилац: Је ли била у пријатном тону?
Сведок: Да, разговор је вођен у нарочито пријатном тону.
Тужилац: Ви сте рекли да Ж и в к о Топаловић није дошао.
Сведок: Није.
Тужилац: Добро, кад су Штеркер и Аћимовић кренули натраг, ко
их је пресрео на путу?
Сведок: Пресрела их је госпођа Топаловић и она је с њима отишла
за Београд.
Тужилац: Отишла је с њима за Београд? Њиховим аутомобилом?
Сведок: Јесте.
Тужилац: Да ли је нешто код њих протестовала и говорила зашто
су одржали састанак?
Сведок: Чуо сам да је протестовала што је састанак одржан без др.
Топаловића.
Тужилац: Отишла у Београд њиховим аутомобилом?
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Сведок: Њиховим.
Тужилац: Са Штеркером и Аћимовићем?
Сведок: Јесте.
Тужилац: Да ли ви знате где су Цагање?
Сведок: Ја знам.
Тужилац: Да ли знате где је цагањска школа?
Сведок: Знам.
Тужилац: Колико је удаљено место на ком се састао Михаиловић
са Нојбахером?
Сведок: Отприлике један километар.
Тужилац: У којем правцу?
Сведок: Преко оног потока од цагањске школе.
Тужилац: Значи идући уз поток?
Сведок: Кад се пређе поток иде се право.
Тужилац: У које доба дана?
Сведок: Предвече.
Тужилац: Да ли се било већ смркло?
Сведок: Сумрак је био.
Тужилац: Да ли сте могли да распознате личности?
Сведок: Па сада, могао сам.
Тужилац: Да ли сте лично видели Михаиловића да је дошао?
Сведок: Да, лично.
Тужилац: И познали га тада?
Сведок: Јесте, познао сам.
Тужилац: Јесте ли га када пре видели?
Сведок: Видео сам.
Тужилац: Где сте пре тога видели?
Сведок: У Рошцима.
Тужилац: Више пута сте га видели?
Сведок: Два до три пута.
Тужилац: Јесте ли се ви поздравили тада кад је он дошао?
Сведок: Нисам.
Тужилац: Јесте ли дочекали са Раковићем..?
Сведок: Кога?
Тужилац: Михаиловића кад је дошао у Цагање.
Сведок: Они су нас чекали. Ја сам дошао са овим аутомобилом...
Т у ж и л а ц : Ви сте дошли са овим аутомобилом?
Сведок: Јесам.
Т у ж и л а ц : Па добро, да ли после вашег доласка на место састанка?
Сведок: Они су већ били, ми смо стигли доцније, а тек касније је
стигао и господин Мак Дауел.
Тужилац: А ко је био на састанку, ко је остао на састанку, пошто
сте се ви одвојили?
Сведок: Остао је Аћимовић и тај господин Нојбахер, па Михаиловић и Балетић.
Тужилац: А Штеркер, где је он био?
Сведок: Он је био с нама.
Тужилац: Са вама?
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Сведок: Јесте.
Тужилац: Значи Штеркер није присуствовао састанку?
Сведок: Не, с нама је био.
Тужилац: Јесте ли ви свршавали све ове послове око састанака,
техничке припреме, да нађете кућу, да спремите вечеру?
Сведок: То је било све већ спремно. Ја сам имао само да их дочекам и одведем.
Тужилац: Ви сте на питање претседника суда одговорили да је
једном састанку присуствово и Ж и в к о Топаловић.
Сведок: Јесте.
Тужилац: Је ли капетан Раковић учествовао у преговорима на
том састанку?
Сведок: На састанку о Ускрсу јесте.
Тужилац: Да ли је капетан Раковић поднео какав захтев Штеркеру?
Сведок: Ја не знам.
Тужилац: Да ли је он писао нешто?
Сведок: Јесте.
Тужилац: Шта је писао?
Сведок: Неко требовање за оружје.
Тужилац: А коме је то требовање дао?
Сведок: Ја не знам, само он је ишао после у Београд.
Тужилац: Да ли је после тога састанка почело да пристиже оружје и муниција у срез ЈБубићки?
Сведок: Јесте у Вранић, у вранићку задругу. Тамо сам видео једну
количину оружја.
Тужилац: Дакле после тога састанка Аћимовића, Штеркера, Трифуновића и Раковића стиже оружје.
Сведок: То је било о Ускрсу, а оружје и муниција су стигли, чини
ми се у августу.
Тужилац: Је ли то пре одласка Раковића за Београд или после?
Сведок: То не би умео тачно да кажем. То ће боље знати они из задруге.
Тужилац: А какво је оружје стизало, јесте ли видели штогод?
Сведок: Видео сам италијанске пушке.
Тужилац: А муницију?
Сведок: И муниција је ваљда италијанска.
Тужилац: Да ли знате којим је путем то стигло у задругу?
Сведок: То не знам.
Тужилац: Да ли је возом, колико одатле има до железничке станице?
Сведок: Исто као и до Чачка. Можда 5-6 километара.
Тужилац: Ја немам више питања.
Претседник: Ако одбрана има питања изволите.
Адвокат Ђоновић: Молим вас како сте Суду изређали све састанке да ли сте чули шта је био предмет ових састанака. Шта се том
приликом разговарало?
Сведок: Не знам. Оно што сам чуо то сам рекао.
Бранилац: Дакле, шта сте чули. А од кога сте чули?
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Сведок: Од Раковића сам чуо о последњем састанку.
Одбрана: Рекли сте да о ранијим састанцима не знате.
Сведок: Само о последњем.
Бранилац: То је онај у Цагањима. Ко вам је рекао шта је био предмет састанка у Цагањима, управо шта се разговарало?
Сведок: Ја сам се увече вратио и остао у Пријевору код Гојка Даниловића где сам ноћио. Болела ме глава. Сутрадан сам се вратио
у Пријевор на пролазу за Трбушане и код куће Вучићевића срео
сам Раковића и питао га шта је то било, какав је то састанак. Одговорио ми је да је Мак Дауел тражио од Немаца да се они повуку
са наше територије и да нам дају оружје и муницију.
Одбрана: Да предају своје оружје и муницију?
Тужилац: Ја протествујем против оваквих питања. Једно је да дају а друго је да предају. Ви немате посла са децом.
Одбрана: Молим вас к а ж и т е тачно шта је Мак Дауел тражио.
Сведок: Колико се сећам и како ми је Раковић казао тражено је
да се Немци повуку и да дају потребно оружје.
Одбрана: Одакле да се повуку?
Сведок: Не сећам се тога да ли из Југославије, да ли са Балкана.
Одбрана: Ја сам потпуно задовољан.
Бранилац Ђоновић: Ја сам потпуно задовољан.
Тужилац: Ја још задовољнији.
Претседник: Ваше задовољство задржите за себе.
Бранилац: То је између тужиоца и мене. Ви сте овде рекли да је
после тог састанка неко оружје довезено. Колико је тог оружја било?
Сведок: Рекао сам, видео сам италијанске пушке.
Бранилац: Одакле је дошло то оружје?
Сведок: Не знам.
Бранилац: Да ли са београдске или друге стране и колико је тих
пушака
италијанских било?
Сведок: Не знам.
Бранилац: Ко је вама рекао да се оптужени Михаиловић састао
са Штеркером и Аћимовићем ?
Сведок: Раковић.
Бранилац: Да ли је Раковић био присутан док се разговарало на
цагањској
ливади?
Сведок: Разговорима није био присутан.
Бранилац: А је ли вам он штогод говорио о тим разговорима на
којима није био присутан?
Сведок: Јесте сутрадан.
Бранилац: Можете ли ви рећи је ли вам познато да су четници у
Драгачеву водили какву борбу са Немцима?
Сведок: Ја сам водио борбу са Немцима.
Бранилац: Када?
Сведок: Октобра 1944 Године ми смо на путу Чачак-Заблаће нападали са истим тим пушкама Немце. Знам да смо предали Русима неколико стотина заробљеника.
Бранилац: Када је то било?
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Сведок: Октобра месеца 1944. Ми смо нападали Чачак и били смо
под командом Руса цео други равногорски корпус.
Бранилац: А Где је после оШишао Шај корпус?
Сведок: После ШоГа корпус се повукао у правцу Голије.
Тужилац: Ја бих хтео пиШање.
Претседник: Док заврши одбрана.
Бранилац Јоксимовић: Да ли се сећате Јовановићу ког сте дана
постављени за окружног начелника?
Сведок: Децембра месеца 1943, дана се не сећам.
Бранилац Јоксимовић: Да ли је сем вас тада постављен у другим
окрузима још који окружни начелник?
Сведок: Јесте, био је неки Аца Јоксић начелник Округа београдског. За Пожаревачки округ био је неки судија управног суда, Кујовић, не могу тачно да се сетим.
Тужилац: А Мита Лазаревић?
Сведок: Мита Лазаревић био је помоћник команданта првог равногорског корпуса.
Тужилац: А Цака писар?
Сведок: Не знам.
Бранилац Јоксимовић: Можете ли да нам са неколико речи опишете стање у Округу краљевачком где сте били окружни начелник за време од постављења до дана ослобођења?
Претседник: А шта ће вам то?
Бранилац Јоксимовић: Да се види да је тачна одбрана оптуженог
Михаиловића да је он држао Србију у својим рукама.
Тужилац: Врло добро, заједно са Немцима.
Бранилац Јоксимовић: У неколико поШеза изнесиШе Шо сШање
овде. Чим сШе ви посШављени за окружноГ начелника значи да су
већ посШојале прилике које су условљавале ваш долазак и функционисање. То објасниШе Суду.
Сведок Јовановић: Ја сам само био предвиђен за функцију окруЖНОГ
начелника, јер сам припадао IIравноГорском корпусу. Иначе, у окруГу Краљевачком - Шо зна Г. Јавни Шужилац - сШање је
било добро народ је припадао нама.
Бранилац др. Јоксимовић: Ви сШе казали на једном месту да је
Раковић писао неко Шребовање за оружје. Од ТОГ момента кад је
Раковић писао Шо Шребовање колико је времена протекло до момента када је оружје почело долазити у ону задруГу?
Сведок: Раковић је писао требовање о Ускрсу, а оружје је стиГло
МНОГО доцније у авГусту.
Тужилац: Кад су стиГле те италијанске пушке јесу ли биле свеГа две до три пушке.
Сведок: МНОГО више.
Тужилац: Јесу ли испуниле маГацин? Колики простор су испуниле?
Сведок: Биле су у сандуцима. Било је два до три сандука.
Тужилац: Ви сте одГоворили браниоцу Ђоновићу да је било свеГа
две до три пушке.
Бранилац Ђоновић: Ја сам мислио да су били ваГони.
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Тужилац: Били су и вагони, 8.000 пушака се не носи на леђима.
(обраћајући се сведоку) ви кажеШе да сШе нападали Немце у Чачку.
Сведок: Јесам.
Тужилац: А јесШе ли пре Шога кога нападали? Јесу ли четници
водили борбу са партизанима на положају Брђани?
Сведок: Јесу.
Тужилац: Јесу. Ви ово нећете признати, али ја ћу вас ипак питати. Да ли је путем Ч а ч а к - Б р ђ а н и ишла једна немачка моторизована колона која је такође нападала партизане, а четници на крилима?
Сведок: Ја то не знам.
Тужилац: Не сећате се.
Сведок: Ја нисам био ни борац ни командант.
Тужилац: Ви кажеШе да је народ у срезу Љубићком био ваш.
Сведок: Тако је.
Тужилац: Можете ли рећи ко је био Бојан Ристановић?
Сведок: Он је био бивши полициски агент.
Тужилац: Где?
Сведок: У Београду, у управи града Београда.
Тужилац: А какву је функцију он вршио у четничкој организацији.
Сведок: Био је шеф обавештајног центра.
Тужилац: Је ли на вашој територији било црних тројки?
Сведок: Јесте.
Тужилац: Ко је био шеф тих црних тројки?
Сведок: Он, Бојан Ристановић.
Тужилац: А можете ли приближно рећи колико је људи заклано
од црних тројки у вашем срезу?
Сведок: То је био један незнаШан број.
Тужилац: Да ли вам је у сећању да је заклано једанаесШ лица, и
Шо 4 до 5 жена а осШало мушкарци.316
Сведок: Сећам се.
Тужилац: Где су заклани?
Сведок: Не знам. Нисам их ја заклао.
Тужилац: А знаШе ли да је објављивано у срезу да су заклани, да
је Шо објавио Бојан Ристановић.
Сведок: На своју руку.
Тужилац: Да ли се сећате шШа је било са породицом Тороман?
Сведок: Незнам.
Тужилац: Како незнаШе?
Сведок: Незнам, лепо не знам.
Тужилац: Колико сШе живели у срезу Љубићком?
Сведок: Од децембра месеца сШално сам био.
Тужилац: Зар се не сећаШе покоља који је Бојан РисШановић извршио над Шом породицом.
Сведок: Не сећам се.
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Тужилац: А да ли се сећате да су заклане четири девојке на раскрсници пута Мрчајевци - Чачак, једна из Прислонице, једна из
Соколића, једна из Станчића, а једна из Липа?
Сведок: Кад је то било?
Тужилац: 1944 године у пролеће.
Сведок: Не сећам се.
Тужилац: Сећате ли се покоља 12 сељака из Доње Горевнице и
када је извршен тај покољ? 317
Сведок: Које је године то било?
Тужилац: Под крај 1944 године.
Сведок: Не сећам се.
Тужилац: Народ је био за њих.
Сведок: Тај исти народ може и данас то да каже.
Претседник: Јовановићу, јесте ли ви преносили какав новац за
организацију Драже Михаиловића из Београда?
Сведок: Нисам.
Претседник: Никада?
Сведок: Никада.
Претседник: Да ли вам је ко дао какав новац да пренесете?
Сведок: За господина Михаиловића?
Претседник: За организацију.
Сведок: Не.
Претседник: Да ли бисте могли ову околност коју сте посведочили о састанку више Цагањске школе да кажете у очи и оптуженом Михаиловићу?
Сведок: Па господин Михаиловић то зна.
Претседник: Оптужени Михаиловићу, приђите Суду.
Оптужени Михаиловић: Ја немам никаквог разлога да тај састанак не би изишао на светло и зато пре него што бих рекао питао
бих сведока следеће: Да ли сте сигурни да је на томе састанку био
Нојбахер?
Сведок: Ја не тврдим да сам видео него оно што ми је Раковић рекао.
Оптужени Михаиловић: Ви сте били присутни. Да ли сте видели
да су били Штеркер, Аћимовић и ја?
Сведок: Јесте.
Оптужени Михаиловић: Да ли сте сигурни да је био пуковник
Мак Дауел?
Сведок: Јесте.
Оптужени Михаиловић: Ви то кажете, али ја не могу то да потврдим. Ја сам долазио и само може бити тако ако се то ради о састанку код оне воденице. Ја не могу примити да сам Штеркера
уопште видео пре области Прањана. Ја не моГу примити и то да
је на томе састанку био Мак Дауел. Ја то кажем и вама Господине претседниче. Ми смо се нашли једино у области Прањана.
Тај састанак је био са знањем и одобрењем пуковника Мак Дауела коме је и он присуствовао и Штеркер.
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Претседник: Ви сте рекли да нисте присуствовали никаквом састанку на коме је био Нојбахер.
Оптужени Михаиловић: Ово кажем и сада.
Претседник: Сведок каже да је тај еастанак био у уверењу да је
томе састанку присуствовао Мак Дауел и други. Он вели да је
био Аћимовић, да сте били ви, затим к а ж е да је он био на 20 метара заједно са Штеркером. Исто тако вели да је између ових лица која су побројана било и једно лице у цивилу које он лично не
познаје, али да му је сутрадан речено да је то био Нојбахер. Када
је тај састанак одржан са непознатим лицем сведок се налазио на
20 метара. Признаћете да се то односи на састанак код Цагањске
школе.
Оптужени Михаиловић: Ја сам пролазио путем поред Цагањске
школе и ја и сада тврдим да се не сећам да би то могло да буде тада јер не верујем да би тај састанак одржали на отвореном простору, него би био у некој соби, особито кад је у питању пуковник Мак Дауел. Ми нисмо моГли да се састанемо на ливади. Отишли би свакако у неку собу.
Претседник: Добро допуштате ли моГућност да је такав састанак био?
Оптужени Михаиловић: Такав састанак са Немцима искључујем, зато што је први састанак пуковник Мак Дауел имао са Немцима у области Прањана у првој половини септембра када је
очекиван и Нојбахер.
Оптужени Михаиловић: Кад је Аћимовић тражио тај састанак
са Мак Дауелом ми смо очекивали Нојбахера да дође, и Мак Дауел је очекивао, али он није дошао.
Тужилац: Када је Балетић дошао код вас?
Оптужени Михаиловић: 1943 године.
Тужилац: Какву је функцију добио код вас?
Оптужени Михаиловић: Он је био мој помоћник.
Претседник: Ипак морамо да извршимо суочење. Јовановићу, кажите оптуженом Михаиловићу, поновите му да је на састанку више Цагањске школе био и он присутан.
Сведок Јовановић: Јесте био присутан.
Оптужени Михаиловић: Само још једно питање Јовановићу, да
ли је Раковић увек говорио истину вама? Да ли вам је познато да
се сумњало да је он убио свога оца.
Сведок Јовановић: Познато ми је.
Претседник: То питање нема везе.
Оптужени Михаиловић: Има, јер он треба да Гарантује за човека од коГа је чуо имена присутних лица.
Тужилац: Да ли је Раковић био послат од вас у Београд после састанка са Недићем?
Оптужени Михаиловић: Није, он је имао везе са Дамјановићем, а
Дамјановић је био гувернанта Недићева.
Претседник: Да не губимо више времена. Поновите свој исказ.
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Оптужени Михаиловић: Нема шта више да ми се понавља. Што
се тиче Нојбахера ја немам шта да кријем, ми смо га очекивали да
дође, али он није дошао.
Сведок Јовановић: Ја Нојбахера не знам, али се говорило да су ту
умешани Американци.
Оптужени Михаиловић: Ту је могло бити неког састанка, али апсолутно са Нојбахером није био.
Тужилац: Са неком личности која чак ни у Штеркера нема поверења.
Претседник: Ипак је ствар довољно изведена на чистину. Констатује се да је извршено суочење поводом околности из тачке 32 оптужнице између сведока Јовановића и оптуженог Михаиловића.
Јовановићу, можете ићи. Нека уђе сведок Марковић Војислав.
Претседник: Како се ви зовете?
Сведок: Војислав Марковић.
Претседник: Одакле сте?
Сведок: Из села Милошева.
Претседник: Срез?
Сведок: Белички.
Претседник: Колико сте стари?
Сведок: 38 година.
Претседиик: Шта сте по занимању?
Сведок: Бивши активни официр.
Претседник: Јесте ли ожењени?
Сведок: Јесам.
Претседник: Имате ли деце?
Сведок: Имам.
Претседник: Држављанство?
Сведок: Југословенско.
Претседник: Држављанин Ф Н Р Ј . Јесте ли у каквом ближем сродству, пријатељству или непријатељству и омрази са оптуженим
Михаиловићем?
Сведок: Нисам.
Претседник: Познајете ли Михаиловића Драгољуба?
Сведок: Познајем.
Претседник: Ви сте позвани пред Суд да као сведок кажете, шта
знате о околностима, о којима ће вас Суд питати и уопште о околностима, које су вам познате. Опомињем вас на дужност казивања
истине пред Судом, јер лажно казивање, повлачи за собом последице учињеног кривичног дела. Да ли бисте ви могли међу оптуженима да познате оптуженога Михаиловића Драгољуба. Окрените се, погледајте све оптужене и кажите који је оптужени Михаиловић.
(Сведок се окреће оптуженима и показује руком на оптуженог
Михаиловића:)
Претседник: Познајете ли ви, оптужени Михаиловићу, Марковића?
Оптужени Михаиловић: Ја не могу да га познам.
Тужилац: Какве је функције имао?
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Претседник: Молим вас лепо, кад будем завршио са испитивањем,
онда изволите питати.
Тужилац: Хтео сам само да потсетим оптуженог Михаиловића.
Претседник: После ћете га питати. Јесте ли ви имали какву функцију у организацији Драже Михаиловића?
Сведок: Какву сам функцију имао?
Претседник: Јесте ли пре свега имали какву функцију?
Сведок: Јесам.
Претседник: Ако сте имали, какву сте имали?
Сведок: Имао сам функцију као командант ваљевске бригаде.
Претседник: Јесте ли имали још коју?
Сведок: После тога кад смо се повлачили из Србије, код Чачка
смењен сам са те дужности.
Претседник: Приликом повлачења из Србије 1944 године?
Сведок: У октобру месецу код Чачка ја сам смењен с те дужности.
Претседник: Јесте ли постављени на какву нову дужност?
Сведок: Јесам. Био сам постављен за начелника штаба код мајора
Комарчевића.
Претседник: Од када сте постављени код мајора Комарчевића
Сведок: У октобру месецу, не знам тачно датум, 1944 године.
Претседник: Која је то јединица?
Сведок: То је посавоколубарска група корпуса.
Претседник: Под командом?
Сведок: Мајора Комарчевића.
Претседник: Како му је име?
Сведок: Владимир Комарчевић.
Претседник: Да ли вам је шта познато о борбама четника у заједници са Немцима, СДС, љотићевцима, белогардистима против Народноослободилачке војске?
Сведок: Једино сам видео један белогардејски батаљон 1944 године у пролеће више Ваљева.
Претседник: Је ли на сектору више Ваљева?
Сведок: Јесте.
Претседник: Какав батаљон?
Сведок: То су били заробљеници, Белоруси...
Претседник: Је су ли емигранти Руси?
Сведок: Ја не знам да ли су били емигранти или заробљеници.
Претседник: Јесу ли ти Руси говорили српски?
Сведок: Слабо.
Претседник: Шта је било са тим батаљоном?
Сведок: Тај је батаљон разбијен и повукао се у Ваљево.
Претседник: Шта знате о борбама и да ли уопште шта знате о борбама четника у заједници са СДС, љотићевцима, белогардејцима и
Немцима против партизана, против Народноослободилачке војске?
Сведок: Једино знам да су били ови белогардејци тамо и видео
сам један батаљон љотићеваца.
Претседник: Кад је то било?
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Сведок: У пролеће 1944 године.
Претседник: Јесу ли и четници били тада ту?
Сведок: Нису били с њима, али су били у близини.
Претседник: Јесу ли били на истом сектору?
Сведок: Нису на истом сектору били.
Претседник: А јесу ли били сектор поред сектора?
Сведок: Био је.
Претседник: Знате ли да су тада тај добровољачки батаљон, тај
белогардиски батаљон и четничке јединице заједно учествовале у
операцијама против Народноослободилачке војске?
Сведок: Знам, јесу.
Претседник: Ето, то нам испричајте.
Сведок: Детаље не знам.
Претседник: Под чијом командом је био тај батаљон белогардиста?
Сведок: То је био засебан батаљон.
Претседник: Под чијом командом су они уопште били?
Сведок: Не знам.
Претседник: Под чијом сте ви командом били?
Сведок: Под командом Рачића.
Претседник: А добровољачки батаљон?
Сведок: Он је имао свога команданта.
Претседник: Ч и ј а је то војска била, ти белогардејци?
Сведок: Немачка.
Претседник: Под чијом је онда командом био тај белогардиски батаљон?
Сведок: Под немачком командом.
Претседник: Од кога су добијали наређења?
Сведок: Они су добијали директна наређења из Ваљева.
Претседник: Јесу ли се том приликом добровољачке, белогардиске и четничке јединице заједно бориле против Друге и Пете дивизије Народноослободилачке војске?
Сведок: (Размишља и не одговара).
Претседник: Ви сте били раније официр?
Сведок: Јесам.
Претседник: У ком сте роду војске били?
Сведок: У пешадији.
Претседник: Па добро, ви као пешак требали би то да знате. На
који начин су се снабдевали муницијом четници, добровољци и
белогардисти?
Сведок: Добровољци и белогардисти добијали су муницију из Ваљева. Ми смо имали нешто муниције и она је утрошена, а после је
купљена.
Претседник: Је ли ту негде у близини био Калабић?
Сведок: Није, не знам.
Претседник: Приликом операција у јесен 1944 године, приликом
надирања јединица Народноослободилачке војске у Србију, је ли
било сарадње између четника, Немаца и љотићеваца против Народноослободилачке војске?
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Сведок: Ја не знам. Онда је било повлачење и ми смо били сами.
Претседник: Јесте ли учествовали са својом јединицом у борби на
Јеловој Гори?
Сведок: Нисам.
Претседник: Јесте ли уопште учествовали у борби?
Сведок Марковић: Јесам код Цера.
Претседник: После ослобођења Ваљева?
Сведок Марковић: У то доба.
Претседник: Где сте одатле отишли?
Сведок Марковић: Одатле смо се повукли ка Обреновцу на Уб и
до Рипња, па одатле до Краљева.
Претседник: Како сте ишли од Уба до Рипња?
Сведок Марковић: Пешице.
Претседник: А од Рипња до Краљева?
Сведок Марковић: Од Рипња до близу Краљева возом.
Претседник: Од кога сте добили композицију?
Сведок Марковић: Од српске владе.
Претседник: Је ли било Немаца на станици кад сте се укрцавали?
Сведок Марковић: Било је.
Претседник: Јесу ли Немци знали да идете тим возом?
Сведок Марковић: Вероватно да су знали.
Претседник: Опомињем вас да сте у истрази казали: „У Рипњу
смо добили композицију коју је одобрила српска влада са знањем
Немаца, јер је њих било на станици?"
Сведок Марковић: Кажем да их је било на станици.
Претседник: Говорите јаче, ја вас нисам чуо и разумео кад сте казали да је Немаца било на станици?
Сведок Марковић: Било је.
Претседник: Јесте ли возом ишли до Краљева?
Сведок Марковић: До близу Краљева, ту смо се искрцали и после
по селима. Затим смо кренули до Ч а ч к а пешке и били у околини
Чачка. Онда се припремао напад на Чачак и од Шога се одустало,
зашто, не знам. Затим смо кренули ка Ужичкој Пожеги. Код Ужичке Пожеге био је један батаљон белогардејаца, кога је авалски
корпус разоружао, одузео оружје и храну. Даље смо ишли преко
Ариља за Ивањицу. Ту смо застали. Ту је дошао генерал Трифуновић који је даље водио јединице до Горажда.
Претседник: Како од Ивањице одједном у Горажде?
Сведок Марковић: Преко Сјенице ишли смо друмом.
Претседник: Јесте ли у то време повлачећи се сусрели немачке
јединице пошто су се и оне повлачиле?
Сведок Марковић: Јесмо, на истом друму су маршовале.
Претседник: Како, маршовали заједно са вама?
Сведок Марковић: Немци су маршовали друмом, а ми смо били
лево.
Претседник: Јесте ли заједно са Немцима ишли?
Сведок Марковић: Тако је водио генерал Трифуновић.
Претседник: Шта кажете?
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Сведок Марковић: Генерал Трифуновић је водио јединице.
Претседник: Је ли издао вама наређење да се повлачите заједно
са Немцима?
Сведок Марковић: Издао је да се повлачимо.
Претседник: А шта је казао за Немце?
Сведок Марковић: Да се Немци не дирају, а Немци неће дирати нас.
Претседник: Да ви не дирате Немце, а они неће дирати вас?
Сведок Марковић: Јесте.
Претседник: Како сте се хранили?
Сведок Марковић: Са терена.
Претседник: Јесте ли примали што од немачких јединица?
Сведок Марковић: У Пожеги кад је онај батаљон разоружан и
одузеша храна Ша нам је храна подељена.
Претседник: А кроз Санџак?
Сведок Марковић: Нисмо.
Претседник: Чије су те јединице биле које су се повлачиле?
Сведок Марковић: Биле су Рачићеве и Комарчићеве, друге не знам.
Претседник: А да ли су немачке јединице биле?
Сведок: Не знам. Чуо сам да је био генерал Лер из Грчке.
Претседник: Да ли сте ишли тако са Немцима и докле?
Сведок: До Руда, до у близини Руда, и онда смо се одвојили.
Претседник: По чијем наређењу?
Сведок: По наређењу Врховне команде.
Претседник: ЈееШе ли се још који пуШ сусреШали са немачким јединицама?
Сведок: Нисмо се уопшШе сусреШали?
Претседник: УШој години 1944.
Сведок: ЈесШе.
Претседник: А 1945 године.
Сведок: 1945 године нисам видео Немце.
Претседник: Јесте ли били на Вучјаку.
Сведок: Јесам.
Претседник: Са читавим својим јединицама?
Сведок: Нису биле читаве. Један мали део.
Претседник: Где су се налазиле немачке јединице?
Сведок: Оне су биле ишле у своме правцу.
Претседник: ЈесШе ли одржавали контакт са Немцима?
Сведок: Не.
Претседник: Никакав контакт нисте имали.
Сведок: Ја не знам.
Претседник: Одакле сте добијали храну кад сте били на Вучјаку?
Сведок: Кад смо били на Вучјаку храну смо добијали из Посавине. Једном приликом Калабић је казао да је набавио храну. А то
је била сува шаргарепа и суви кромпир.
Претседник: Је ли постојао какав споразум између четника и Немаца о давању хране?
Сведок: Ја сам чуо да су једни говорили да је набављена храна од
муслимана, а други рекли да је набављена од Немаца.
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Тужилац: Али за Шај споразум није одговорио.
Бранилац Драгић Јоксимовић: Одговорио је.
Тужилац: ШШо се Шиче вас, шШо вас задовољава. А како је у исшрази одговорио.
Претседник: Молим Шужиоца и одбрану, ако сам шШо пропусШио
или ако шШо није довољно објашњено изволиШе сШављаШи пиШања ка.д Шоме буде време. ЗнаШе ли шШа о одашиљању СвеШе
Ђукића и Где? Кад је то било и како? Само одређеније кажите.
Како је то било?
Сведок: Чуо сам.
Претседник: Шта сте чули?
Сведок: Чуо сам да је био одређен да иде да тражи од усташа слободан пролаз.
Претседник: Ви сте били официр, па морате то тачније знати. Чули сте да је отишао. Је ли отишао својевољно?
Сведок: Ја сам чуо.
Претседник: Шта?
Сведок: Чуо сам да је отишао у Загреб и да су се тамо споразумели са усташама да они даду слободан пролаз кроз Хрватску. Међутим, до тоГа није било дошло. Покушано је затим у Броду, да се
дође до споразума али се до тоГа није опет дошло. Онда је Михаиловић наредио да се на усташе који су били код Вучјака нападну и да се пробијемо кроз Хрватску.
Претседник: А по чијем је налогу Ђукић отишао у Загреб?
Сведок: Вероватно да је имао наређење, не знам тачно од кога.
Претседник: А у истрази сте казали: „У то време ишла је једна делегација на челу са генералом Светом Ђукићем и неким официрима по налогу Дражином за пролаз кроз Хрватску за Словенију."
Сведок: Ја то не знам, не Шврдим да је тачно. Вероватно да је
имао налог од Врховне команде.
Претседник: Јесу ли се Где и кад официри четнички функционери
састајали са Немцима?
Сведок: Не знам.
Претседник: Је ли вам познато да се у то време Генерал Трифуновић састајао са Немцима?
Сведок: Познато ми је ово: Кад смо кренули са Вучјака кад смо
протерали усташе четници су, командант је био Бранко Ковачевић, пошто су усташе палили њихова села, онда навалили и
палили она села у којима су они били.
Претседник: Да ли је генерал Трифуновић имао састанак са Немцима?
Сведок: Ја сам видео генерала Трифуновића са једним немачким
генералом у разговору. Нисам чуо шта је разговарао, али сам питао о чему је разговарано... Речено ми је да су Немци питали зашто је запаљено село. Онда нас је тукла немачка артилерија...
Претседник: А због чега вас је тукла?
Сведок: Због тога што су наши надирали.
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Претседник: Да вас нису тукли што сте напустили пут, што сте
бежали? Ту негде у томе крају немачка артилерија тукла је четнике због тога што су бежали са фронта у борби против Народноослободилачке војске.
Сведок: Није.
Претседник: Питам збоГ тога да нисте те две ствари помешали.
Сведок: Нисам.
Претседник: Шта знате о такозваним краљевским командосима?
Сведок: Чуо сам да се спремају неке старешине да упуте за Србију.
Претседник: Од кога сте чули?
Сведок: То сам чуо од Комарчевића.
Претседник: Је ли вам познато да је на Вучјаку била образована
школа за командосе.
Сведок: Рекао ми је Комарчевић да је била под командом неког
пуковника, не сећам се имена.
Претседник: Да није Павловић?
Сведок: Јесте.
Претседник: Ко је слат у ту школу?
Сведок: Ишли су они који су хтели добровољно да иду.
Претседник: Шта је био њихов задатак?
Сведок: Да се упуте у Србију ради контрапропаганде.
Претседник: Какве контрапропаГанде?
Сведок: ПропаГанде против режима.
Претседник: А да ли су били упућивани у циљу прављења нереда
и вршења атентата?
Сведок: То је могуће, али не знам тачно.
Претседник: У истрази сте другачије рекли. Рекли сте: (Чита) „Дража је формирао школу командоса на Вучјаку којом је руководио
пуковник Павловић. У њој су се налазили најбољи официри и
подофицири од којих је послато у Србију, укупно 80 у циљу прављења нереда и вршења атентата на поједине руководиоце народноослободилачког покрета. Само мени није познато колики се број
пребацио и колико је њих ту школу завршило". Је ли ово тачно
записано?
Сведок: То је допуњен мој исказ на саслушању.
Претседник: Како допуњен?
Сведок: Ја прво нисам знао да је Павловић, пошто се нисам сећао
презимена...
Претседник: Ви рекосте малочас да сте знали за контра-пропаГанду?
Сведок: То сам знао од Комарчевића.
Претседник: Је ли вам само то рекао Комарчевић?
Сведок: Јесте.
Претседник: (Обраћајући се тужиоцу) Друже тужиоче, ако имате
питање изволите.
Тужилац: Од када сте били командант бригаде?
Сведок: Од децембра 1943 године.
Тужилац: Јесте ли нападали који пут на Ваљево?
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Сведок: Нисам.
Тужилац: Ко је био у Ваљеву?
Сведок: У Ваљеву су били добровољци и Немци.
Тужилац: Зашто нисте нападали на Ваљево?
Сведок: Нисмо имали довољно снага.
Тужилац: Да ли сте правили заседе на путу Ваљево - Београд, јесте ли нападали и водили борбе.
Сведок: Нисам.
Тужилац: Да ли сте нападали Немце?
Сведок: Нисам.
Тужилац: Јасно је да нисте.
Тужилац: А ко је бранио Уб од јединица Народноослободилачке
војске 1944 године септембра месеца?
Сведок: То је колубарски корпус.
Тужилац: И још ко?
Сведок: Били су и Немци.
Тужилац: Тако говорите исШину пред Судом. У пролеће 1944 године кад сте водили борбу против Друге и Пете дивизије НО војске, на овом сектору фронта, које од окупаторских снага су се налазиле са вама?
Сведок: Био је белогардејски батаљон и батаљон добровољаца.
Тужилац: Који сте сектор држали?
Сведок: То је било одмах код села Лесковица, сектор Краљево - Брдо.
Тужилац: Ко вам је био на левом, а ко на десном крилу?
Сведок: Десно је био Рачић, а лево не знам тачно.
Т у ж и л а ц : Да ли сте чули да су са вашим јединицама учествовали
и окупатори?
Сведок: Чуо сам.
Тужилац: Где?
Сведок: Не знам.
Тужилац: Да ли су са Рачићем учествовали и Немци?
Сведок: Нисам чуо.
Тужилац: А на левом крилу јесу ли учествовали Немци?
Сведок: Јесте, али засебно.
Тужилац: А против кога сте пуцали и ви и Немци?
Сведок: Против Народноослободилачке војске.
Т у ж и л а ц : Јесте ли за време борбе имали контакта са љотићевцима и бандама белогардиста?
Сведок: Имао сам.
Тужилац: Да ли сте одржавали штабске састанке за координацију?
Сведок: Не, тај белогардејски батаљон био је разбијен.
Тужилац: А љотићевци су остали и дуже?
Сведок: Другог дана су отишли.
Тужилац: А ко је био у Косјерићу?
Сведок: Не знам.
Тужилац: А чије су то трупе биле које су ишле једном страном, а
ви другом страном?
Сведок: Немачке.
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Тужилац: Под чијом командом?
Сведок: Генерала Лера.
Тужилац: Нисте се тукли?
Сведок: Не.
Тужилац: Одкуда да вас после артилерија бије?
Сведок: Не знам, ваљда на интервенцију усташа, јер смо их напали...
Тужилац: Или омашком. Какав је то споразум генерал Дамјановић правио с Немцима?
Сведок: Не знам.
Тужилац: Да ли сте чули о каквом споразуму да Немци дају храну четницима?
Сведок: Знам да је довожена храна, и то у малим количинама, био
је неки суви кромпир и шаргарепа.
Тужилац: А је ли генерал Радовановић правио какав споразум?
Сведок: Не знам.
Тужилац: Јесте ли ви ухватили Милицу Павловић, 318 професорку?
Сведок: Јесте, мој батаљон.
Тужилац: Јесте ли је стрељали?
Сведок: У корпусу је стрељана.
Тужилац: А је ли била партизанка?
Сведок: Не знам.
Тужилац: А шта је било, јесте ли је усмено саслушавали?
Сведок: Јесте, не знам ни како се звала.
Тужилац: Јесте ли ухватили Андру Савчића? 319
Сведок: Он је предат Комарчевићу.
Тужилац: Шта је он био?
Сведок: Био је партизан.
Тужилац: Па је ли стрељан?
Сведок: Јесте.
Претседник: Одбрана ако имате питања можете поставити.
Тужилац: (Упада у реч): Дозволите још једно питање. Кад сте из
Рипња ишли за Краљево да ли сте прошли кроз Крагујевац возом.
Сведок: Јесте, била је ноћ.
Тужилац: Је ли Крагујевац био у четничким рукама?
Сведок: Не знам тачно.
Тужилац: Не знате, добро. Могли сте рећи да је и био.
Бранилац Ђоновић: Само једно питање. Ви сШе рекли да сШе водили борбу проШив парШизана. Како сШе смаШрали немачку војску?
Сведок: Непријатељску.
Бранилац Ђоновић: Зашто се нисШе борили проШив Немаца?
Сведок: ЗаШо што нисмо имали довољно снага.
Бранилац Мушицкога: Поводом учешћа, акција од стране добровољаца колике су биле, ко је био командант?
Сведок: Био је један батаљон.
Бранилац Мушицког: Да ли су имали самосталну команду или
су били под немачком командом?
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Сведок: СамосШалну. Мушицки није био команданШ, он је био у
Београду.
Бранилац Мушицког: Је ли Шо био деШашовани баШаљон?
Сведок: Он је био гарнизован у Ваљеву.
Бранилац Јоксимовић: Да ли су у једном ШренуШку јединице које су се повлачиле палиле једно село као усШашко ради одмазде за
раније попаљено српско село?
Сведок: ЧеШници са Вучјака... Они су дошли за одмазду и запалили...
Тужилац: Ја ћу посШавиШи пиШање кад Шако посШавља Г. Јоксимовић. Да ли су куће оних сељака српских што су их усташе попалили, да ли су то биле куће четничке или редом?
Сведок: То су биле редом српске куће.
Тужилац: Када су четници палили хрватска села, да ли су палили усташке куће или редом.
Сведок: Палили су редом све.
Тужилац: Да ли су мала деца усташе?
Сведок: Нису.
Тужилац: Да ли су жене са малом децом усташе?
Сведок: Нису.
Тужилац: Како можете рећи скроз усташка, да ли има скроз четничких. Изволите Г. Јоксимовићу.
Бранилац Јоксимовић: Ја сам завршио.
Претседник: Претрес се прекида на 15 минута.
Претрес је прекинут у 11 а настављен је у 11,25
Претседник: Кажите да буду уведени сви оптужени и да уђе сведок Лукић Лепа. (Лукић Ј1епа прилази Суду)
Претседник: Како се зовете? Приближите се Суду.
Сведок: Лукић Лепа.
Претседник: Одакле сте.
Сведок: Из села Вреоци код Лазаревца.
Претседник: Колико имате година?
Сведок: 22 године.
Претседник: Шта сте по занимању.
Сведок: Текстилна радница.
Претседник: Удата?
Сведок: Да.
Претседник: Д р ж а в љ а н к а ФНР Ј?
Сведок: Да.
Претседник: Јесте ли у каквом сродству, пријатељству или непријатељству са оптуженим Михаиловићем Драгољубом-Дражом?
Сведок: Не.
Претседник: Ви сте позвани пред Суд да дате исказ као сведок.
Опомињем вас на дужност казивања истине, јер лажно казивање
пред Судом казни се и повлачи кривичну одговорност. Шта ви
знате да кажете Суду?
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Сведок: Могу да кажем ово: 1941 године око 1 новембра, била сам
заробљена са групом од 33 лица, међу којима је било 18 другарица.
Претседник: Од кога?
Сведок: Од стране четника Драже Михаиловића.
Претседник: Где?
Сведок: У селу више Мионице, на једном брду.
Претседник: Добро, шта је било.
Сведок: Ту сам заробљена, онда смо поведени за Равну Гору, преко Сувобора и Брајића. Успут смо били тучени, тукли су нас четници који су нас спроводили до Брајића. Ту је онда долазио неки
поручник Павловић. Дошао је да нам к а ж е да смо ми мизерије, да
нас треба све побити, да треба потући комунисте, ту гамад. Стајали смо сат и по, а онда су одвели неког друга Петровића и другарицу Милеву, учитељицу. Моментално су их одвели из те групе.
Рекли су њој да је жена једног официра који је издао земљу. Друга Петровића тукли су више од осталих. Онда су нас одвели у Теочин где је била група пијаних четника који су на нас пљували и
одвели нас у једну кафану. Четници су долазили и викали на нас
и понашали се према нама најгоре што је могло да буде. А онда
смо одатле враћени натраг у село Брајиће. Ту су нас затворили у
један подрум где је један четник стајао на вратима и тукао нас
једним конопцем. Ту у подруму нашли смо једног друга курира,
који је био заробљен пре нас. Он ми је причао да су другарица
Мила и друг Петровић били ту свега пола сата, да су после тога
били одведени, а после је чуо да је пушка опалила. Да ли су
стрељани или не, нисмо знали. После ноћи, ујутру у 8 сати, то је
било 2 новембра, не мислим 3 или 4, пет дана смо ишли док смо
дошли до тога села, дакле петога, онда су нас извели и рекли да
идемо у логор ка Мионици. Дошле смо тамо, поскидали нас све и
остали смо у доњем вешу. Тамо су издвојили неколико другова из
групе, Милену Тодоровић и неку другу другарицу и још неколико
другова, које нисам знала, и друга Велића, судију из Лазаревца.
Ми нисмо знали куда су они одведени. Ми смо тада одведени у
правцу гробља. Ту је био један поток, ми низ поток. Ту смо видели
мрље свеже крви, парчета ципела, одела запрљана с крвљу и косе,
плетенице женске. Када смо ту дошли видели смо одмах да нас
воде према потоку. Дошли су и други четници и рекли да се
сакупимо. Како смо стајали у групи долазили су и говорили да
смо сви комунисти и почели да нас туку плотуном... А кад су добили потом знак почели су да пуцају у нас. После тога ја сам
пала, била сам погођена у руку. Сви су се срушили, дакле стрељање је извршено, и онда, кад су четници извршили стрељање,
чуо се митраљез у даљини, а потом је један од четника, који је
водио ове четнике, најстарији, командир, или шта је био не знам,
рекао осталим четницима: „Изгледа да су приметили" партизани
и да долазе у помоћ, па су његови четници пошли натраг. На мене
је пала другарица професор Тодоровић. Њена крв ме је упрскала.
Ја сам остала погођена у руку. Ја сам остала покривена њоме и
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када сам чула да четници одлазе и да ће нас загрнути, ја сам
скочила из те групе и побегла, побегла сам у трње. Они су пуцали
за мном, али су после престали. Ја сам се онесвестила у трњу где
сам била и нисам могла да идем даље. Када је био мрак освестила
сам се и пошла у село Леушиће, овде сам дошла у кућу у којој нисам никога познавала. Случајно сам ту нашла друга Лукића. Његова жена одвела ме је у Савинац у болницу, у Савинцу је била
наша болница.
Претседник: Друже тужиоче имате ли каква питања.
Тужилац: Имам. Можете ли сетити кога сте датума заробљени од
четника.
Сведок: 1 новембра.
Тужилац: Молим оптуженог Михаиловића да се изјасни кога су
датума четници напали Ужице?
Оптужени М и х а и л о в и ћ : У ноћи између 1 и 2 новембра.
Тужилац: Да ли сте заробљени ноћу или дању?
Сведок: Мислим око четири сата по подне.
Тужилац: Молим оптуженог Михаиловића да се изјасни да ли ова
ствар очито говори о томе да је он 1 новембра издао наређење за
општи напад на партизане?
Оптужени М и х а и л о в и ћ : Кад би тај напад био по мом наређењу,
онда се таква ствар не би догодила.
Тужилац: То је код Мионице. Је ли теби познато колико има од
Мионице до Ужица?
Сведок: Није ми познато.
Тужилац: Добро, ви рекосте да је било 18 другарица.
Сведок: Ја сам изоставила да су с нама били и рањеници. Ја сам
била као болничар. Другови рањеници кренули су возом за Милановац и у путу су заробљени од четника. Од тих рањеника одвојен је само један за кога ја знам, а за друге не знам. То ми је причала другарица Р у ж а .
Тужилац: Кад су вас стрељали у потоку да ли је било свих 18 другарица?
Сведок: Знам да је једна другарица одвојена. Не могу да се сетим
да ли су баш све остале биле.
Тужилац: А је ли било поред вас и другова партизана?
Сведок: Мислим да је било 16, не знам тачно. Ј е р то је све било у
брзини. Одвајали су једног на једну страну другог на другу страну
и тако...
Тужилац: Да ли су вас саслушавали?
Сведок: Ништа.
Тужилац: Да ли сте говорили да сте болничарка?
Сведок: Јесам. Међу нама је била и другарица др. Егус(?). Она је
рекла да је доктор и да врши дужност болничарке.
Тужилац: Ја немам више питања само молим друга претседника
да Суд записнички констатује да су партизани били заробљени од
стране четника 1 новембра по подне. То је одлучујућа чињеница
ради општег напада изненада на партизане.
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Претседник: Добро, ако одбрана има питања изволите.
Одбрана адвокати Ђоновић и Јоксимовић: Немамо питања.
Претседник: Дајете ли Суду часну реч да сте говорили истину?
Сведок: Дајем.
Претседник: Ви сте саслушани. Ако хоћете можете да идете кући,
ако хоћете можете да останете у сали. Нека уђе сведок Зотовић
Бранко.
Претседник (обраћа се сведоку Бранку Зотовићу): Можете ли да
стојите?
Сведок: Могу.
Претседник: Ипак седите. Како се зовете?
Сведок: Зотовић Бранко.
Претседник: Одакле сте?
Сведок: Из ЈБубомира, срез Требињски..
Претседник: Колико сте стари?
Сведок: 28 година.
Претседник: Јесте ли жењени?
Сведок: Нисам.
Претседник: Шта сте по занимању?
Сведок: Трговачки помоћник.
Претседник: Држављанин Федеративне Народне Републике Југославије?
Сведок: Јесте.
Претседник: Јесте ли у сродству, пријатељству или м р ж њ и и непријатељству са оптуженим Михаиловић Драгољубом-Дражом?
Сведок: Нисам ни у каквом сродству, а богами у м р ж њ и јесам.
Претседник: Како сте то у мржњи?
Сведок: Зато што су ми четници Драже Михаиловића изгорели
ноге и мучили ме.
Претседник: Ви сте позвани пред Суд да као сведок искажете све
што знате. При томе вас упозоравам на дужност казивања истине,
јер свако неистинито казивање пред Судом чини кривично дело
које се законом казни. Шта ви знате да кажете?
Сведок: Ово што ћу ја да кажем то ће посведочити и многи други.
То се све мени лично догодило. Последице мучења од четника још
увек осећам. Већ три године налазим се у болници на лечењу и
још се нисам излечио. Ја сам ухваћен 23 фебруара 1943 године у
ЈБубомиру од стране четника. Био сам у затвору пет дана, малтретиран на разне начине. Са мном су била три брата и сестра, а било
је и још много других који су били осумњичени као присталице
народноослободилачког покрета, 27 фебруара око 9 сати дошла су
три италијанска официра са три камиона у пратњи четири четника.
Претседник: Када је то било?
Сведок: 27 фебруара 1943. Ти италијански официри са четницима
спровели су нас у Требиње. Тамо су нас задржали код усташког
претстојништва. На улици су се искупили официри италијански
и усташки и шта ја све знам ко није био. Из те групе изишао је у
униформи бившег југословенског поручника, неки доктор Милан
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Дукић, који је био главни иследник такозваног главног четничког
суда за Источну Босну и Херцеговину. Он је дошао лично из Врховне команде Михаиловића и послат је у Херцеговину за главног
иследника. 28 изјутра извели су ме у ту њихову судницу у манастиру Лужници, у владичину собу. Била је недеља, а извели су
ме пре осам часова. Испит је трајао скоро једанаест сати. Тукли су
ме, вешали, чупали нокте, стављали убоде, стављали у ватру, али
нисам хтео ништа да признам. Изгорели су ми обе ноге.
Претседник: Како су вам изгорели ноге?
Сведок: Везали су ми и ноге и руке. Могу показати, ако је потребно. Били су ми везали руке и ноге за цело време мучења, (показује како је био везан) донели су ватру на великом плеху и ставили ми ноге на жар. Н и ш т а нисам признао. За време мучења и док
су ми горели ноге, Шакота, секретар Дукићев, седео је на моме
десном колену, неки Мујо седео је на моме левом колену, а Дукић
ми је стао ногом на врат. За време тог мучења ја ништа нисам
признао. Онда су ми метнули со на ране и батинали ме. Ни тада
нисам хтео ништа да признам. Посипали су ме сољу. То је мучење
трајало 11 часова. После тога су ме пренели на ћебету у једну ћелију. Два и по дана нисам могао ни да седнем ни да устанем. После су ме предали Италијанима. Они су ме испитивали. Италијани су обилазили затворе. После 24 часа дошли су Дукић и командант четнички у Требињу и са карабинијерима метнули су ме
у камион и вратили у манастир. Одатле су ме спасле и ослободиле
наше снаге из Херцеговине када су четници били разбијени и
пренели ме у прво село код манастира.
Претседник: Јесу ли тада вођене биле операције под именом Четврте офанзиве?
Сведок: То је било у току Четврте офанзиве.
Претседник: А шта је било са оним осталима.
Сведок: Неки су спроведени за Билеће, а неки у друга места. У то
време било је у затворима око 2.000 људи код четника и Италијана. Неки су од њ и х поубијани и побацани у јаме. Из Билећа девет Вујовића бацили су у јаму и један од њих је, после неколико
дана, успео да изиђе, јер је био само рањен. Неке су побили код
Билећа.
Претседник: Под чијом су командом били ти четници?
Сведок: Под командом Баћовића и Јевђевића, а у ствари под командом неког Милорада. Он је био командант корпуса, а неки
Владо командант бригаде. Они су дошли из Врховне команде у јулу месецу.
Претседник: Друже тужиоче, ако имате питање, изволите.
Тужилац: Немам н и ш т а да питам. Хоћу да предложим Суду уверење војне болнице у Београду, са лекарским налогом о природи
опекотина и узрока повреда на његовим ногама. Ако се слажете с
тим може да се и прочита.
Претседник: Дајте да видим. (Разгледа уверење)
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Тужилац: Предлажем да се ово уверење војне болнице Југословенске армије број 673 од 17 јуна 1946 године прочита.
Претседиик: Да ли има одбрана шта да каже у вези са предлогом
тужиоца. (Нема) Одбрана се не противи. (Затим претседник Суда
чита уверење војне болнице Југословенске армије у Београду број
673 од 17 јуна 1946 године из кога се види да је сведок Зотовић од
14 марта 1946 године у болници ради лечења на одељењу за пластичну хирургију и да су његове повреде услед опекотина и да је
због тога претрпео операције, тако да му се стање здравља знатно
погоршало.)
Тужилац: Хтео сам још само да питам следеће: Ви сте казали да је
у то време кад сте ви били у затвору било још 2.000 других који су
били ухапшени заједно са вама.
Сведок Зотовић: Не бих могао тачно да кажем, али верујем да је
толико било.
Тужилац: Ја бих хтео да знам да ли су сви ти људи били Херцеговци?
Сведок: Сви су били Херцеговци.
Тужилац: Толико и ништа више.
Претседник: Има ли питања одбрана.
Бранилац Ђоновић: Да ли познајете људе који су вас мучили?
Сведок: Познајем. То је био неки Милан Дукић који је дошао из
Врховне команде.
Бранилац: Шта је он био?
Сведок: По чину потпоручник и звали су га доктор Дукић.
Бранилац: Ко је још учествовао?
Сведок: И неки Мујо.
Бранилац: Муслиман?
Сведок: Немам појма шта је био.
Бранилац: Ништа више.
Претседник: Ви сте дали свој исказ и можете да идете, а ако хоћете можете да останете у сали.
Тужилац: Ја бих дао један предлог да се као сведок саслуша и Ружица Главинић.
Претседник: Она није ту. Нека уђе сведок Грол Милан. (Жагор у
сали)
Претседник (обраћајући се сведоку Милану Гролу): Изволите прићи Суду и можете сести ако хоћете.
Претседник: Ваше име и презиме?
Сведок: Милан Грол.
Претседник: Одакле сте?
Сведок: Из Београда.
Претседник: Колико сте стари?
Сведок: 70 година.
Претседник: Ожењени?
Сведок: Удов.
Претседник: Занимање?
Сведок: Пензионер.
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Претседник: Држављанин ФНР Ј?
Сведок: Југословенски.
Претседник: Ви сте по предлогу тужбе позвани пред Суд као сведок да кажете шта знате о раду отсутних оптужених: Јовановић
Слободана, др. Пурића Божидара, др. Нинчића Момчила, Живковића Петра, Кнежевића Радоја, др. Гавриловић Милана, Кнежевића Живана и Фотића Константина. Упозоравам вас на дужност
казивања истине, јер нетачно и неистинито казивање пред Судом
повлачи кривично правне последице. Шта је вама познато о раду
у иностранству, у емиграцији, напред поменутих лица: Јовановић
Слободана, др. Пурића Божидара, др. Нинчић Момчила, Живковић Петра, Кнежевића Радоја, Гавриловића Милана, Кнежевића
Живана и Фотића Константина?
Сведок Милан Грол: Познато ми је у онолико уколико је између
нас било везе као чланова владе.
Претседник: Ви сте били члан владе у емиграцији?
Сведок: Био сам до к р а ј а јула 1943 године.
Претседник: Јесте ли, док сте били отсутни, ван земље, док сте
били у иностранству, били обавештени о устаничким покретима
противу окупатора у Србији?
Сведок: Била су обавешШења и Шо су били први гласови 1941 године, али у Шоку 1942 године према саопшШењима светске јавносШи добијана су обавештења о покрету оптуженог Михаиловића
и о друГоме покрету.
Претседник: На који сте начин ви били обавештавани о томе?
Сведок: Ми смо у влади били обавештавани као и остали свет,
преко комуникеа по чисто војним питањима којима је руковао
министар војни. Нарочитих специјалних обавештења директно од
владе нисмо имали, јер су та обавештавања давале војне власти
наше и савезничке.
Претседник: Јесте ли били обавештени о постојању партизана?
Сведок: Уколико сам имао обавештења путем јавности.
Претседник: Јесте ли имали обавештења у 1941 години о постојању покрета партизана и четника Драже Михаиловића?
Сведок: 1941 године имали смо обавештења о почетку устанка са
обе стране.
Претседник: Да ли сте обавештени о извесним размимоилажењима и о сукобу између партизана и четника?
Сведок Грол: То је било дошло тек доцније, крајем 1941 године.
Прво је дошло обавештење пропаганде са Недићеве стране. Она је
прво јавила о неким стварима, а било је и у листу који смо ми
издавали.
Претседник: Да ли је тада у емигрантској влади дошло до сукоба
или до извесних размимоилажења између чланова владе о том питању сукоба између партизана и четника Драже Михаиловића и
каква су гледишта била?
Сведок: Пре свега први гласови о сукобима и о разилажењу ова
два покрета нису били у том већем обиму, у тој акутној форми,
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него су се, како је изгледало, сматрали у прво време као моментални инциденти и даље, у другој форми, није било то изношено,
него само онолико уколико је то издавао комитет за пропаганду.
Претседник: Какво је гледиште владало међу члановима владе
баш по томе питању, то јест да ли треба настојати да дође до измирења између партизана и четника, или је било настојање да треба
указати помоћ само четницима.
Сведок: Не, него је природно, аутоматски, по самом начину поступка, у прво време, кад је оптужени Михаиловић био члан те
владе, он је био једино помаган и од стране те владе и од стране
савезника. Све док је постојало признање савезника оптуженог
генерала Михаиловића, дотле је то поверење ишло паралелно, иако је дошло до једне критичне и тешке ситуације у земљи, и онда,
у почетку 1943 године, већ је дошла до самих чланова владе мисао
да треба признати партизански покрет, без обзира на то што је
био помаган покрет Драже Михаиловића. 1943 године прво је почело са тим признањем у јавности, а у месецу мају или јулу почели су разговори, још нису били службени, да се дође до некога
измирења, или, ако се не може доћи до измирења, да се дође до
какве комбинације, да се избегну сукоби.
Претседник: Које године?
Сведок: У јулу 1943 године дошло је до формалног предлога и акта који је написан, предлог је дошао по иницијативи савезничке
команде, да се одреди известан сектор, преко кога неће долазити
до сукоба. То је било месеца јула. Та влада је пала и после је дошла чиновничка влада Пурићева. Даље не знам шта је било. Знам
Да је у јулу дошло до предлога о томе.
Претседник: Ја сам вас питао какво су становиште заузели појединци у влади поводом овога сукоба између партизана и четника
у 1941 години и је ли тим поводом већ у 1941 години дошло до
размимоилажења у влади?
Сведок: У 1941 години није уопште дошло до дискусије о томе, а
ни у току 1942 године.
Претседник: Је ли то треба схватити тако да су чланови владе
прећутно прелазили преко постојећег сукоба?
Сведок: Не, него је била необавештеност.
Претседник: Какав је био тада став оптуженог Фотића Константина, у 1941 и 1942 години?
Сведок: Фотићево питање као човека у иностранству, почело је
крајем 1942 године, и то не тим поводом директно, него поводом
националних размирица између Срба и Хрвата у Америци. Онда
је требало дати неку линију у томе. Тражено је од Фотића да да
једну декларацију, која ће поставити ван дискусије његово гледиште. Фотић по томе тражењу није поступио, али је то био повод да
се на крају те године, када је престала прва влада Слободана Јовановића, то као први проблем постави и да сама влада даде једну
такву декларацију која ће искључити све сумње у њено држање у
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смеру националних размирица у Америци, као и у погледу гледања на тешкоће у земљи.
Претседник: У ком се правцу развијала пропаганда оптуженог
Фотића и да ли је било гурања на обједињавање свих снага отпора
или је помаган само Михаиловић, а нападани партизани?
Сведок: Фотићева пропаганда била је оптерећена теретом оне кампање у „Србобрану", који је био почео једну политику великосрпску, која је тиме, што је искључивала југословенску идеју, пала
на једно узано национално становиште.
Претседник: Је ли према томе Фотићева пропаганда ишла на уједињавање или разбијање јединства народних снага у земљи против окупатора?
Сведок: Јасно је да је Фотићев рад то био. У току 1942 године,
иако еу националне расправе у Америци биле велике, између Хрвата и Срба, ипак тада тамо још нису почеле распре о покрету
Драже Михаиловића и партизанима. Кад је краљ Петар долазио
у Америку, у јуну 1942 године, што је врло карактеристично за
целу ову ствар, биле су тада у Америци две групе, једна око „Србобрана"реакционарна и великосрпска а друга јуГословенска која је
била јака. Тада је прва Група скупила прилоГ за Дражу Михаиловића и предала краљу 1.000 долара.
Претседник: Је ли Фотићева кампања из Америке била уперена
на потпомагање покрета Драже Михаиловића?
Сведок Грол: Несумњиво да је цела кампања у Америци, колико
је била у материјалној вези не могу да кажем, несумњиво да је
„Србобран" у то време нападао владу у Лондону што не помаже
генерала Михаиловића...
Претседник: Ко је од чланова владе потпомагао овакву линију
Фотићеву, мислим од отсутних, оптужених чланова владе Слободана Јовановића?
Сведок Грол: Ја сам видео листу по тој изјави Михаиловића где је
означио све ближе пријатеље, али не могу да знам у чему се показују те ближе везе његових ближих пријатеља. То не могу да потврдим. Ја сам рекао да по свему судећи да је Фотић био близу
„Србобрана", а о другима не могу да закључим о расположењу
које се није манифестовало нигде. Ја сам казао и на саслушању
да не моГу да кажем ко је био у ближим везама, неГо који су по
функцији били у ближој сарадњи.
Претседник: А ко?
Сведок Грол: То је министарство војске и краљ који су располагали извештајима и депешама из земље.
Претседник: Је ли се ко од чланова владе и војног комитета заузимао за ову Фотићеву линију, потпомагао, подржавао?
Сведок Грол: Није све до 1943 године кад се појавило једно друго
питање.
Претседник: Питаћу вас конкретно: Је ли се за линију Фотићеву
залагао и заузимао Слободан Јовановић?
Сведок Грол: Специјално не. Први спор...
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Претседник: Извините, не мислим на спор о Фотићу, него на линију у иностранству, пропаганду коју је спроводио Фотић. Ко је ту
линију уопште подржавао од чланова владе или чланова војног
комитета?
Сведок Грол: Ни по каквој манифестацији међу њима то нисам
могао да видим.
Претседник: Који су се чланови владе ангажовали у борби против
народноослободилачког покрета.
Сведок: Ја не знам ни једног члана владе који би шо учинио и који
би смео то учинити.
Претседник: Ви сте били члан владе. Је ли вам познато да је преко владе и кроз владу пролазило стављање лица под слово „3".
Сведок: Јесте, то сам сазнао преко радија, и онда смо ја и Трифуновић интервенисали код владе.
Претседник: Је ли то влада радила?
Сведок: Не. То питање није био посао владе, него је то преношено
преко радија из земље.
Претседник: Је ли вам познато да ли је влада доносила одлуке о
лишавању чина читавог низа официра који су се стављали на
страну народноослободилачког покрета и у њиховим се редовима
борили?
Сведок: Јесте.
Претседник: Ко је то све?
Сведок: Питање о одликовањима и ражаловању у то време формално је било у компетенцији војних власти.
Претседник: Да прекратимо. Која су лица из емигрантске владе
помагала Фотићеву линију? Слободан Јовановић.
Сведок: Слободан Јовановић, уколико је био упућен, он је.
Претседник: Је ли помагао Живан Кнежевић?
Сведок: Он је био оптерећен својим функцијама у војном комитету.
Претседник: А Божидар Пурић?
Сведок: Са Пурићем никакве везе нисам имао. Он се појавио тек
1943 године. Пурић је имао своје гледиште и он је то јасно казао.
Претседник: Је ли помагао Петар Живковић?
Сведок: У Лондону не знам, али је доцније био са Пурићем.
Претседник: Питам вас ради тога што сте при саслушању у претходном поступку код јавног тужилаштва као сведок изјавили да
нисте били нити принуђени нити да је било притиска каквог на
вас. Молим вас именујте те елементе који су помагали кампању
за Дражу Михаиловића која је била страховита, а коју је подржавао Фотић. Ви сте казали тада: (чита) „Претседник владе Слободан Јовановић као руководилац по свим војним питањима и његов главни помоћник Живан Кнежевић..." На питање: (Чита) „Можете ли навести имена политичких личности које су прихватиле
реакционарну линију разбијања јединствених снага отпора у
земљи и уједно пружања помоћи Дражи Михаиловићу?" ви сте
одговорили: „Кампања из Америке за Дражу Михаиловића била
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је страховита. Мало се ко усуђивао у јеку те кампање да устане
против Д р а ж е Михаиловића. Помагачи и популаризатори Д р а ж е
Михаиловића у А м е р и ц и били су Фотић и Дучић, 3 2 0 а у Лондону,
у круговима п о л и т и ч к и х људи у влади и ван ње били су они исти
елементи који су од 1942 године почели разарање и разбијање
владе, а који су у вези са двором довели до Пурићеве владе која је
јасно и отворено и м а л а програм против партизана у земљи, а која
је довела до прекида односа са СССР..." И кад вас је иследник, не
пристајући на овакву округлу формулацију запитао: „Молим вас
именујте те елементе да не би остали при овако округлој формулацији?", ви сте одговорили: „Били су они исти елементи...", па
сте навели „...Претседник владе Слободан Јовановић, Ж и в а н Кнежевић, Петар Живковић..."
Сведок: Ја сам навео оне који су у ф у н к ц и ј и били везани, уколико су они били у сазнању правог стања ствари. Ја сам ту рачунао
по положају на коме су били.
Претседник: Је ли ово тачно зг.писано код иследничких власти
што сам прочитао.
Сведок: Исказ је тачан.
Претседник: Без принуде сте га дали као сведок?
Сведок: Н и к а к в е принуде, не, не.
Претседник: Д р у ж е тужиоче, ако имате нека питања изволите.
Т у ж и л а ц : Само неколико, ви сШе већ сва исцрпели. (Обраћајући се
сведоку Милану Гролу): Ви сте били члан владе и генерала Симовића. Да ли се можете сетити кад је влада генерала Симовића
постигла радиограмску везу са Михаиловићем?
Сведок: Не могу.
Т у ж и л а ц : Да ли је 1941 године?
Сведок: Не да се не сећам, него не знам.
Т у ж и л а ц : А да ли се можете сетити кад је прве радиограме од
Михаиловића почела добијати влада?
Сведок: Ја м и с л и м да они који су руководили тим послом нису
могли имати пре Лондона. Јер, уопште ја пре Лондона и не видим
неку организовану ствар ни на страни организације Д р а ж е Михаиловића.
Т у ж и л а ц : Да ли је влада имала непосредну везу, своју радиостаницу са Михаиловићем?
Сведок: Није.
Т у ж и л а ц : Како је ишло?
Сведок: И ш л а је преко савезника, јер је цела војна радња била
укопчана у савезничку војну радњу. То је могло ићи преко савезника, јер да су хШели не би били допусШили.
Т у ж и л а ц : А преко чије, преко енглеске?
Сведок: Преко енглеске.
Т у ж и л а ц : Молим вас реците ми да ли је влада решавала о давању
новчане помоћи Михаиловићу и к а к о је и ш л а та процедура са слањем новчане помоћи Михаиловићу. Да ли је решавала цела влада,
или извесне личности?
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Сведок: Уопште ја сматрам да је цело то финансирање Драже Михаиловића било од савезника, јер кад сам чуо о суми било је апсолутно искључено да је могло бити и разговора. Можда је било
специјалних слања која су чињена из војног кредита за војску на
Блиском Истоку. Сећам се, а то сам рекао и на исказу да је једном
послана једна сума. Као буџет само уопште за војску, али специјалне дотације, не.
Тужилац: Дотације?
Сведок: Није ми о томе познато.
Тужилац: Па ипак, видите на претресу је установљено и сам Михаиловић је изјавио да је добијао помоћ преко Цариграда, Букурешта, Берна и тако даље. Да ли шта знате о томе?
Сведок: Не знам.
Тужилац: То није савезничка помоћ, то је помоћ од стране владе
из државне касе.
Сведок: Не знам да је било.
Тужилац: Претпостављате ли такву могућност да нисте знали да
се давала помоћ?
Сведок: Ако је тачно, као што је установљено на претресу, онда
нема разлога. Ја нисам ништа знао и остао сам и данас у сумњи
што се тиче кредита који су црпени из редовних дотација или од
савезника. То не знам.
Тужилац: Молим вас је ли вам познато да је влада добијала од
Михаиловића редовне депеше, извештаје о разним пословима.
Сведок: Знам да је постојала телеграфска сарадња, али о депешама не знам. Речено је да су оне ограничене не само због војног
поступка, већ зато што савезници ограничују то право и да могу
само знати двор, краљ и војни министар.
Тужилац: Можете ли, конкретно, рећи, док сте били у влади, које
су личности из владе вршиле послове око одржавања везе са Михаиловићем?
Сведок: Ја понављам: то је могао само војни кабинет и нико више.
Тужилац: Да ли вам је познато да је, на пример, Милан Гавриловић по тим пословима радио. Ми зато имамо писмена документа.
Сведок: Ја не знам какве је везе имао Милан Гавриловић, али ја
сам дужан да кажем једну чињеницу, да је он рђаво стајао са војним кабинетом. Зашто и како ја не знам.
Тужилац: Да ли вам је познато, да ли сте знали, да ли сте били
обавештени, да је Гавриловић са Кнежевићем извесно време водио
послове око одржавања везе са земљом?
Сведок: Не. Сумњам и због тоГа, тих односа који су били доста
рђави између Гавриловића и војноГ кабинета.
Тужилац: Ви можете сумњати, али су приложена писмена документа. Молим вас да ли је Слободан Јовановић добијао депеше
из земље?
Сведок: Добијао је депеше које су долазиле преко савезничке службе.
Тужилац: Да ли је влада имала тајне везе са Михаиловићем?
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Сведок: Ја никада нисам знао и Шешко је вероваШи да је могла да
успосШави.
Тужилац: Ипак је било четири до пет канала. Да ли вам је познато да је влада слала курире у земљу?
Сведок: То сам чуо да су неки официри из Каира одлазили у земљу.
Тужилац: Да ли вам је познато какву је функцију имао мајор Перић у Цариграду?
Сведок: Па он је био постављен за везу са земљом.
Тужилац: Да ли сте шта знали о улози турског конзула у Београду, да је он одржавао везе?
Сведок: Ништа нисам знао.
Тужилац: Да ли вам је позната улога Гордане Бајлони?
Сведок: Ја не знам ни за какву улогу. Ја сам пиШан на саслушању о Шоме. Знам само да је дошла у Лисабон, да је упутила неко писмо у коме је била једна порука мени да се спасе мој шурак
Милићевић који је после убијен... Ту није могло ништа да се учини. Ја сам само чуо од пријатеља у Лондону. То је једина веза с
њом.
Тужилац: Да ли вам је познато да је Радован Кнежевић, министар
двора, добијао депеше из земље и да ли је по тој ствари шта радио?
Сведок Грол: Не знам.
Тужилац: Да ли је краљ Петар Карађорђевић писао сам говоре
или су му их писали поједини министри у влади? Да ли су говори
краља Петра Карађорђевића пролазили кроз седнице владе?
Сведок: Нису.
Тужилац: А на прво питање, да ли је писао сам говоре или поједини министри?
Сведок: Ја мислим да је морао неко конципирати. Знам једну
ствар, да је к р а љ Петар, до доласка у Лондон, био под непосредним тесним везама са тим Кнежевићем, али кад је краљ Петар
дошао у Лондон и остварио на страни начин живот двора, да је онда привезан не само са људима ван владе, него и са страним људима... И од тог тренутка директни утицај неке личности био је увек
релативан па чак и од самоГ Радоја Кнежевића. Он је био везан са
друГим везама, имао друГу вољу и други начин живоШа.
Тужилац: Да ли је писао сам себи говоре?
Сведок: Ја сам рекао, сасвим је вероватно да му је писао неко, да
му је писао можда и сам његов секретар.
Тужилац: Јесте ли ви написали говор њему за Америку, који је
држао у Америци?
Сведок: (Врло неразумљиво) одговорио је да је написао, пошто је
био упитан на седници владе да ли би га написао, али да краљ тај
говор није одржао).
Тужилац: Он није ни прочитао ваш говор?
Сведок: Мој се говор односио искључиво на наше унутрашње питање, на хармонију наше југословенске идеје, на одбрану државе,
које је било противно ... Тај говор нигде није наведен у чланку...
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Тужилац: Да ли вам је познато да ли је Слободан Јовановић или
Кнежевић писао краљу говоре? Што знате конкретно о томе?
Сведок: Ја не могу да потврдим.
Тужилац: Ја вас питам за оно што знате.
Сведок: Чињенице не знам, али сигурно је да онај говор који је
одржао у Америци не потиче ни од једног ни од друГоГ.
Тужилац: Евентуално од Фотића?
Сведок: Он је локалног карактера.
Тужилац: Молим вас још само ово. Вама је познат рад „Србобрана"?
Сведок: Да.
Тужилац: Да ли је Фотић једновремено преко „Србобрана" популарисао Недићеву владу.
Сведок: Ја се тога не сећам.
Тужилац: Да ли је Фотић у својој пропаганди у Америци заступао
тезу ослобођења и поновног успостављања Југославије или успостављања велике Србије без Хрватске?
Сведок: То је била теза „Србобрана". Ја кажем може се закључивати, али ја не могу знати чињенице, јер су страсти биле заоштрене. ПроГањање Срба у земљи остављало је на исељенике у Америци једно тако тешко осећање али не верујем да је моГла бити
таква луда идеја да би се неко залаГао против ЈуГославије.
Тужилац: То је ваше мишљење.
Сведок: Ја само дајем моје мишљење.
Тужилац: А да ли је Фотић у Америци водио какву кампању за
стварање велике Србије.
Сведок: Ја не могу то да кажем за Фотића. Покојни Дучић је то
отворено манифестовао.
Тужилац: Да ли се сећате оних сесија седница владе на којима је
претресано питање Фотића. Да ли се сећате информација о Фотићу које је изнео Бањанин баш о овоме питању популарисања за
велику Србију, ширења мржње против Хрвата, популарисања самог Михаиловића и називања партизана међународном разбојничком бандом? Да ли се сећате свега тога?
Сведок: Па сигурно да се сећам, јер сам ја учествовао у дискусији.
Али у тој дискусији није било питање да ли ће Фотић бити амбасадор у Америци или не. То се питање јављало у светлости националних
осетљивости.
Тужилац: Да ли је ко од Срба био против Фотића?
Сведок: Ја мислим већина.
Тужилац: А ко је одобравао Фотићу и издејствовао да остане амбасадор у Америци?
Сведок: Нико није имао храбрости да брани Фотића, него је Фотића одбранила једна резерва. Кад је дошло до дискусије, онда се
Нинчић није залаГао за Фотића али је износио тешкоће које би
могле настати ако он не буде амбасадор у Америци. И ја сам покренуо конкретно то питање. Божа Марковић био је против Фотића. Знајући за те тешкоће у Америци ја сам ишао за тим да се Фо-
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тић уклони и ја сам ирви учинио једно формално писмено питање. Молио сам информације преко амбасаде у Америци о Фотићу
и одговорено ми је са извесном резервом да је то чисто унутрашње питање ЈуГославије и да америчка влада нема никаквоГ разлоГа да се ангажује за или против амбасадора, док он остане
коректан у односима с њом. То је било крајем јула и на том мом
покушају је остало. Ја сам престао бити министар крајем јула,
а Фотић је продужио. Сви они који су предлаГали Фотића знали
су за тешкоће у Америци...
Тужилац: И Фотић је остао амбасадор?
Сведок: Он је остао амбасадор.
Тужилац: Сада ћемо се вратити уназад. Да ли се сећате око 13
априла 1941 године једне седнице Симовићеве владе у Палама? Да
ли је Симовић тада рекао да он некога оставља у земљи са задатком за организовање отпора?
Сведок Грол: Генерал Симовић је тада указао на све тешкоће положаја, али је казао да једна група млађих официра има да прими
на себе да продужи отпор, ређао је зоне и коте одбране са којих ће
се то вршити, без и к а к в и х имена лица. То је била суштина његовог говора.
Тужилац: Касније, кад сте сазнали за организацију оптуженог
Михаиловића, да ли сте сматрали да је то човек кога је оставио
Симовић?
Сведок Грол: Нисам могао ништа рећи, пошто нисам ништа знао
док год Михаиловић није испао на површину.
Тужилац: Да ли је влади била скренута п а ж њ а и са које стране да
Михаиловићева организација у Југославији сарађује са окупатором? И сећате ли се када, у којем моменту?
Сведок Грол: Н и к а к в и х веродостојних обавештења нисмо имали.
Сумње је било код појединаца. Прво лице на које је пала сумња
било је Јевђевић, иако не по провереним извештајима. Доцније ја
сам лично из неких извештаја који су били у страној штампи, посумњао на другој страни у вези са Дангићем, али за остале неке
везе четника са окупатором није било никаквих чињеница, никаквих знакова. Тако да нису постојале ма какве сумње у то,
чак ни у влади. Ја не знам да би неко могао да се залаже и брани
ту ствар. Јер, у влади је МОГЛО бити људи разних мишљења и
склоности, да ли је ко више националиста, велико-Србин или
демократа, али није МОГЛО бити гледишта тако супротних. Ја
нисам моГао променити мишљење људи, за којима је стајала једна прошлост. Ја нисам моГао знати да има људи који знају да
има рђавих радња и да их бране.
Тужилац: Да ли је од стране једне савезничке владе, односно савезничког министарства иностраних послова, упућена влади, у којој
сте ви били министар, нота која садржи осам тачака, а у којој су
конкретним примером наведени случајеви сарадње организације
Драже Михаиловића са окупатором?
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Сведок Грол: Мени то није познато. Ја знам да су биле две ноте о
којима смо водили дискусију и по којима је био спор. Једна нота
се тицала г. Черчила, а друга нота била је нота...
Тужилац: То је био ед мемоар.
Сведок Грол: То је био ед мемоар, који ја нисам читао.
Тужилац: Да ли сте читали ед мемоар Лозовског.
Сведок Грол: Нисам читао, али је морао доћи као реагирање на
пиШање од стране Совјетског Савеза.
Тужилац: А да ли сте упознати са ед мемоаром владе којим је
дала одговор на ед мемоар Лозовског, одбијајући сваку помисао
да организација Драже Михаиловића сарађује са окупатором.
Сведок Грол: Ја сам дао изјаву да нисам читао нити да сам био
упознат са тим ед мемоаром.
Тужилац: А како то да нисте били упознати?
Сведок Грол: Нисам био упознат пошто се о тим стварима говорило са другим људима.
Тужилац: Молим да објасните бар мени, а Суду не знам да ли је
потребно. Како је та ваша влада могла изгледати када од једне
савезничке владе стижу ноте, у којима се упозорава на једно крупно питање, да та влада, која руководи једном организацијом, допушта да та организација у земљи сарађује са окупатором. Ви
кажете да нисте то добијали на читање. Влада не претреса то, али
одговара на меморандум да има десетине депеша, Михаиловића, у
којима се побија сарадња Јевђевића и осталих са окупатором. Да
ли је постојала извесна клика у влади која је сва та питања решавала?
Сведок Грол: Ја мислим да је о томе водило рачуна министарство
војске.
Тужилац: Је ли ово политичко питање?
Сведок: Јесте.
Тужилац: Треба ли то влада да решава?
Сведок: Сигурно. Влада Јовановића од свога доласка у јануару
стварно је била влада у кризи, јер она није могла да савлада све
тешкоће настале због последица у земљи, затим Фотићево питање,
као и питање краљеве женидбе. Та питања су се повезала и та је
влада стално била у кризи. Али то ништа не правда ту владу што
није знала за то, али је чињеница да она није знала.
Тужилац: Је ли неко у име владе упутио ед мемоар у Кујбишев, у
коме су на десет страна наведене депеше Михаиловића да Јевђевић и Баћовић не сарађују са окупатором?
Сведок: Природно да је онај ко је водио те послове знао.
Тужилац: Ко је у то време водио те послове?
Сведок: Професор Слободан Јовановић.
Тужилац: А Живан Кнежевић?
Сведок: Он је био његов референт.
Тужилац: Т е ф кабинета. Да ли су још који чланови учествовали
у састављању тога ед мемоара.
Сведок: Не могу да знам.
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Тужилац: Вама није познато да је Милан Гавриловић учествовао
на састанцима на којима су састављана таква акта?
Сведок: Ја не могу да кажем да ми је то познато, јер знам да односи Милана Гавриловића у почетку нису били Шакви да би он могао Шо да чини.
Тужилац: А да ли вам је познато да је Милан Гавриловић имао тајне везе са земљом, то јест са Михаиловићем?
Сведок: Ја не знам на који је начин он могао то организовати?
Тужилац: Не он лично, него преко свог апарата?
Сведок: То не знам.
Тужилац: Да ли су све депеше које су стизале из земље предаване
влади?
Сведок: Ми смо, када смо констатовали да нисмо обавештени добијали одговор да та обавештења, која имају надлежни, нису потпуна, да је недостатак великог броја депеша.
Тужилац: Недостатак депеша, које су стизале преко енглеске службе?
Сведок: Оне које су долазиле.
Тужилац: Да ли вам је познато којима је личностима из југословенске емиграције било јасно да Михаиловићеве трупе сарађују са
окупатором?
Сведок: Ја то не знам. Ја знам случај Јевђевића, а за други случај
где сам лично посумњао, био је случај Дангића. Али, и Шу нисам
имао чињеница. Ја сам уверен да би маса сШвари ишла боље да
смо били обавешШени. Верујем да нису били довољно обавешШени
чак ни они који су Шребали да буду специјално обавештени. Ми
осШали нисмо имали никаква обавешШења, а Шакође ни други.
Тужилац: Мислите свакако на Шо да нисте добијали све депеше?
Сведок: Ја из овога преШреса видим да је пиШање необавешШеносШи један од Шрагичних узрока за многе сШвари које су се дешавале у свеШу и у земљи.
Тужилац: Да ли вам је познато кад говорите о необавештености,
да су извесни официри енглеске службе у разговорима са Живаном Кнежевићем, што се да видети из парафраза Живана Кнежевића, износили извесне чињеница о сарадњи Михаиловића са окупатором?
Сведок: Не знам. Ја такве везе нисам имао, ни у почетку ни на
крају.
Тужилац: Ја бих завршио.
Претседник: Одбрана да ли има каква питања?
Бранилац оптуженог Слободана Јовановића адвокат Терзић: Ја
бих хШео да вам посШавим неколико пиШања. ШШа је довело до
пада владе Симовића? Да ли сШе обавешШени који су узроци били
да падне влада Душана Симовића у којој сШе и ви били Шакође
минисШар?
Сведок: Првих дана свога боравка у Лондону влада је била опШерећена уШисцима поводом извешШаја о прогонима и поГромима од
сШране ХрваШа над Србима. НасШале су Шакве велике тешкоће,
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тако да се није МОГЛО закључити да је у питању шовинизам, неГо
страх од последица, које Генерал Симовић није моГао уклонити.
Ја не знам да ли је уз то било и каквих друГих специјалних личних разлоГа, да ли је Симовић дошао у однос једноГ мањеГ поверења са стране. Када су ствари биле отежане онда се Говорило
да он остане само војни фактор, а да на чело владе дође једно цивилно лице које ће наићи на равнотежу, а то је био Слободан Јовановић.
Бранилац оптуженог Слободана Јовановића адвокат Терзић:
Који су били од наших политичара у Лондону саветници краља
Петра, најближи његови сарадници у влади или изван владе?
Сведок Грол: У влади је увек био природни и најближи сарадник
претседник владе.
Бранилац: Али, кад је краљ размишљао о томе коме ће поверити
састав владе је ли било таквих личности које би могле да му сугерирају, да му даду извесне савете у томе правцу?
Сведок: Сазивани су претставници група и саслушавани, који су
давали краљу своје мишљење, коме да повери састав владе.
Бранилац: Ви сте казали да су тада само краљ и министар војни имали сиГурна обавештења о стању у земљи. Је ли краљ присуствовао седницама министарског савета или бар понекад с
времена на време.
Сведок: Мислим свеГа једанпут. УГлавном њих двоје су имали у
рукама ту везу са акцијом Генерала Михаиловића, то је била пословна веза које су односе познавали уГлавном министар војни
односно њеГов заступник и краљ.
Бранилац: Према вестима које су моГли имати министар војни
и претседник владе, да ли су они те вести износили пред седницу
министарскоГ савета да о њима дискутујете или бар да будете
обавештени?
Сведок: Нису, те су депеше биле чисто војне природе, које су биле
формално оГраничене војним законом као и савезничком акцијом,
тако да је постојало наређење и од наших и од савезничких власти да се таква обавештења моГу давати само војним круГовима.
Бранилац: Је ли влади било обелодањено да у земљи постоји
народноослободилачки покрет широких размера и да се јединице
Драже Михаиловића боре противу тоГа покрета? Какво је било
становиште владе према том покрету?
Сведок: Ја сам казао да таква обавештења нису постојала а
уколико их је било долазила су из савезничких круГова.
Бранилац: Па добро одакле сте црпели податке о стању у земљи, да ли по извештајима из енГлеских службених саопштења
или сте имали моГућности да сазнате непосредно?
Сведок: Непосредно не, неГо из службених саопштења и пропаганде која је постојала и са једне и са друГе стране. Фрмалних
обавештења није било. Уосталом апсурдно би било и мислити да
би се нашла и једна влада па макар и реакционарна влада, која
би се залаГала за међусобно убијање у земљи. То је тако једна бе-
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смислена идеја. Цела прошлост Слободана Јовановића, његове
књиге, његово држање последњих Година, када су студенти на
универзитету били проГањани, најбоље показује да нису моГле
постојати никакве директиве које потичу од Слободана Јовановића у томе правцу. Да ли је он крив или није, али ја сам дужан да кажем праву истину како знам.
Бранилац: Је ли допуштате моГућност да је било вести које су
послате из земље а да нису стиГле до владе.
Сведок: Ја сам већ одГоворио да је таквих вести било, а којим су
начином оне нестајале ја то не знам.
Бранилац: Јесте ли ви били обавештени о свим овим иогромима
који су вршени у земљи.
Сведок: Ја сам био обавештен нарочито о погромима у Крагујевцу, пошто сам тада био заступник министра просвете.
Бранилац: Је ли влада предлагала савезницима да учине један
протест код Немаца против тога или лично она?
Сведок: То је био случај који је био подигао велику буру у целој
савезничкој штампи.
Бранилац Терзић: Је ли се влада бавила тим питањем на седници?
Сведок: Чинила је све али то су била питања која су узрујавала
и једну и друГу страну. Према томе то су биле ствари једноГ моралноГ протеста.
Бранилац: Ви сте казали да је влада Слободана Јовановића била
у латентној кризи од дана њеноГ формирања па све до краја.
Сведок: Јесте.
Бранилац: Како схватате и како бисте моГли да објасните да је
била у латентној кризи а ипак да је влада, да врши функције и у
коме је смислу она била немоћна да ишта предузме?
Сведок: Она је била једна влада која је требала да решава врло
важне проблеме. Она је наследила прве тешкоће после оних првих сукоба, који су настали у Америци и који су узели маха у
штампи. Требало је то разбити. И влада није била у стању да
реши тај проблем, као и мноГе друГе проблеме. Очевидно је да је
имала тешкоћа и није моГла реаГирати на све то. Она је од почетка била немоћна, не само збоГ стања које је настало у земљи,
неГо је дошло и питање сукоба у Америци и краљ је позвао Шубашића у Лондон. И таква влада није била у моГућности да врши
своје послове.
Бранилац: Је ли влада у својим одлукама била подложна контроли
савезника?
Сведок: Није.
Бранилац: Па добро, зар она није моГла донети извесне декларације у томе поГледу, за које сте казали да су их потребе изискивале. Ако није моГла да изведе, је ли МОГЛП да формулише, да их
изложи јавности?
Сведок: Декларација јуГословенске владе о којој је реч у поГледу
стања у земљи да смањи сукобе и да их ублажи, таква декла-
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рација није била ни у чему у супроШности са интересима савезника, јер би та декларација ублажила подвојене интересе племена. Ту није био проблем око питања Енглеза него око питања
моралних тешкоћа у самој влади. Једна влада у емиграцији влада је по нужди и влада у емиграцији управо и није влада.
Бранилац Терзић: Је ли влада помагала покрет Драже Михаиловића и онда кад је у иностранство била продрла вест да извесни
Дражини команданти сарађују са окупатором?
Сведок: Није.
Бранилац: Каква су реагирања предузета од стране владе Слободана Јовановића кад су те вести продрле у свет?
Сведок: Слободан Јовановић у томе тренутку био је формално
министар-претседник
пред уклањањем.
Бранилац: Је ли влада била обавештена о народноослободилачкој борби, да се Народноослободилачка војска бори против окупатора, је ли влада о томе била обавештена, па ипак и поред тога
помагала покрет Драже Михаиловића?
Сведок: У1942 Години није била о томе обавештена.
Бранилац: Али кад је већ продрло у свет, јер оптужница мом
брањенику Слободану Јовановићу ставља на терет да је и поред
ШоГа што је знао да покрет Драже Михаиловића сарађује са окупатором влада ипак помаГала Дражу Михаиловића односно њеГов покрет?
Сведок: Не, то влада није знала. Ваш брањеник није био у томе
положају и не моГу по савести да кажем да је он, може бити,
нешто знао и то крио. У1943 Години, кад су дошле прве сумње, ја
који сам био доста добро и са једном и са друГом савезничком
страном, нашао сам се случајно у таквом једном односу да сам
поверио совјетској амбасади један мој разГовор са једним америчким новинаром који ме је питао шта мислим, да ли су тачни ти
Гласови. Ја сам казао да то не моГу да знам, али сумњам - поменуо сам Јевђевића - и казао сам да не моГу да тврдим да нема
Шаквих ствари, али не моГу ни да их искључујем.
Јасно је да покрет на овој страни, без обзира колико је темељно
фундиран, није био јединствен покрет. У томе је основна ствар
између ова два покрета. Покрет ослободилачки био је јединствена идеолоГија, јединствена орГанизација, јединствена дисциплина, а на оној друГој страни видим да ништа није било јединствено, осим једне једине тачке проГрама, осим страха од превласти
комуниста и онда је та страна застранила.
Претседник: Ви се испитујете као сведок!
Сведок: Молим. УразГовору са пријатељима у совјетској амбасади дао сам им копију ШоГа разГовора са америчким новинаром и
тиме хоћу да кажем колико сам објективно судио.
Претседник: Ви кажете 1943 Године?
Сведок: Јесте.
Претседник: Можете ли се сетити месеца?
Сведок: Не моГу.
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Претседник: Пролеће, лето, јесен?
Сведок: Може да буде само пролеће. Колико сам био објективан у
мом суђењу најбоље се види што сам дао копију тога интервјуа
са Американцем пријатељима у совјетској амбасади.
Бранилац Терзић: Да ли је у иностранство допрла прва вест о
сарадњи Драже Михаиловића са окупатором па је онда дошао
предлог њеГов за одликовање или је пре дошао предлоГ за одликовање па је у Европу избила та вест? Да ли можете да се сетите
тоГа?
Сведок Грол: Ја не моГу да кажем ту ствар, то је за мене питање које не разумем.
Бранилац Терзић: Оптужница ставља на терет Слободану Јовановићу да је одликовао људе за које је знао да су у служби окупатора. Ви сте били члан владе па вас питам да ли је та вест,
која је продрла у Европу, дошла пре предлога Драже Михаиловића
за одликовање или после?
Сведок Грол: Време није тачно као што је наведено јер та вест
није могла продрети у јавност. То је био почетак а ово је био
крај, то су била два разна времена.
Бранилац Терзић: Које је било крај?
Сведок Грол: Кад су пукле ствари. То је далеко једно од друГоГа.
Иначе би се МОГЛО претпоставити за Слободана Јовановића
нешто Горе неГо што оптужница то ставља.
Бранилац Терзић: Да ли је именовање Драже Михаиловића за
министра војске дошло да појача њеГов положај у земљи или развојем каквих прилика независно од тога?
Сведок Грол: То је дошло скоро случајно. Кад је дошло до промене
владе Симовића у јануару онда је та промена наишла на такву
узбуну њеГових пријатеља у Каиру да је то била побуна војске у
Каиру. Тако да уклањање шефа од 27 марта са положаја претседника владе с једне стране а с друге стране побуна официра у
Каиру дошла у такву светлост да је влада дошла под сумњу о
своме држању. И није се имао ни један виши официр, и не знам
чија идеја, дошла је идеја да овај, који има неки Глас, пошто Симовић није пристао на компромис да остане као члан владе, у ресору ваздухопловства а њеГови су пријатељи доле у Каиру направили побуну и влада дошла у тежак положај те је прихваћање
ове идеје била случајна ствар. Да је Генерал Симовић прихватио
компромисно решење и остао као члан владе до тоГа не би ни дошло.
Бранилац Терзић: До наименовања Драже Михаиловића за министра војске?
Сведок Грол: Не би дошло.
Бранилац Терзић: Кад сте ушли у владу Симовића је ли било
консултовања или вам је као свима осталим министрима који
су ушли у владу по налогу или заповести само саопштено?
Сведок: Не може се казати по заповести или по налоГу. Цела
атмосфера у земљи била је... тако.
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Бранилац: Мислите на 27 март.
Сведок: Тако узбуђена. Ја нисам знао за ту заверу, оно јутро.
После је дошао један официр потпуковник Радојчић са сином једног моГа пријатеља да би му веровао да, се извршио преврат и то
ми рекао и онда сам тако доведен у команду. Тамо сам нашао
претставнике осталих паришја.
Бранилац: Влада није дала никакву декларацију у поГледу образовања владе Симовића.
Сведок: Није.
Бранилац: Да ли сте веровали да ће вас напасти Немци или не.
Сведок: То је сваком паметном човеку било јасно да друкче не може бити.
Бранилац: НеГо.
Сведок: НеГо да нас нападну.
Бранилац: Јесте ли очекујући напад предузели какве мере да
очистите поједина места од петоколонаша? Мислим на командна места у војсци. Да ли је какве дискусије или разГовора било у
том поГледу јер сиГурно да је Симовић знао да поједина висока
места у војсци заузимају петоколонаши више мање, који нису
сиГурни на тим местима.
Сведок: Ми у оцену ко је на ком месту у војсци нисмо улазили јер
је шеф владе био на челу завере. Они су били заинтересовани за
своје личне животе и ми нисмо моГли бити већи католици и од
Папе да можемо избацити тоГа и тоГа.
Бранилац: Је ли била изражена оријентација нове политике Душана Симовића, да ли је она имала да настави само оним путем
који је дотле био обележен према Немцима или у друГом правцу,
у правцу наслона на Совјетски Савез. То ме интересује.
Сведок: СиГурно јер прво је тражен контакт са Совјетским
Савезом а то је онај пројекат уГовора који је оне ноћи био направљен.
Бранилац Слободан Суботић: Ја сам бранилац оптуженог Гавриловић Милана и Радоја Кнежевића. Молим вас да укратко објасните улогу Радоја Кнежевића од 27 марта па до њеГовоГ отпуштања-Губљења поверења од стране краља, у вези са орГанизацијом Драже Михаиловића. Мене интересује какве је везе одржавао
са Дражом Михаиловићем?
Сведок Грол: Ја сам већ рекао да ја не знам да ли је могао имати
неке специјалне везе он као Радоје Кнежевић. Уопште мени до
данас остаје необјашњена улоГа Радоја Кнежевића у целом 27
марту, сем везе са њеГовим братом. МноГе ствари у којима се види Радоје Кнежевић су рефлекс не њеГовоГ личноГ мишљења неГо
ТОГП комплекса што је упао у ту везу. Он раније није имао никакве везе са двором. Треба знати да је Радоје Кнежевић од Корошца избачен из службе зато што се је залагао за професоре-комунисте и што је називан камуфлираним комунистом. Дакле,
не може се везати ни за какву радњу антидемократску, па чак
ни антикомунистичку, а како је ушао у комплекс кад је дошао у
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Лондон, то ја не знам. Ја сам рекао да је Радоје Кнежевић утицао на краља до Лондона. У Лондону, кад је краљ дошао до других
веза, његов утицај већ је био секундаран. Али какав је однос могао бити специјалан и какав ауторитет да специјално општи са
Дражом, то ја не знам.
Бранилац: Ја мислим да. није специјално општио са Дражом Михаиловићем, него ме интересује да ли је учинио било какав Гест
да би се манифестовао нарочито изразити пријатељски став,
да би се анГажовао за орГанизацију Драже Михаиловића и да ли
се у иностранству као политички човек ичим анГажовао.
Сведок Грол: Он се, докле је Дражин Глас, репутација била ван
спора, он се моГао анГажовати исто колико и друГи, један степен
мање или више. Ја моГу да знам факта и чињенице, а не моГу да
тумачим њеГово мишљење. Али, за мене је искључено то да је у
њеГовом уверењу, у њеГовом карактеру било антидемократских
идеја, јер би морало да буде антидемократски ако би дошао на
и е
О ЈУ 0а треба у земљи елиминирати један део од друГоГ да би
једна идеја победила. То је у случају Радоја Кнежевића искључено. Код Слободана Јовановића то искључује њеГова култура, а
код Радоја Кнежевића искључује њеГово уверење. Биће сиГурно у
данашњем покрету људи који знају како је он избачен из службе.
Он је дошао у сукоб са краљем кад је дошла у питање њеГова
женидба и питање утицаја које је довело до чиновничке владе.
Бранилац: Ви искључујете моГућност да би он моГао помаГати
Дражу Михаиловића као сарадника окупатора.
Сведок Грол: Ја мислим да је та моГућност искључена код сваКОГ човека од имена, без обзира да ли је чак и реакционар.
Сведок: Било је људи који су били напредни или не. Али искључено да је, без обзира на окупатора моГао да буде неки фашистички претставник. Разуме се то нису документа. То Говорим чисто из уверења.
Бранилац Суботић: Ви сте са Радојем Кнежевићем одржавали
везу, разГоварали се и вероватно знате њеГово становиште, дискутовали
сте.
Сведок: Јесмо. Моје уверење, у мноГоме из ранијеГ времена ја га
знам као сина једног МОГ пријатеља, ја сам знао њеГову породицу
и њеГово становиште и борбу за цело време диктатуре.
Бранилац: Када је дефинитивно отишао из Лондона?
Сведок: Када је дошла нова влада, отишао је из Лондона још у
јулу, краљ је узео друГоГ секретара а он је отишао у Лисабон Где
је био месец два одакле је упутио протестни акт краљу, после
коГа је Пурић тражио да краљ пристане да Га отпусте.
Бранилац: Поводом чеГа протест?
Сведок: Поводом идеје о женидби. Он је рекао да је то крај краља.
Не знам тачно термине али тешки су били термини. Пурић је
још ОНОГ дана поднео акт да се он уклони.
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Бранилац: Значи ли да је разлика мишљења између Радоја Кнежевића и става Пурићеве владе довела до његовог дефинитивног
уклањања.
Сведок: То може да буде ван дискусије. Ја то к<*жем објективно
без обзира на све.
Бранилац: Ја сам истоГ мишљења и молим вас да то кажете.
Бранилац: Молим вас о Милану Гавриловићу. Он је по изјави
оптуженог Михаиловића један од стубова његове политике. Ја
сам из вашеГ исказа видео да је стуб њеГовоГ одржавања био војни кабинет. Ви сте рекли да је Милан Гавриловић са војним кабинетом био у рђавим односима и да није уживао њеГово поверење.
Сведок: Јесте.
Бранилац: Па молим вас, да ли је Милан Гавриловић на који друГи начин, ако вам је познато помаГао акцију Драже Михаиловића, њеГов уГлед, и тако даље.
Сведок: Ја не знам да Га је на који начин помаГао. Он је по својој
сељачкој идеолоГији био начелни противник комунизма а никаквим актом, чланком или манифестацијом, или у вези са дискусијом у влади, или ма Где, ја не знам да такав факат постоји.
Бранилац: Да ли је некада за време седница министарскоГ савета кад се дискутовало између два мишљења, становишта о
партизанском покрету и покрету Драже Михаиловића, да ли је
Милан Гавриловић заузео став против партизана?
Сведок Грол: Ја кажем никакав непријатељски став, никакав
манифестациони акт није учињен. Да је он, нарочито пре две
Године, кад је цео свет био на оној страни, да је он био више за
идеолоГију рецимо ове орГанизације, неГо покрета партизана, то
је извесно. Уосталом ја мислим и данас треба да се једна истина
каже без околишања. Сигурно је то да је код свију чланова и оних
који су ... није било некоГа у влади који је тренутно желео и
залаГао се да иза рата буде превласт једне партије - Комунистичке, или да је ко мислио да може један покрст или једна партија да искорени или избаци из јавне функције и смањи њену
вероватност на успех на начин да се послужи војском или силом.
То је апсурдна идеја, не став владе, неГо и приватни разГовори
оних који данас ни једну такву безумну идеју не би моГли да
бране, нити би моГли одржати везу са савезницима... нити би
они моГли бранити, нити да одрже да имају приступ у кућу
Совјета. То би значило дискусију да један покрет ... значи не
учествује више у кући Совјета.
Бранилац Гавриловића: Кад је Милан Гавриловић престао бити
министар?
Сведок Грол: Мислим у јулу.
Бранилац: Ја сам вас разумео, не знам да ли је то тачно да су
основне разлике међу вама у влади у Лондону настале не услед
Гледања на партизански и четнички поГлед, неГо на српско-хрватско питање, да је то била Главна диференцијација међу вама,
јер по јавној тужби изГледа да сте се ви разликовали по томе,
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што су једни били присШалице народноослободилачкоГ покреШа,
а друГи присШалице ДМ.
Тужилац: Не, јавна Шужба не Шврди да је било присШалица и једне и друГе Групе.
Бранилац: Мени Шако изГледа, јер диференцијација релевантно
за јавну Шужбу може биШи само ово, а не оно шШо су они расправљали између себе, а Шо је сШаро наслеђе сШаре ЈуГославије...
Тужилац: Само Шо Шужба није посШавила.
Бранилац: Молим вас, да ли је диференцијација између вас насШала у поГледу народноослободилачког покреШа или покреШа
ДМили на пиШању српско-хрваШском?
Сведок: Ја кажем да Ше диференцијације није било до 1943 Године, Шо јесШ да се није показала ни у чему, али да је доШле било
акуШно пиШање националноГ уређења земље, Шо јесШ односа Срба
и ХрваШа и пиШање циљева целе кампање коју је заузимао цели
свеШ.
Тужилац: Друже преШседниче ја нисам чуо.
Претседник: ЧиШаћеШе у стеноГрафским белешкама.
Бранилац оптуженог Момчила Нинчића адвокат Алкалај: Господине Гроле, ја сам хтео да вам поставим неколико питања у
вези са министарством оптуженог Нинчића кога ја браним по службеној дужности. Какав је био ваш ресор у влади?
Сведок: Саобраћаја.
Адвокат: Да ли је било какве разлике у погледу вашег ресора и
његовог, у погледу улоге функција и значаја ваше личности, и, рецимо, личности оптуженог Нинчића?
Сведок: Ја са Нинчићем немам никакав посебан лични спор. Први спор био је у питању Фотића кад смо ми тражили да се то разјасни, тај цео однос и кад он није бранио али је Шо пиШање условљавало да се види каква ће биШи процедура у поГледу Америчана, јер је Шо био један поремећај. То је био један спор у коме сам ја
поводом Фотића казао да Нинчић нема дисциплине у погледу својих главних сарадника. О томе Суд има документа, о седницама
министарског савета, где сам ја држао дугачак говор, који је Нинчић схватио као лични напад, а ја сам још онда указао углавном
на Шо да је необавешШеносШ врло опасна сШвар ако се продужи
овако да се не зна шШа се доГађа у земљи и ако Генерал Недић не
зна шШа се доГађа у свеШу, и ако он буде сужавао своју базу. Рекао сам после кампање која је букнула у Америци да се његова
база сужава шШо се он преШсШавља као искључиви српски шеф и
шШо се он сужава у поГледу политичко-социјалном, што се обележава као противник партизана, који су предвођени комунистима. То је био мој једини спор с Нинчићем. Нинчић је после два
месеца истрошен свим тим стварима и болешћу повукао се у јануару 1943 Године.
Адвокат: Је л се он повукао пре вас?
Сведок: Јесте.
Адвокат: Који су разлози?
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Сведок: Сад сам вам казао.
Адвокат: То нису политички разлози.
Сведок: Нису. То су разлози унутарње природе. Вероватно да се
повукао истрошен политичким радом спољне природе.
Адвокат: Да ли је до момента његовог иступања из владе дошло
на дискусију у влади питање акције Драже Михаиловића?
Сведок: До тада није.
Адвокат: Значи до тада уопште није он заузео став ни за, ни
против?
Сведок: Није.
Адвокат: Да ли је Нинчић имао каквог удела у погледу покрета ДМ?
Тужилац: Каже да је био министар.
Адвокат: Није се дискутовало то питање?
Сведок: Ја мислим да оптужба базира уГлавном на питању Фотића, а не на овом питању.
Адвокат: Ја сам хтео још да вам скренем пажњу на једну ствар
на ед мемоар који је саставио Живан Кнежевић као одГовор на ед
мемоар ЛозовскоГ. То је било од прилике 3 авГуста. Међутим,
има један доказ у актима против емиГрантске владе у коме се
Живан Кнежевић жали претседнику владе на саботажу Министарства спољних послова збоГ тоГа што тај ед мемоар није
састављен као одГовор на ед мемоар ЛозовскоГ и што није послат до 31 авГуста. Да ли можда знате што о томе и да ли сте
у томе видели један став Нинчића?
Сведок Грол: Не први пут чујем о томе.
Бранилац Алкалај: Да ли сте моГли да имате мање извора сазнања неГо Нинчић у појединим стварима? Да ли је он имао јачи
значај, ближе везе са Кнежевићем, или сте можда били у подједнаком положају у поГледу извора сазнања.
Сведок Грол: Ја мислим да смо били формално подједнаки, али
он је био министар спољних послова и да ли је имао друГих начина да се обавештава о спољним факторима ја не знам.
Бранилац Алкалај: Интересантно да претседник владе Слободан Јовановић кад се обраћа министру унутрашњих дела онда
му чисто наређује: изволите послати нашим посланицима депешу следеће садржине и ту се јавља министар спољних послова
само као преносилац наређења претседника владе. Зар вам то
није падало у очи да нема слободе у раду самоГ министра спољних послова.
Сведок Грол: А ако се тицало војних ствари имао је само да саопштава, ако се тицало ствари политичке природе Нинчић не би
примао већ би изнео пред седницу министара као спор.
Бранилац Алкалај: Какав је био став Нинчића као министра
спољних послова у поГледу наше сарадње са СССР. Да ли је то била политика владе? Какав је став заузимао лично. То је у вези са
састанком са Молотовом.
Сведок Грол: О томе аутентично да дајем обавештења као чињенице не моГу. Ја знам да није решавано, али је једанпут Ни-
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нчић рекао да је он начинио један покушај, али пошто се Шај покушај сводио на парафразирање уговора у Београду од 27 марта,
да се та база сматрала као недовољном и да је он онда нашао да
с обзиром на стање које је владало у емиграцији није у стању да
прими на себе и да изведе нешто пуније и шире, то јест да је он
почео тај посао, али има у њему један неуспех. То је вероватно
такође утицало на његово одлажење.
Бранилац Алкалај: Да ли ангажовање Нинчића за Фотића значи
у исто време и политичку сагласност у погледу националног
интерног проблема јуГословенског, да се он није саГласио са великосрпском политиком коју је Фотић водио?
Сведок Грол: О томе ја не знам. Не могу да ценим факта. Ја сам
овде пред Судом и сносим пуну одГоворност, а имам одГоворност
за сваку реч која би поГађала ма кога и морам да будем обазрив и
не моГу тумачења моја да схватим као факта.
Бранилац Алкалај: Да ли се сећате седнице владе од 6 новембра
1942 на којој је Нинчић на нечије питање, на питање некоГ министра, дао овакву изјаву: „Сукоб Драже Михаиловићл са партизанима развија се ван домашаја наше спољне политике, и у том
погледу не можемо њеном вођењу нити шта приписати у заслуГу
нити шта у кривицу.
Сведок Грол: Ја моГу да протумачим, али не моГу да потврдим
да је то одговор на нападе који су били у влади по питању „Србобрана" и покојноГ Дучића. И у вези с тим нападом био је напад
на Фотића, индиректно, тако да је он био танГиран и да је он
казао да ту нема везе са формалним вођењем политике. То је
сиГурно био одговор Бањанину или неким друГима који су Га нападали збоГ Драже, „Србобрана" и Фотића. Он је хтео тиме да каже да он као министар иностраних послова и њеГова политика
нису дале неки конкретан допринос тој ситуацији.
Бранилац Алкалај: Да ли је било речи у влади у поГледу координације рада четника Драже Михаиловића и партизана маршала
Тита и када је то било.
Сведок: То је било у пролеће 1943 Године. Прво су почели приватни разГовори, незванични и тек у јулу месецу дошло је до конкретнијих ствари и једноГ предлоГа који је учињен и који је достављен, да се створи једна база да Дража Михаиловић постиГне компромис, да се бар чува једна демаркациона линија, да се
избеГавају сукоби, да се поставе зоне и одреде акције, као и да се
то акцептира и да се једни и друГи чувају сукоба у тим земљама.
То је био конкретан предлоГ који је упућен а шта је било доцније
ја не знам пошто је наступио пад владе.
Бранилац: Господине Гроле, зашто није било речи по томе питању
када је већ било често сукоба као што се из свеГа види и раније?
Сведок Грол: Када је та сШвар искрсла она је дошла на дневни
ред. То ни је ствар која се објављује у новинама неГо је то ствар
која се повлачила са сумњама и споровима, да ли има сукоба или
је то само инцидент, или је то само политика једне акције про-
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Шив друге. Али када је искрсла и у Шоме мучењу око обавештења
дошли су Ши разговори деШаљније природе док се није Шакође дошло до Шога да се покуша да се спречи да не долази бар до сукоба.
Претседник: Дајем одмор од 15 минуШа.
Одмор у 13,45 часова.
Наставак претреса у 14 часова.
Претседник: Наставља се претрес. Уведите све оптужене. (У салу
уводе оптужене.) Одбрана, адвокат Тасић, као бранилац оптужених Фотића и Кнежевића да ли има да постави к а к в а питања.
Бранилац Тасић: Ви сте навели да се делатност Константина Фотића и Ж и в а н а Кнежевића, ја њих браним, у к о л и к о сам могао да
чујем, јер се тешко чуло, углавном кретала међу исељеницима нашим у Америци и да су ту постојале две групе. У једној групи је
био он, а у другој били су, разуме се противници његовог мишљења. У чему је делатност Фотића, по вашем м и ш љ е њ у била уперена против народноослободилачке борбе и покрета и да ли је ту било више људи и да ли је он био вођа тога покрета, те групе око
„Србобрана", и да ли је он био уредник листа „Србобрана"?
Сведок Грол: Није био уредник.
Бранилац: Да ли је то била нека нарочита организација или група људи повезаних око „Србобрана?" Шта знате о томе?
Сведок Грол: После 27 марта Фотић је у једном моменту имао
једну улогу која је моГла да буде добра за савезничку ствар, али
је Фотић ушао у тај период оптерећен разним свађама у Америци,
пошто је Фотић био претставник Југославије још из времена диктатуре и Стојадиновића. Све што је бацано на терет Стојадиновића падало, је на терет нашеГ претставника у ВашинГтону.
ЗбоГ таквог положаја он је дошао у рђаве односе са једним делом
наше емтрације, хрватско-словеначке, који је као што знате имао
једну екстремну политику и у Америци и у земљи. Када је дошло
до споразума Цветковић-Мачек и када је у Хрватској дошло до
режима ХСС Шо је било тако кратко и брзо да чак и они елементи који су били у Хрватској нису могли да уђу у једну строГу државну линију, а камоли они који су били у Америци. Он је онда
имао муку између ових око „Србобрана" и ХрваШа. Он је покушао
да наметне своју тезу, чиме је отежао свој положај. То отежавање дошло је што се је он повезао са великосрпском акцијом и неким Хрватима, тако да, мада се је био везао потпуно за ту атмосферу око „Србобрана", ипак се није видела директно његова
акција, видела се само Дучићева акција, који је нападао на владу
у Лондону и на нас појединце. И онда је у томе стицају, пошто је
Фотић имао наслона на ову страну акције великосрпске и једним
делом Хрватске и према томе ми нисмо могли да верујемо да он
нема начина да се од тога дебарасира и десолидарише. ЗбоГ тога
је у јесен 1942 године дошло до тога критицизма, до разговора на
министарским седницама и до оних Шешкоћа до којих је дошао
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Нинчић. Тада је он имао оШворену и драсШичну линију. То не улази у период о коме ја говорим, ја Говорим само о ономе периоду у
коме смо ми у влади имали дискусију поводом ФоШића, када су
ХрваШи Шражили положај амбасадора у ВашинГШону. И Шако је
дошло до ШоГа да он Шреба да осШане на положају. Разуме се после се ствар почела развијати и у другом правцу где може доћи и
до одговорности. У првом периоду ја не знам, да ли се он залагао
за ову или ону линију, али знам да се је залагао за струју великосрпску, истичући једино акцију Драже Михаиловића, а против
партизана. Ситуација се затим развијала као клупче од једног догађаја до другог.
Бранилац: То је рад ФоШића у националном поГледу, у пиШању
српско-хрватском. Је ли Фотић радио уопште противу народноослободилачкоГ покрета. Ви сте примали „Србобран" па ћете
знати, и да ли је у влади било речи о томе.
Сведок Грол: Ја сам казао да директно у томе периоду није било
осим индиректно што је био везан за Групу великосрпску.
Бранилац: Ви сте казали да се код вас јавила сумња током 1943
године да постоји сарадња орГанизације Драже Михаиловића са
Немцима.
Сведок: Нисам казао да постоји сарадња, неГо да је било извесних
људи у тој орГанизацији који су то сазнали.
Бранилац: Да ли је моГао Фотић у ВашинГтону да сазна пре вас
у Лондону о тој евентуалној сарадњи, или да се јави код њеГа
сумња.
Сведок: Ако хоћете да Говоримо сасвим реално, он је као преставник једне државе, имајући сталан контакт са странцима, моГао
пре мене да сазна. Ја сам зависио од обавештења у јавности и
пропаГанди с једне и с друГе стране. Он је имао то исто, а имао је
и положај дипломатскоГ претставника и општио са свима странама и ако се мери између мене и њега онда је релативно он био у
бољем положају да сазна, него ја.
Бранилац: Без обзира на даљину што је он у Америци.
Сведок: У овим стварима даљина није имала значаја, пошто
влада у Лондону није имала директно обавештење, неГо је зависила од индиректноГ обавештења, од пропаганде која је била и
на једној и на другој страни.
Бранилац: Ко је помагао линију Фотића? Је ли могао Фотић да
има своју линију, чиновник амбасаде, и неку своју политику, или
је он спроводио политику владе?
Сведок: Он није имао права да има своју политику, али уколико је
он спроводио политику владе, то је било спорно и збоГ тога су и
наступиле те дискусије.
Бранилац: Ви сте били лево крило у влади Слободана Јовановића
и кад сте ступили у везу са покретом народноослободилачким,
које Године?
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Сведок: Нисам имао посебну везу, ја сам се само изјаснио за тај
покрет иако сам био министар активни у влади Слободана Јовановића.
Бранилац: Које Године?
Сведок: Мислим 1943 Године у пролеће.
Бранилац: Да ли је то било познато Фотићу и осталим амбасадорима?
Сведок: Ако сам Говорио на радију било је познато, а Говорио сам
на радију у Лондону.
Бранилац: Зиате ли што о Живану Кнежевићу, мом другом брањенику. Он је био шеф војног одељења тамо.
Сведок: Јесте.
Бранилац: У току вашег исказа један од брањеника другог оптуженог, ја нисам чуо добро ваше речи, навео је да сте ви рекли да је
то био стуб Драже Михаиловића у војном одељењу. Ако сте то
рекли, а ја не знам, по чему је био стуб?
Сведок: Ја се тим фигурама и епитетима не служим, него сам питан ко је био у ближој вези? У ближој вези били су они који су
били у функцији у којој морају бити у војном кабинету. На челу
кабинета био је министар војске Јовановић, а шеф кабинета био је
Кнежевић.
Бранилац: Добро, то је у поГледу извесноГ сазнања, у поГледу делатности. Шта би значила реч стуб?
Сведок: Ја ту реч нисам никад употребио, а нарочито ниГде у
моме исказу.
Бранилац: Један од бранилаца је поставио такво питање, а ви
нисте реаГирали. Да ли сте били члан владе одмах непосредно
после 27 марта, после пуча?
Сведок: Био сам у влади.
Бранилац: Је ли вам познато за оптуженог Живана Кнежевића,
каква је била њеГова функција и шта је он радио?
Сведок: Ја лично њеГа нисам познавао, знао сам само њеГовоГ брата. Знам једино то да је он био у пучу један од Главних чинилаца.
Бранилац: То сте чули?
Сведок: То сам видео.
Претседник: Има ли одбрана још питања? (Нико се не јавља)
Тужилац: Ви сте изјавили на записнику, на вашем другом записнику кад вас је саслушавао иследник, на крају ово: „Фотић је био
најизразитији претставник Дражине политике и подржаван је од
стране двора и групе официра". Је ли то тачно?
Сведок: То је мој исказ.
Тужилац: Јесте, ваш исказ, и питам: Је ли то тачно?
Сведок: То је тачно.
Тужилац: А да ли вам је познат извештај др. Којена, који је у току окупације изишао из земље и на путу из земље састао се са
Јевђевићем? Да ли вам је познато да је др. Којен у свом извештају
изнео низ чињеница о отвореној сарадњи четника са окупатором?
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Сведок: О томе извештају др. Којена ништа не знам. Ја сам стекао
уверење о Јевђевићу независно од др. Којена.
Тужилац: Значи, тај извештај вам није долазио до руку?
Сведок: Није никакав извештај од др. Којена.
Тужилац: Да ли вам је познато да је посланик ваше владе у Ватикану више пута подносио извештај о сарадњи организације Драже
Михаиловића са окупатором и о борби те организације против
партизана?
Сведок: Није.
Тужилац: Ни то вам није познато?!
Сведок: Није.
Тужилац: Кад сте ви били министар иностраних послова, ово је у
вези са одговорношћу Нинчићевом, а како сте ви радили и Нинчић је сигурно слично радио, да ли сте слали депеше амбасадорима и посланицима у којима сте преносили Дражине депеше и давали налоге да се те депеше популаризују кроз штампу?
Сведок: Нисам. Ја сам био свега месец и по дана министар иностраних послова, али сам већ тада био у таквом једном стању скептицизма, само ја нисам преносио такве депеше нити давао налоге да
се оне објављују кроз штампу.
Тужилац: А да ли вам је познато да је Нинчић тако радио? Са једнима је поступао што је казао „ради вашег личног обавештења" а
са другима опет „да дате што ш и р и публицитет, нарочито оним
депешама којима се побија сарадња Драже Михаиловића са окупатором." Да ли вам је то познато?
Сведок: Не знам то.
Тужилац: Да ли је ваша влада дала директиву Дражи Михаиловићу да не почиње никакву озбиљну борбу против окупатора све
до слома Немачке или до искрцавања савезничких трупа у Југославију?
Сведок: То не знам, ни за какву директиву, да се активност у
земљи прекрати, али знам за конкретан случај, не знам да ли је
тада Нинчић или ко други био министар иностраних послова, да
је по захтеву савезника дата директива да се продужи отпорни
дух, али да се не приступа никаквој организованој оружаној акцији све док савезници не дођу.
Тужилац: Који савезници? Је ли сва три савезника или само два
савезника?
Сведок: На то не могу да одговорим, само знам да је за то била
иницијатива савезника.
Тужилац: А ја знам то да је један од савезника био за то да покрет
отпора ступи одмах у дејство...
Сведок: Ја знам за ту иницијативу да се не ступа у дејство док
савезници не дођу, и то је била иницијатива савезника.
Тужилац: А да ли је вама позната поверљива депеша послата
Дражи, коју ми имамо у документима?
Сведок Грол: Не, јер нисам никад имао компетенцију.
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Т у ж и л а ц : А да ли је претресано у влади то питање кад да се започне?
Сведок Грол: Ако није било отпора онда кад је дошло до тога да
савезници после оних репресалија у Крагујевцу и Цепкој траже
да се не почиње.
Тужилац: Је ли владино мишљење било такво?
Сведок Грол: Ако влада у једном потхвату који треба да има
тај замашај нема потпору савезника очевидно да она није могла
да има иницијативе.
Тужилац: А да ли су партизани имали потпору?
Сведок Грол: То им нико не спори. Разликујте један револуционарни покрет.
Тужилац: Обичан ослободилачки покрет који се тукао и са Немцима и са Талијанима, и са БуГарима и са љотићевцима и са недићевцима и са четницима Драже Михаиловића срачунат само
на то да се истера окупатор. Такав је скроз за време борбе. Да ли
је линија владе, у којој сте ви били министар, била уништење
партизанског покрета, или блаже да к а ж е м подвргавање под Дражу Михаиловића, да ли је, евентуално, то л и н и ј а извесног круга у
влади, ако не читаве владе?
Сведок Грол: Мислим да је апсурдно такво уверење, које би смео
неко да пропагира а да остане уз савезнике. То би била једна аномалија. То је искључено да би дошло до дискусије.
Тужилац: Зар вам нису познате депеше где се влада јавља амбасадорима: „Тражили смо од савезника да се партизани подвргну
под команду Драже Михаиловића"?
Сведок Грол: Не, то је могло да буде војна иницијатива, а не владе.
Тужилац: Није вам познато да има таквих ствари са потписом
Слободана Јовановића?
Сведок Грол: Није. То је било 1943 године ми смо знали да није дошло до компромиса.
Тужилац: А 1942?
Сведок Грол: 1942 године није било дискусије, а 1943 године кад
смо видели да тамо иде рђаво нисмо могли.
Тужилац: Да ли ви говорите лично у своје име или у име читаве
владе? Ако говорите у име читаве владе могли би доћи у сукоб са
документима која имамо.
Сведок Грол: Читава влада није могла имати, а да ли је ко имао
или написао, то не могу да знам.
Тужилац: Да ли је в а ш а влада знала да 1942 године Михаиловић
не води никакву оружану борбу против окупатора?
Сведок Грол: Није јер је било тих извештаја у пропаГанди - колико су били фундирани то је друГа ствар - а били су такви да је
био активан и било је ван сумње да врши саботаже.
Тужилац: А је ли био став ваше владе да се не предузимају никакве акције?
Сведок Грол: Како можете претпоставити да једна леГална влада
у емиграцији може имати више иницијативе од свих савезника?
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Тужилац: А ја вас питам по овоме јесу ли били сва Шри савезника сагласни о времену акције?
Сведок Грол: То не могу знаШи.
Тужилац: Преко кога је достављена депеша Михаиловићу о подели зоне између четника и партизана?
Сведок: Сигурно су биле војне власти.
Тужилац: Да ли је то било у име владе?
Сведок: Тако смо редиговали.
Тужилац: Је ли то била одлука владе?
Сведок: Дошао је директно предлог од самих војних власти на
истоку, да се нађе начин за координацију.
Тужилац: То је било 1943 године.
Сведок: И онда је једног дана дошао претставник Форин Офиса да
разговара, и ту смо претресали како зоне да се одреде док се не дође до ширега споразума, да се борбе отклоне, и тако да се створи
нова шира подлога. Они су пристали да га доставимо.
Тужилац: Да ли је текст био достављен од стране владе? Јесте ли
ви редиговали текст?
Сведок: Ја сам га као министар иностраних дела редиговао заједно са Енглезом.
Тужилац: Која је зона била одређена Михаиловићу и где је требало да иде са својим штабом?
Сведок: Прво је било решено на Дрину или на Ибар. Око тога је
било спора.
Тужилац: А је ли Михаиловићу била одређена територија Босне?
Сведок: Ту није била одређена територија на којој би развијао
своју акцију.
Тужилац: Да ли се сећате да је један од епископа православне
цркве упутио 1942 године генералу Данкелману 3 2 1 један меморандум у коме је изнео низ случајева покоља Срба које су извршили
усташе, приписујући то читавом хрватском народу. Ко је тај меморандум донео у Лондон и шта је даље било? Да ли је дошао у
руке Фотића и како га је употребио Фотић у сплету околности.
Сведок: Дошао је доктор Секулић.
Тужилац: А да ли га је министар иностраних послова послао
Фотићу с намером да га објави америчком народу?
Сведок: Ја не верујем да је то учинио у том тренутку, али да је то
доцније учињено на неки начин.
Тужилац: А је ли објављено доцније.
Сведок: Да.
Тужилац: А да ли је објављено у „Србобрану" где је испуштено да
је упућено Данкелману.
Сведок: Не знам за форму објављивања, само знам да је упућен
меморандум.
Тужилац: Ко је руководио војним емисијама?
Сведок: Војни кабинет министра војске.
Тужилац: Кад су даване војне емисије је ли Живан Кнежевић био
ту.
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Сведок: Био је.
Тужилац: Ко је од групе официра Милана Кнежевића водио читав
рад?
Сведок: Они су се мењали.
Тужилац: Рожделовски, Прохаска?
Сведок: Ова су двојица више припадала двору као ађутанти.
Тужилац: Видите, ја нисам могао чути све што сте одговорили на
питања браниоца, а судећи по ономе што сте одговорили на питања претседника Суда и питања која сам ја поставио ја сам добио утисак као да ви просто нисте знали шта се тамо радило, ко је
из тога круга држао везу са Михаиловићем, да нисте знали о
новцу који је слат Михаиловићу из државне касе, да нисте знали
о куририма и вези са Михаиловићем, да нисте примали депеше, а
видите ја имам ваш исказ на седници од 14 октобра 1942 године
из кога се види да сте чак и тајне ствари знали, као што је, на пример, Михаиловићево настојање да успостави везу са Албанијом, са
Бугарском, са Румунијом и тако даље. Како ви то објашњавате?
Сведок Грол: Ја сам глобално телеграме примао, можда четири до
пет. Што се тиче овог што сам био обавештен то је из пропаганде
која је слана из земље о акцији, како је Дража Михаиловић ступио у везу с тим и тим.
Тужилац: Ја бих само факта хтео да знам.
Сведок Грол: То сам знао из јавности.
Тужилац: Видите, у доказном материјалу има докумената где Михаиловић нарочито скреће пажњу да се не објави таква ствар да
му се не компромитује веза.
Сведок Грол: Али неки други можда су сматрали да треба да праве рекламу.
Тужилац: Овде има још извесних околности из којих излази да
сте ви морали бити мало боље обавештени. Кажете у једном делу
за самог Михаиловића да је генерал Михаиловић у озбиљној бризи и настоји да на све стране смањи број непријатеља и увећа број
сарадника.
Сведок: Јесте.
Тужилац: То је тачно, он је увећао број сарадника, али није успоставио сарадњу са браћом партизанима, него са Италијанима, са
Немцима, са усташама, са црним ђаволом само не са партизанима. Да ли сте били обавештени ви, влада, да је он такве сараднике
све више привезивао.
Сведок: Ја сам два три пута изјавио да нисам ништа знао.
Тужилац: Ви горе у једној реченици говорите о задацима које је
Михаиловић примио на себе. Значи вама је био познат тај задатак.
Сведок: Не.
Тужилац: Вама је био познат задатак који је влада пред Михаиловића поставила.
Сведок: Тај задатак може бити само један да се продуби отпор, да
се не сломи тај отпор.
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Тужилац: Да то није овај задатак који се у другој реченици у вашем
исказу говори: (чита) „Он се показао свеснији него многи овде
споља... Ако би у часу слома сила осовине и пада режима у Загребу и Београду имао да се бори на спољним фронтовима са Италијанима, Немцима, Албанцима, Бугарима, Мађарима, а унутар земље са хаосом и грађанским и племенским ратом..."
Сведок: Видите ако се прочита цео говор да је тенденција била
критика политике коју су понеки делови водили, као што је политика у Америци где је дошло до националног спора...
Сведок Грол: Ако се једна његова акција или спољни факшори
продуже у том правцу, кад дође до сумње да постоји државна заједница Југославија, онда се разуме да никоја формална власт не
може па да он буде један министар, претставник власти, не може власт да спречи онда расуло или хаос у Београду, Загребу или
Љубљани.
Тужилац: Видите једне реченице коју сте рекли на записнику. Ја
вам ово питање постављам ради одговорности осталих чланова
владе. Види се пре свеГа да задаћа која њега чека јесте, да и часу
слома сила осовине...
Сведок: Да се он нађе као један реГулатор, да онемогући... Ако би
се међутим он заратио са Хрватима, онда он није елеменат чинилац те владе него њен рушилац.
Тужилац: ...Па онда кажете да у таквој ситуацији не може да се
дозволи да води борбу и споља са окупатором и унутра, како кажете племенски рат, Грађански рат.
Сведок: Ја сам казао да он у таквим тешкоћама, ако буде имао
све фронтове, племенски фронт и да буде имао фронт демократскосоцијални, који буде према њему сужавао акцију...
Тужилац: Из овога извлачим закључак - јесте ли знали да је Михаиловић водио рат против једноГ читавоГ народа - против хрватскоГ народа.
Сведок: Нисам.
Тужилац: Јесте ли знали да је водио рат против једноГ дела српСКОГ народа, а не против једноГ дела? Ви то називате Грађански?
Сведок: Ја сам рекао да је опасност да ако он не буде водио здраву политику да он може отићи у оно што ви кажете. Нисам могао претпостављати. Али у томе што је код њеГа преовладавао
великосрпски карактер да је то унутрашња борба.
Тужилац: Ја сам само ово прочитао пошто је мени лично невероватно да ви будете тако мало обавештени о раду министра владе у
којој сте седели, то је прво, а друго: да тако мало знате, а чак ако
се претпостави да нисте знали, онда је немогућно да нисте знали
кад се знало у влади. Ви сте изјавили углавном, али данас пред
Судом замутили сте исказ. Ви сте рекли: „У Америци Фотић је помагао покрет Драже Михаиловића", а још прецизније рекли сте
на крају: „Фотић је био најизразитији претставник Дражине политике..." На другом месту казали сте да елементи у Лондону,
који су исту улогу вршили као Фотић у Вашингтону, да су то Сло-
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бодан Јовановић, Ж и в а н Кнежевић, Петар Живковић, Пурић, мајор Перић и војни кабинет. Данас сте то замутили. Да ли је тачно
шта сте рекли у исказу или је тачно шта сте сада изјавили?
Сведок Грол: Ја само кажем: само они који су по функцији били раније. Ја нисам имао о томе доказа да докажем овако или онако, а
друго ради се о људима, да ли је Милан Гавриловић, трећи или четврти, који нису имали функције, или по функцији били везани ...
Тужилац: Везани за ово што су радили, је ли то истина, ако сам
добро разумео?
Сведок: Ово моје писмо у јесен, то јест мој говор у министарском
савету, ако сте га пажљиво прочитали ...
Тужилац: Врло пажљиво сам га прочитао. Али рекао сам и то да
сте ви обавештени о таквим стварима као што су везе са Албанијом, Бугарском, Румунском и тако даље.
Сведок: Никада нисам чуо ... Ја сам знао да је одржавао везе са
аграрцима.
Тужилац: Са Мухаремом Барјактерем, са Генетом Димитровим...
Сведок: Детаље нисам знао, знао сам да одржава.
Тужилац: А ви рекосте чак на једном месту уз војну и унутрашњу
политику наш министар војске мора да води и у једну руку спољну политику. Ви сте обавештени које је Дража везе имао и у земљи ...
Сведок: Молим вас, реците закључак. Ја сам рекао да не може ништа на томе да буде док ми не будемо обавештени о стварима унутра земље, а он не зна за ствари из спољне политике.
Тужилац: Да ли те две акције иду у раскорак? Ви сте, господине
Гроле, сведок овде на Суду, од вас одбрана и ја желимо само чињенице, а не желимо да водимо полемику, и ради се о томе, за мене
лично, да је неубедљиво све што сте ви рекли о непознавању чињеница, с обзиром на познавање онаквих стварних чињеница, на
познавање задатка који је Михаиловић имао. Ја ништа немам више да питам.
Сведок: Питати о задатку, ви можете рећи да је то разумљиво, али
то је неприродно, али је разумљиво, може да буде, да моја ствар
буде неприродна, то је разумљиво.
Претседник: (Обраћа се тужиоцу) Више немате?
Тужилац: Не.
Претседник: Одбрана, немате више питања?
Одбрана: Не.
Претседник: Данашњи претрес се прекида и наставља сутра у 7
часова.
Данашњи претрес прекинут је у 14,45 часова.
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25 јун
Почетак у 7,25 часова.
Претседник: Наставља се претрес. Друже заставниче, наредите да
се уведу оптужени (Уведени су сви оптужени). Нека уђе сведок
Главинић Ружа (Сведок улази у судницу). Приђите Суду. Како се
ви зовете?
Сведок: Главинић Ружа.
Претседник: Одакле сте?
Сведок: Из Београда.
Претседник: Колико сте стари?
Сведок: 29 година.
Претседник: Занимање?
Сведок: Асистент Шумарског пољопривредног факултета.
Претседник: Јесте ли удати?
Сведок: Нисам.
Претседник: Држављанин Ф Н Р Ј ?
Сведок: Јесам.
Претседник: Јесте ли у пријатељству или непријатељству с оптуженим Михаиловићем?
Сведок: Нисам.
Претседник: Ви сте позвати пред Суд као сведок и упозоравам вас
да сте пред Судом дужни говорити истину, лажно казивање пред
судом казни се као кривично дело. Шта ви знате да нам кажете?
Сведок Ружа Главинић: Кренули смо из Славковићке чете Ваљевског одреда
Претседник: Каква је то чета, четничка?
Сведок: Не, партизанска. Дошли смо у Рајковић Село, у близини
Горњег Милановца, и ту су нам се придружили другови из Рајковића. Одржали смо збор на коме смо говорили и позивали народ
да пође у борбу против окупатора. Одатле смо пошли у Славковицу и ту нам се придружило око 30 до 35 другова из каменолома
у Славковици. После тога и ш л и смо даље где нам се такође придружило неколико сељака и стигли смо у Планиницу. Било је већ
увече око осам сати и остали смо ту да преноћимо у Планиничкој
школи. Тамо смо се сместили у две собе. Ја сам била једина од
другарица и мене су ставили у једну мању собу, где је становала
учитељица. Разговарали смо неко време о ситуацији и легли смо
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да спавамо. Могло је бити око три сата ноћу, већ је скоро свитало,
кад је почело око нас да пуца, рафали из митраљеза. Друг учитељ
довикнуо нам је: „Лезите!". Ја сам легла на под. То је била тек
формирана наша чета и неки су другови почели да пуцају, а неки
су пошли ка прозору. У том су запраштале бомбе, то је трајало око
10 минути, кад су четници улетели у собу. Били су у жандармским и официрским униформама, са брадом, са шапкама на глави, и почели су да нас туку. Нарочито су се били окомили на мене,
пошто сам била једина другарица, псујући ми м а ј к у комунистичку. Нарочито се био окомио на мене један за кога сам доцније
дознала да је потпуковник Павловић и да је био официр краљеве
гарде. Он је имао корбач у руци и почео је да ме туче. Сви остали
држали су корбаче а неки су пуцали. Почели су да нас туку, то је
било у истој шуми, у Соколићу. Почели су да нас грде и туку. Два
друга су погинула. Један је тешко рањен и пресавијао се од болова. У томе је дошао један официр, гурнуо ме и казао: „Псето комунистичко, хоћеш Русију." Неколико корака од мене, од прилике
на пет корака, био је један омањи човек са наочарима, имао је
браду, био је покривен пелерином, пушио је на лулу, и мирно
посматрао шта се ради са мном и није ништа предузео да ме не
туку. Ја сам тога момента питала зашто ми псује м а ј к у и у томе
се залетео један из близине тога човека са наочарима и лулом у
устима; који је посматрао цинички како нас туку. То је био
оптужени Михаиловић, који је стајао под једним дрветом. Један
младић, који је био питомац војне академије, доцније сам дознала
да се зове Којић, ударио ме је из све снаге. Како ме је ударио пала
сам у несвест и кад сам дошла к себи неко су крваво ћебе бацали
на мене. Тукли су ме корбачем, цокулама, куда су год стигли и
нису гледали куда ударају. При томе су ме стално грдили називајући нас свакојаким погрдним именима. Кад сам дошла к
себи видела сам мртве другове, а неки другови били су рањени.
Било је пет рањених другова. Знам да је међу рањенима био Чеда
Каровић из Брајковца, младић од 17 година, који је са мном
пошао. Неки су успели да побегну и од оне групе, од 35 остало је
15 и ја међу њима. Рањеници су били склоњени на страну. Сељаци су рањенике повукли. И то је интересантно, сељаци из Планинице били су узбуђени кад се то десило. То је било крајем августа
1941 године. Они су склонили рањенике и ја их даље нисам видела. Нас су отерали на Равну Гору да нам суде, како су рни казали.
У прво време нису нам дозволили да се саслушамо. Тамо је било
још мојих колега, био је друг Милош Савковић, а било је и неких
познаника мога оца из Ивањице, јер ми је отац родом одатле.
Мене су одвојили на страну, а друге другове склонили су на друго
место. После тога три пута сам саслушавана и саслушање је трајало по три сата. Питали су ме одакле идем и зашто сам дошла.
Питали су нас зашта смо ми. Одговорили смо им да смо за борбу.
Онда су се погрдно изражавали о целој нашој борби. Ја сам на све
то само ћутала и нисам хтела да разговарам с њима. Тамо сам
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провела 16 до 17 дана. Три пута су ме саслушавали и трећи пут
сам осетила да се нешто променило. Чула сам од страже да они
настоје да дође до споразума са Ваљевским одредом.
Претседник: Ко је тај човек са брадом, у црној пелерини и са лулом у устима?
Сведок: То је био лично Михаиловић Дража. Он је мирно посматрао како нас туку и ничим није реаговао.
Претседник: Да ли бисте ви могли да познате Дражу Михаиловића без те пелерине?
Сведок: Ја мислим да могу. Мени је остао у памети цео његов лик,
његове наочаре, брада.
Претседник: Окрените се и видите међу оптуженима има ли га.
Сведок: (Окреће се и показује руком на оптуженог Михаиловића):
То је!
Претседник: Приђите Суду, Михаиловићу.
Оптужени Михаиловић: Није тачно казала. Она је пре свега била
без наочара.
Претседник: Јесте ли били без наочара?
Сведок: Ја сам имала наочаре, али су ми у тучи пале.
Претседник: (Обраћајући се Михаиловићу): Значи, ви је знате?
Оптужени Михаиловић: Како да не знам. (Обраћа се сведоку):
НисШе казали Шачно. Ја Шада нисам носио браду.
Сведок: Носили сШе.
Оптужени: Нисам носио браду, Шо зна и државни Шужилац.
Сведок: Имали сШе.
Оптужени: Погрешили сШе, нисам тада носио браду. Друго. Никада нисам имао црну пелерину.
Сведок: Имали сте, имали сте!
Оптужени: Нисам, него суру војничку. Друго, ви нисше били у
Групи оних који су били у оне две собе, ви сШе били на Шавану.
Сведок: Била сам, ја сам била код учиШељице.
Оптужени: Онда сШе казали да су људи погинули унуШра, нису
неГо напољу.
Сведок: Нису напољу, неГо унутра.
Оптужени: Па нисте казали ни ово да сам питао вас: „Ко сШе?"
Пришао сам и питао: „Ви сте Жаркова рођака?" Тврдим да нисте
имали наочаре.
Сведок: Имала сам.
Оптужени: Даље, ви нисте били у Шој Групи, неГо сте били на
Шавану.
Сведок: Није Шачно.
Претседник: Откуда знате да је она била на тавану?
Оптужени: Зато што је последња остала. Иизашли сте на улаз.
(Обраћа се сведоку)
Претседник: Ви тврдите да пелерина није била црна него сура.
Оптужени: Да, сура.
Претседник: Па у праскозорју може да изгледа црна. Извршено је
суочење.
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Оптужени: Имам још нешто да кажем. У томе је још један доведен ц казао је: „Ја сам ваш." То је био Јанићијевић. Њега сам наредио да се одмах веже. Јанићијевић је био агент Гестапоа. Он је
као такав и стрељан. (Обраћа се сведоку): То је било у вашем
присуству.
Претседник: Је ли тај Јанићијевић био код партизана заробљен?
Оптужени Михаиловић: Прво је био четник и ми смо га одвели
јер су Га партизани одвели као своГа заробљеника. И ми смо Га
стрељали.
Претседник: Извршено је суочење између оптуженог Михаиловића и сведока Главинић Руже, како је забележено у стенографским белешкама. Друже тужиоче, имате ли какво питање?
Тужилац: У то време кад је Михаиловић са својим одредом напао
на ту чету да ли је било борбе између четника и партизана?
Сведок Ружа Главинић: Није било борбе, није било непријатељства ни никакве борбе. Ми њих нисмо напали.
Тужилац: Да ли су партизани те чете у том селу вршили каква
насиља, пљачке, премлаћивање, силовање итд.?
Сведок Главинић: Није, ми смо их само позивали на борбу. Сељаци су нас лепо примили и мене су чак звали у другу кућу да
преноћим, али ја нисам хтела да се одвајам од чете.
Тужилац: Оптужени Михаиловићу, ви кажете да су сељаци казали да је дошла нека банда и да врши нападе?
Оптужени Михаиловић: Ово је трећа група коју сам ја напао.
Тужилац: Значи бранили сте ваше царство и проливали невину
крв?
Оптужени Михаиловић: Ко је год пљачкао...
Сведок Главинић Ружа: То није тачно, зар ја као професор да
идем да пљачкам. То није тачно ...
Оптужени Михаиловић: Имаш право, али је за мене тачно.
Сведок Главинић: Ми нисмо пљачкали.
Тужилац: Значи ви сте шшитили народ од пљачке за све ове четири Године?
Оптужени Михаиловић: Јесте.
Тужилац: Врло добро (смех у дворани).
Сведок Главинић: Да смо ми пљачкали не би сељаци склонили
наше рањенике. Сељаци су били узбуђени због тога што се је то
дешавало с нама.
Претседник: Одбрана, имате ли питања? (Нема).
Претседник: Дајете ли Суду часну реч да сте говорили истину?
Сведок Главинић Ружа: Дајем.
Претседник: Можете ићи, а ако желите можете и остати у судници. Нека уђе сведок Даринка Марић-Поповић.
Претседник: Окрените се Суду. Како се зовете?
Сведок: Даринка Поповић-Марић.
Претседник: Одакле сте?
Сведок: Из Диваца, срез Ваљевски.
Претседник: Колико година имате?
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Сведок: 43 године
Претседник: Јесте ли удати?
Сведок: Јесам.
Претседник: Имате ли деце?
Сведок: Не.
Претседник: Држављанин Ф Н Р Ј ?
Сведок: Да.
Претседник: Јесте ли у сротству или пријатељству или завади и
непријатељству са оптуженим Михаиловићем?
Сведок: Нисам.
Претседник: Ви сте позвати као сведок да пред Судом искажете
оно што знате. Опомињем вас да сте дужни пред Судом говорити
истину, јер се лажно казивање пред Судом казни као кривично
дело.
Сведок: Ја знам ово. 1941 године, то је било 13 новембра, да су у
Дивцима моју кафану, кад сам се враћала из Ваљева, Немци заузели и слуга ми је рекао то. Кад сам ја упитала зашто су то
урадили они су казали да је потребан тумач да се споразумеју.
Кад сам ја питала тумача он је казао да ће Немци остати до седам
сати ујутру да направе споразум са Михаиловићевим четницима.
То је било око осам сати увече и они нису дошли. А кад су они
дошли ја сам се повукла у кујну. Чула сам када је дошао од четника био Аца Мишић и још два четника, које нисам могла
познати. Ја сам их могла видети, али не и познати. Они су остали
са њима до пола ноћи. Напољу је била стража и кад су они стигли
аутомобилом ја сам тражила од немачког војника да изиђем
напоље и они су ми дозволили. Ја сам после изишла напоље и то
могу да к а ж е м да сам их видела, а какав је био споразум то не
могу знати.
Претседник: Јесте ли видели оптуженог Михаиловића на том састанку?
Сведок: Ја сам била у кујни, а они у кафани. Они су разговарали
нешто, ја га нисам познала.
Претседник: Ко је дошао аутомобилом?
Сведок: Аца Мишић и још двојица четника, а који су то били ја
их не познајем.
Претседник: Јесу ли четници имали браду?
Сведок: Један је био у четничкој униформи, а други у тегет зимском капуту. Аца Мишић је носио униформу југословенског официра.
Претседник: Па зар вас није интересовало као жену да чујете
кроз шубер шта се говорило.
Сведок: Ја сам слушала, али нисам могла чути. Преко тумача чула сам само да је овај казао: „Мишићу, зашто сте ви сарађивали
са партизанима?" али то нисам могла да чујем. Ја сам пазила да
би могла нешто да чујем. Он је рекао: „Ми смо заједно са партизанима сарађивали да установимо шта они хоће, али смо се посва-
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ђали." Казао је још да су заробили 360 партизана и да су их предали Јови Шкави на чување.
Претседник: Зар се нисте интересовали који су то све били? Кажете да Мишића знате, а да су вам други непознати?
Сведок: Ја сам се интересовала код сељака и они су ми рекли да
је био Михаиловић и његови четници. Ја Михаиловића не познајем и никад га у животу нисам видела. За Ацу Мишића сам чула и
њега познајем. Његову мајку сам виђала.
Претседник: Ја ли било каквог обезбеђења око кафане?
Сведок: Били су Немци скроз осигурали. Један аутомобил био је
пред штабом, а аутомобил са којим су дошли стајао је на кафанским вратима. Немаца је било много. Нико није могао да уђе ни
да изађе. У мојој авлији било је много аутомобила.
Претседник: Ко је био од Немаца?
Сведок: Од Немаца је био командант и други официри.
Претседник: Око колико сати су дошли?
Сведок: Око осам сати.
Претседник: А кад су дошли четници?
Сведок: Они су дошли после пола сата.
Претседник: Колико су се дуго задржали у кафани?
Сведок: Они су се задржали до 12 сати у кафани, а затим су се повукли у собу, али ко је од њих отишао тамо нисам могао да знам.
Претседник: Друже тужиоче ако имате питања изволите?
Тужилац: Немам ништа.
Претседник: Одбрана?
Одбрана: Нема.
Оптужени Михаиловић: Молим, ја сам имао.
Претседник: Приђите ближе.
Оптужени Михаиловић: Повлачење у собу није истинито. Могућно је да су Немци отишли у собу. Састанак је био у кафани за
једним столом...
Претседник: (Показује скицу кафане): Је ли овако изгледала кафана? То је скица. На дну су улазна врата.
Оптужени Михаиловић: Улазна врата су још у десно.
Сведок: Није. Ово је улаз у собу.
Оптужени Михаиловић: Ви нисте видели ко је био у соби.
Претседник: То је казала, да су се повукли у собу...
Сведок: Ја нисам видела ко се повукао.
Оптужени Михаиловић: Можда су се повукли у собу Немци.
Тужилац: Ја мислим да је другачије изјавила, да је састанак
трајао до 12 сати и они чим су дошли у кафану да су прешли у
собу.
Претседник: Не, у кафани је вођен разговор. Где се одржао састанак?
Сведок: У кафани за дугачким столом, чим се уђе са врата.
Претседник: А ко се повукао у собу?
Сведок: Нисам видела. У кафани је настао тајац у 12 сати. Нисам
видела да ли су ушли четници или Немци.
Тужилац: Кад је одприлике настао тајац?
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Сведок: Нисам гледала на сат. Дошао је тумач и тражио бокал са
водом и шест чаша.
Тужилац: Оптужени Михаиловићу, јесу ли вас питали о четничком покрету, а ви сте тражили само воде?
Оптужени Михаиловић: Само воде...
Тужилац: (Сведоку) Ви сте малопре поменули неке камионе који
су наишли.
Сведок: То је био камион којим су били пребачени партизани које
је Јова Шкава добио на чување.
Тужилац: Исте ноћи?
Сведок: Исте ноћи.
Тужилац: Које је било доба?
Сведок: Не знам колико је било сати.
Тужилац: Да ли је после настао тајац?
Сведок: Јесте.
Претседник: Јесте ли знали да су то партизани?
Сведок: Ја нисам знала, сазнала сам тек сутрадан ујутро.
Претседник: Од кога сте чули?
Сведок: Од мештана.
Претседник: Јесте ли то тачно сазнали?
Сведок: Јесам... У току ноћи пред кафаном била су два камиона.
Ја сам мислила да су то наши сељаци. Нисам знала да су то партизани. То су казали касније мештани. Ујутру су долазили сељаци и ја сам рекла да сам видела неке људе. Они су рекли да су то
партизани који су предани Шкавовићу у селу Маркова Црква.
Претседник: (Браниоцу): Имате ли ви нешто?
Бранилац Ђоновић: Ко вам је рекао да су ти партизани предани
на чување Шкавовићу?
Сведок: Сељаци, да су их предали четници Драже Михаиловића
Шкавовићу на чување, а он НемцИма.
Ђоновић: Малочас, ако сам добро чуо говорили сте о Аци Мишићу. Да ли је он рекао да су заробљени партизани предани Шкавовићу? Рекли сте да је он говорио немачки?
Сведок: Говорио је немачки преко тумача, кад је требао да објасни нама Говорио је српски, Чула сам како је тумач питао Мишића „Господине Мишићу зашто сте сарађивали са партизанима"?
Претседник: Имате ли још шта, оптужени Михаиловићу?
Оптужени Михаиловић: Немам.
Претседник: Можете сести (Сведоку): Дајете ли Суду часну реч,
да сте у свему говорили истину?
Сведок: Говорила сам истину.
Претседник: Можете отићи, а ако желите можете остати у сали.
Претседник: Нека уђе сведок Сакић Нинко. (Улази сведок) Како
вам је име и презиме?
Сведок: Нинко Сакић.
Претседник: Одакле сте?
Сведок: Доња Бадања.
Претседник: Колико сте стари?
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Сведок: 39 година.
Претседник: Занимање?
Сведок: Бравар.
Претседник: Јесте ли ожењен?
Сведок: Да ожењен сам.
Претседник: Имате ли деце?
Сведок: Двоје.
Претседник: Држављанин Ф Н Р Ј ?
Сведок: Да.
Претседник: Ви сте позвани као сведок и упозоравам вас на дужност казивања истине пред Судом, јер лажно казивање казни се
као кривично дело. Јесте ли у завади, омрази или пријатељству и
сродству са оптуженим Драгољубом-Дражом Михаиловићем?
Сведок: У омрази јесам, али у сродству нисам.
Претседник: Како сте у омрази?
Сведок: Зато што је крив за смрт мојих три стотине другова.
Претседник: Зато га тужба тужи. Шта знате да испричате конкретне чињенице, без оппшрности.
Сведок: Знам да сам 7 новембра 1941 године стигао у Горњи Милановац у намери да кренем за Чачак. Ја сам био командант Другог батаљона Првог шумадиског партизанског одреда. Кад сам
дошао у Горњи Милановац тамо су у исто време били и четници
Драже Михаиловића под командом капетана Стојановића, колико
се сећам. Отишао сам у штаб команде Милановца, партизански,
тамо сам нашао друга Ракића, 3 2 2 команданта једног партизанског
батаљона. У исто време долазили су и официри Драже Михаиловића. Разговарали смо. По ономе како су нас пресрели изгледало
је да нема непријатељства између нас и четника Драже Михаиловића. Међутим, у ноћи између 7 и 8 новембра 1941, у два часа
после пола ноћи, то јест 8 новембра ујутру, они су извршили мучки препад на нас. Ја сам се налазио у болници на првом спрату.
Они су дивљачки урликали и пуцали из митраљеза. Похватали су
неке наше другове на спавању. Ми смо се држали од 2 сата до
после подне кад нам је понестало муниције. Они су нам, међутим,
понудили да преговарамо о предаји. Ми смо били против предаје,
али пошто се на првом спрату исте болнице налазило око 50 до 60
погорелаца из Горњег Милановца, то јест деце и жена, а они су
претили да, ако ми не одемо на преговоре и ако се не предамо да
ће запалити болницу, што никако нисмо смели дозволити, знали
смо да су они способни да тако нешто учине. Ми смо на предлог
наших другова, који су били горе, одржали један састанак и онда
донели одлуку да један наш друг оде на преговоре са официрима
Драже Михаиловића. Кад је отишао на преговоре они су рекли да
ако извршите предају свих ваших другова који су горе, биће задржани само команданти, командири, комесари и руководиоци, а
други остали биће пуштени". На тај начин донета је одлука, пошто нисмо имали муниције да се бранимо, да се предамо. Кад смо
отишли даље одавде у касарну, где је било заробљено око 50
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другова, а с нама спроведено било је 40, можда нас је било свега 80
до 90. Када смо дошли у касарну почело је тада одвајање прво команданата, командира, па комесара и свих руководиоца. Пошто је
тај број оних, који су се сматрали као руководиоци, био врло
мален, јер многи нису хтели сами да кажу да су руководиоци,
онда је пошао један капетан Дражин и почео да одваја. Прво је
прозвао интелектуалце да се јаве. Кад су се они јавили онда их је
издвојио. Онда је позвао квалификоване раднике, то јест раднике
који су дошли из градова, кад је и те издвојио онда је пошао од
једног до другог у врсти и питао шта је. Кад је рекао да је сељак
питао га је колико има година, раздвајао је, ставио на страну и
рекао: „Овде ћете, а не да идете у комунистичке банде". Тада је
издвојио од нас колико нас је било преостало, свега десетину, и то
омладинце, већином млађе, испод 15 година. Они су одведени
негде, не знам шта је даље било, а нас око 70 поделили су и преко
Такова одвели за Равну Гору. Кад смо били близу Равне Горе ту је
био један известан број камиона који су били послали. Међу њима било је и луксузних, с тиме да нас превезу што брже горе. Међутим, ти камиони су долазили док нису вршена прекопавања.
Тада нас је прихватио један поручник који нас је спровео даље.
Нас 19 у камиону, колико нас је могло тамо стати, одвео је на
Равну Гору. Кад смо тамо дошли био је формиран неки преки суд
под претседништвом неког капетана Нинковића. Тај преки суд
почео је одмах судити. Судећи по инструментима, које сам ја имао
код себе, он је могао да закључи да сам ја неки руководилац. Извео ме је у канцеларију и почело је суђење. Осуда је гласила:
осуђен на смрт. Кад сам изишао напоље питали су ме другови шта
је било? Насмејан ја сам рекао да сам осуђен на смрт. И остали
другови, један по један, излазили су и сваком је осуда гласила:
осуђен на смрт, тако да смо били сви осуђени на смрт. Међутим,
пошто су почеле да пристижу нове групе заробљеника, које су
биле заробљене око Белановице и Горњег Милановца, накупило
се нас око 360. После су позвали свих 19 руководилаца у канцеларију да нам саопште да смо осуђени на казну смрти. У томе је
зазвонио телефон. Капетан Нинковић узео је слушалицу да разговара, и пошто сам ја био близу телефона, могао сам да разумем по
изгледу његовог лица да је он добио наређење да прекине суђење.
То наређење могао је једино да добије од врховног команданта
Драже Михаиловића.
Прекинуто је суђење и нас 19 стрпали су у подрум где је било
воде. Шта је са осталима било те ноћи мени није познато. Изјутра
су нас покупили и повели на Равну Гору, лично у стан Драже Михаиловића. Кад смо дошли на једну пољану видели смо тамо неке
одрпанце за које смо касније чули да је то краљева гарда и да
врши ратну вежбу. Они су нас дочекали дивљачким поклицима,
опколили нас пушкомитраљезима и почели да скидају до гола.
Напомињем да је у то време на Равној Гори био снег дебљине 10
до 15 сантиметара. Кад су нас поскидали голе, некоме су дали сво-
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је одрпано одело а некоме нису оставили ништа. Мени конкретно
нису дали ништа, тако да сам потпуно бос и го прешао Равну ГоРУОдатле су нас одвели у Планиницу. Кад смо прелазили преко Равне Горе сретали су нас поједини четници псујући нам мајку комунистичку и тражећи да нас не завлаче дубље у Равну Гору, већ
да нас пострељају одмах. Међутим какву су намеру имали они
који су нас водили нама није познато. Четници су нас уверавали
да нас воде у неки логор који је образован негде у близини Мионице. С обзиром да је Ваљево било близу и да у околини Мионице
није могао постојати логор зато што су Немци близу, ја сам покушао да уверим другове да нас воде у Ваљево или Београд да нас
предају Немцима.
Кад смо дошли у Мионицу тамо смо преноћили. Стража која нас
је спроводила до Мионице предала нас је другој стражи. Од
Мионице нас је пратила друга стража неког војводе лозничког,
мислим Даке Тешмановића.
Претседник: Дакле, вас је пратила група четника Даке Тешмановића.
Сведок: Нас је прва група довела до Планинице. У Планиници
нас је предала другој стражи, а друга стража нас је предала у
Мионици четницима Даке Тешмановића. Они, изгледа, нису били
обавестили стражу која нас је спроводила, а ни сви четници нису
били упознати куда нас воде. У Мионици су нас дочекали и спровели до Маркове Цркве и ту нас предали некоме војводи Јови
Колубарцу. Тако су га звали.
Рекао нам је да ћемо преноћити у Марковој Цркви. Кад се је смркло нас су опколили добро наоружани четници а тај Јова Колубарац попео се на коња и одржао нам један говор. Ако Суд жели
ја могу да кажем какав је он говор одржао.
Претседник: Нека, нека, немојте говор. Шта је даље било?
Сведок: Он нам је рекао да нас води у Словац, пошто немамо где
да преноћимо у Марковој Цркви, јер се ту налази једна школа а у
школи спавају његови четници, па да чак и они немају места.
Кренули смо за Словац а наоружани људи десно и лево од пута
добро су нас чували и довели у Словац.
Чим смо дошли у Словац тамо су већ чекали немачки камиони и
потрпали су нас и спровели у Ваљево. Овде се директно видело да
Дража Михаиловић има унапред спремљени план с обзиром на
камионе који су нас чекали на друму. Није могуће да нас без његовог знања предају Немцима.
Претседник: Јесу ли се и четници попели у камионе заједно са
Немцима?
Сведок: Они су истим камионима дошли у Ваљево. Ту су нас одвели у магацин трговца Тадића. Тада смо поседали на патос у једном одељењу магацина. Четници су ишли од једног до другог и
почели су нас шамарати.
Претседник: Шта је било са предатим партизанима?
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Сведок: 27 новембра Немци су их извели на Крушик 265 или 269
и стрељали.
Претседник: Какав је био говор Јове Колубарца? Шта је била суштина његова?
Сведок: Суштина је била у томе да је рекао да му је жао шшо
спроводи као Србин нас Србе, али нас спроводи српским цивилним и војним властима које ће кривцима судити, а невине пустити.
Претседник: Да ли знате како се још звао Јова Колубарац?
Сведок: Ја не знам друго име, само знам да се звао Јова и Колубарац.
Претседник: Где сте били упослени пре одласка у партизане?
Сведок: У Нишу, а био сам и у Београду.
Претседник: Друже тужиоче, ако имате какво питање изволите.
Тужилац: Немам.
Претседник: Има ли одбрана какво питање?
Бранилац Ђоновић: Ви сте заробљени у Горњем Милановцу. Колико је прошло од Горњег Милановца док сте дошли у Словац?
Сведок: Ми смо заробљени 8 новембра, у Словац смо дошли око
12-ог или 13-ог новембра.
Бранилац: Јесте ли у Мионици остали колико дана?
Сведок: Нисмо остали. Једино смо у Планиници преноћили једну
ноћ, а у Мионици смо били пола сата?
Бранилац: У Планиници?
Сведок: У Планиници само једну ноћ и на Равној Гори једну ноћ.
Бранилац: Код Јове Колубарца јесте ли остали колико?
Сведок: Остали смо можда 10 минута док је извршена примопредаја страже.
Бранилац: Је ли он отишао са вама у Ваљево?
Сведок: Отишао је у Ваљево.
Претседник: Дајете ли суду часну реч да сте у свему говорили
истину?
Сведок: Дајем.
Претседник: Можете ићи, а ако хоћете можете остати у сали.
Дајем одмор од 20 минута.
(Одмор је настао у 8.40 часова).
Наставак претреса, после одмора, у 8,50 часова.
Претседник: Наставља се претрес. Наредите да се уведу оптужени. (Уведени су сви оптужени). Нека уђе сведок Милош Трифуновић. Сведок М. Трифуновић улази у дворану: Како се зовете?
Сведок: Милош Трифуновић.
Претседник: Одакле сте?
Сведок: Из У ж и ц а родом.
Претседник: Колико сте стари?
Сведок: 75 године.
Претседник: Занимање?
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Сведок: Министар у пензији.
Претседник: Ожењен?
Сведок: Ожењен.
Претседник: Деце?
Сведок: Имам.
Претседник: Ви сте позвани пред Суд да о извесним стварима
искажете као сведок. Упозоравам вас на дужност казивања истине пред Судом, јер неистинито казивање повлачи за собом кривичну одговорност. Ако вам је тешко да стојите, можете сести.
Сведок: Могу стајати неко време.
Претседник: Столица вам је ту, па кад зажелите можете сести.
Сведок: Молим једну кратку напомену претходно. По кривичном
поступку, државни службеници, од највећег до најмањег ранга,
дужни су чувати службену тајну и не могу сведочити док их нека
претпостављена власт не ослободи чувања службене тајне. Као
министар, и доцније као претседник владе, ја сам био у положају
да сазнам извесне врло поверљиве ствари. Можда ћу ја морати да
сведочим овде о тим стварима. Ја сматрам да сам везан чувањем
државне тајне и према нашим савезницима. Ја мислим да је потребно да будем ослобођен чувања те тајне од некога, или од вас,
да могу бити потпуно способан сведок.
Претседник: Јесте ли ви били у служби државној ФНРЈ?
Сведок: Ја сам био у служби државној.
Претседник: Јесте ли били као чиновник, као министар у служби
ФНРЈ?
Сведок: Нисам.
Претседник: Јесте ли у таквом својству, као службеник Ф Н Р Ј ,
сазнали коју од државних тајни?
Сведок: Нисам.
Претседник: Па онда се ви испитујете као обичан сведок. Да сте
ви као службеник Ф Н Р Ј сазнали неку државну тајну, за коју сте
обавезни да је чувате, онда би несумњиво ваш предлог о разрешењу од обавезе чувања тајне био умесан... Шта ви знате да нам кажете о раду такозване краљевске владе старе Југославије у емиграцији?
Сведок: Кад је непријатељ напао нашу земљу...
Претседник: Немојте опширно. Реците конкретно. Ради се о емигрантској влади.
Сведок: Јесте, јесте. Ја сам био у емигрантској влади која је отишла из земље после 6 априла, када је непријатељ напао нашу
земљу. Отишли смо да се склонимо, да не паднемо непријатељу у
руке. Та емигрантска влада добила је велики ореол...
Претседник: Сведоче Трифуновићу, ви се испитујете у својству
сведока пред Судом и имате да посведочите извесне чињенице, а
не да почињете своје сведочење неким говором.
Тужилац: Мислим да је најбоље да сведоку поставите конкретно
питање.
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Претседник: Шта мислите о издајничком раду чланова емигрантских влада Слободана Јовановића, Божидара Пурића, Момчила
Нинчића, Петра Живковића, Радоја Кнежевића, Константина
Фотића и Живана Кнежевића?
Сведок М. Трифуновић: Моје изјаве, моје знање ће важити до 10
августа 1943 године док сам био министар, односно у последње
време, око месец и по дана и министар претседник. За то време ми
смо радили службене послове и као свака влада, разуме се, под
Шешким околностима у иностранству. Тешко је једној влади
која је изгубила земљу преШсШављати земљу у Шуђини, у иносШрансШву, без своје земље. Радили смо онако како смо најбоље
умели и како је нама савесШ дуГогодишњих радника налагала...
Претседник: Сведоче Трифуновићу, опомињем вас поново, да ви
нисте, адвокат емигрантске владе, ви сте сведок који има да
искаже извесне чињенице. Поједини чланови емигрантске владе,
који су оптужени и чије се кривице извиђају, имају своје браниоце који се налазе на својим местима.
Сведок: Верујте, господине претседниче, ја гледам да одговорим
вашим захтевима.
Претседник: Шта вам је познато, конкретно, о раду емигрантске
владе, односно о лицима која сам малочас поменуо, да их стално
не набрајам, о томе да су у својим радиоемисијама спроводили
пропаганду да није време за борбу против окупатора.
Сведок: Тако, сад ми је јасно конкретно питање. Господине преШседниче кад се дознало први пуШ за покрет Драже Михаиловића
уГлед наше земље је скочио. Кад су почеле борбе у нашој земљи,
када се појавио и друГи покрет, народноослободилачки покрет
онда је уГлед владе тамо почео падати. Почели су нас сажаљевати, ем изГубили земљу, ем у земљи једно такво стање траје. А
када су почеле стизати вести о покољу нашег народа у Крагујевцу, Мачви, и када је почело такорећи истребљење народа, онда
су те језовите вести утицале поразно и на наше савезнике и на
нашу владу и гледало се како ће се таква ситуација да промени.
Ево једног примера. Кад је дошла вест о Краљеву да је тамо побијено 2-3.000 лица, а ја кад сам дошао овде видео сам да је побијено
и 6-7.000, по дужности као министар просвете приредио сам једну
велику манифестацију поводом такве страшне вести. Исто су тако
учинили и Чеси поводом Лидице 3 2 3 . На тој манифестацији узели
су учешћа све савезничке владе преко својих амбасадора и министара. Ја сам отворио конференцију и говорио као министар просвете, говорио је и енглески министар просвете, и руски, и други
савезнички претставници. Можете замислити нас десет људи у
присуству најважнијег света англо-америчког...
Претседник: Ја вас питам: Је ли вам познато да је емигрантска
влада, односно ова лица која се помињу у оптужници, путем радиоемисија заступала политику да није време за борбу противу
окупатора?
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Сведок: Ви хоћете кратко, али ја бих хтео поводом те манифестације...
Претседник: Јесте ли ви упознати са чињеницом да је емигрантска влада, конкретно лица наведена у оптужници, спроводила
такву пропаганду преко радиоемисија да није било време за борбу
против окупатора?
Сведок: Познато ми је да су савезнички министри спољних послова, у вези са нашом владом, нашли за потребно да се саветују наши људи да не обустављају борбу него да удешавају такву политику, да задржавају што више немачких дивизија у борби, али у
исто време да гледају да не падају толике жртве као што је било у
Крагујевцу и Краљеву.
Претседник: Је ли вам било познато да је у то време постојао и
партизански покрет?
Сведок: Знали смо, то је било под мојом владом. Ја сам у почетку
1943 године на једној светосавској конференцији говорио и казао
сам: „У земљи се не боре само трупе Драже Михаиловића него се
боре и други руковођени својим идеалима противу окупатора. То
је јасан одГовор. Када су савезници који су имали своје мисије и
код Маршала Тита и код Драже познавали потпуно ситуацију у
нашој земљи наређивали су преко енГлеског министра војске
Вилсона: пазите, немојте чинити узалудне жртве...
Претседник: Поново вас опомињем и бићу принуђен, ради одржавања реда да применим мере које ми стоје на расположењу као
руковаоцу претреса, сведоче Трифуновићу. Одговарајте на питања, а немојте да узимате на себе улогу одбране или улогу оптуженог. Ви имате да саопштите извесне чињенице ако их знате, а
ако их не знате не можете их ни казати.
Претседник: Јесу ли лица која су поменута, у емигрантској влади
наређивали организацији Драже Михаиловића да води борбу против народноослободилачког покрета?
Сведок: Никад. Влада није наредила да води Дража Михаиловић
борбу. Како би могла једна влада...
Претседник: Једноставно није. Ја вас питам шта знате? Је ли влада, посебно лица која су побројана у оптужници, била обавештена
од Драже Михаиловића о раду који он спроводи у земљи?
Сведок: Ја сам члан владе и ми као влада нисмо добијали никакав извештај од Драже Михаиловића.
Претседник: Јесте ли добијали радиограме?
Сведок: Влади није познато. Ја прецизно одговарам. Нити смо ми
у министарским седницама икада дискутовали, не знајући право
стање ствари какво је на терену. Ми смо само код наших савезника имали пуно поверење, а њихове мисије контролишу рад и
код једне Групе и код друГе.
Претседник: Јесте ли били обавештени не на министарским
седницама неГо јесте ли били обавештени као министар о извештајима које је оптужени Михаиловић из земље слао влади у
иностранство.
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Сведок: Такве извештаје слао је за време рата, као и у обично време, када је влада у земљи, односним војним надлежним органима.
Извештаји Драже Михаиловића нису изнашани и свака депеша
није изнашана ни пред министре ни пред владу као целину.
Претседник: Јесте ли упознати с тим да је емигрантска влада
Слободана Јовановића касније лишавала чина официре бивше
југословенске војске који су се на страни народноослободилачког
покрета ставили на расположење својим народима у борби против
окупатора?
Сведок: Јесте, чуо сам али никад званично у влади није било претреса о томе да су надлежни органи заиста то чинили.
Претседник: Је ли вам познато да је влада слала огромне суме из
државне благајне, државног новца као помоћ оптуженом Михаиловићу?
Сведок: Молим, ја ћу бити јасан. Никад ми нисмо решавали у влади о томе к а к о ћемо и шта ћемо послати Дражи Михаиловићу.
Изношен је буцет свију министара уопште, рецимо мој као министра просвете, и министра војног, и у буџету су изношене само
глобалне цифре. Како ће бити оне распоређене за време рата или
борбе, у оваквој ситуацији, у којој смо се у емиграцији налазили,
колико ће ићи Дражи Михаиловићу, колико разним мисијама, то
је остављено надлежним војним органима, који су морали знати
потребе и друге ствари, али се влада тим пословима није бавила,
али се у буџету одобравало.
Претседник: Јесу ли те суме биле знатне?
Сведок: Верујете, господине претседниче, не могу да се сетим, немам разлога да не кажем.
Претседник: Јесу ли се емигрантске владе - а увек имати у виду
побројана лица у оптужници - залагале да се из иностранства
оптуженом Михаиловићу пошаље што већа количина хране, одела, обуће и тако даље?
Сведок: Господине претседниче, није ми познато.
Претседник: Је ли од стране владе, а нарочито преко Фотића и
осталих, организована пропаганда у иностранству која је плаћана
државним новцем и која је била уперена на потпомагање одреда
оптуженог Михаиловића.
Сведок: Никада влада, у којој сам ја био до 10 августа, није решавала ни о каквој пропаганди за Михаиловића, или против народноослободилачке борбе,
напротив....
Претседник: Је ли вам познато да је Константин Фотић развијао у
Америци какву пропаганду за организацију оптуженог Михаиловића?
Сведок: Јасан ћу бити. Док сам био у Америци за свих десет месеци, до првог августа 1942 године, верујте, господо, питање Драже
Михаиловића није ни постављано. Тада, у томе добу, он је био на
једној великој висини, а када би ми хтели допустити да вам дам
два доказа, ви би јасно ситуацију видели.
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Претседник: Па ви сте могли да се пријавите као бранилац Драже
Михаиловића. Је ли вам познато да је оптужени Константин Фотић
развијао велику пропаганду за покрет Драже Михаиловића?
Сведок: Док сам ја био у Америци, није ми било познато.
Претседник: А откад вам је познато?
Сведок: Није ми познато да је Фотић развијао пропаганду за тај
покрет. Фотић се борио преко „Србобрана", Срби на једној страни,
а Хрвати на другој страни.
Претседник: Је ли вам познато да је Фотић кроз своју пропаГанду у Америци потпомаГао покрет оптуженоГ Михаиловића?
Сведок: Сви у Америци, и Срби и Хрвати, једнако су Гледали док
смо сви тамо били, а ако хоћете и доказе неоспорно би вам за то
дао.
Претседник: Јесу ли из државних средстава исплаћиване суме за
подржавање Фотићеве пропаганде и осталих министара у Америци?
Сведок: У Америци је била мисија, само ми дозволите да објасним...
Претседник: Ви мени реците, то мени треба. Је ли из државне
касе давана велика количина новца за развијање пропаганде коју
је подржавао у Америци Константин Фотић?
Сведок: Коме?
Претседник: Константину Фотићу.
Сведок: Није. Имала је комисија, где су била четири министра,
који су располагали новцем.
Тужилац: Јесу ли се могле без парафа Фотићевог дићи паре?
Сведок: Само на амбасадоров, претставника државе параф могле
су се дићи паре, и ни на чији други..
Тужилац: Зар ни на претседника владе параф?
Сведок: Али, господине тужиоче, у Америци кад хоће да се дигну
државне паре, само их може дизати одговорно лице, а то лице
једино је претставник ЈуГославије у Америци, то јест амбасадор
Југославије. Кад је дошла комисија од четири министра и још два
члана, поставило се питање да ли они могу дизати паре и настале
су велике тешкоће, код америчке владе...
Претседник: Јесте ли, док сте били члан владе Слободана Јовановића, били обавештавани о ситуацији у земљи од стране оптуженог Михаиловића путем радиограма?
Сведок: Мени то није познато, господине претседниче, али приватно, из разних извора, биле су разне станице, разни су људи долазили, разна пропаганда, било је вести, само на таквим фактима
владе не моГу базирати свој рад.
Претседник: А је ли емигрантска влада имала радиовезу са оптуженим Михаиловићем у земљи?
Сведок: Није ми, господине претседниче, познато да је имала. Ми
смо добијали извештаје од енглеских органа преко енглеске врховне команде.
Претседник: Како сте добијали?
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Сведок: Кад дође нека депеша од Драже Михаиловића, она је долазила преко Енглеза. Директну везу није влада имала са Дражом Михаиловићем док сам ја у Шој влади био. Можда је надлежна војна власт у Лондону имала неку везу, али влада ни ја имали
нисмо.
Претседник: На који су начин слате поруке оптуженом Михаиловићу?
Сведок Трифуновић: Неусмњиво да су слате преко енглеских органа. Није могла ниједна депеша отићи ни у коју земљу савезничку, Белгију, Холандију и тако даље, док то не буде одобрено
од енглеске владе. То је време рата. Ја се трудим, мислим, да вам
дам пун одговор.
Претседник: Суд ће то ценити... Друже Тужиоче, ако имате питања изволите.
Тужилац: Да ли сте ви од к а к в и х званичних фактора, ви као
влада, да ли сте добијали саопштења да оптужени Михаиловић сарађује са окупатором?
Сведок Трифуновић: Молим, ми нисмо имали никакво саопштење као влада да је оптужени Михаиловић радио са окупатором. У
последње време, јутрос сам прочитао Гролово испитивање и мислим да је тачно, да смо заиста чули да је тај Јевђевић дошао у
везу и да ради, али пред министарским саветом ја се не сећам да
је икада било.
Тужилац: Ви сте били министар просвете?
Сведок Трифуновић: Јесам.
Тужилац: А јуна 1943 године ви сте образовали владу?
Сведок Трифуновић: Ја сам образовао владу 26 јуна 1943 године
и трајала је до августа исте године.
Тужилац: Месец и по?
Сведок Трифуновић: Месец и десет дана.
Тужилац: Да ли сте ви као министар имали у рукама известан
меморандум који је поднет био емигрантској влади, у коме је у 8
тачака изложено и изнети конкретни случајеви отворене сарадње
оптуженог Михаиловића са окупатором?
Сведок Трифуновић: Који меморандум?
Тужилац: Ед меморандум Лозовског?
Сведок Трифуновић: Нисам господине. Нешто смо чули о томе,
али нисам видео.
Тужилац: Како то можете објаснити да тако важан акт од једне
велике савезничке силе буде упућен вашој влади није био предочен свима члановима владе и није претресан на седници владе?
Сведок Трифуновић: За време мога претседниковања није. У којој је то години?
Тужилац: 1942 године.
Сведок Трифуновић: 1942 године ја нисам био у Лондону, све до
августа, те је сасвим природно да нисам могао знати. А ако је то
било у другој половини 1942 године, верујте да ми није познато.
Можда је неким министрима било познато, али у седници мини-

1317
старског савета није било решавано. Али ако је влада одговорила,
онда је знао неки министар.
Тужилац: Знате ли ви ко је одговорио?
Сведок Трифуновић: Не знам.
Тужилац: Да ли је могућно да не знате?
Сведок Трифуновић: Ја вам кажем да не знам, а ако не верујете
можете тражити доказе.
Тужилац: Изволите доказ. Ми не желимо да примењујемо ма
какво принудно средство да узимамо одговоре, али има извесних
ствари за које је немогућно најобичнијем слушаоцу да верује да
су непознате члановима владе.
Сведок Трифуновић: Могуће је логично тако говорити, али треба бити у емиграцији, треба изгубити земљу и имати у земљи
борбене снаГе које се боре против непријатеља па би се видело
како то савезници Гледају.
Тужилац: Ви сте казали да сте били у Америци да о Михаиловићу
није вођена дискусија, да је он радио у Америци као вођа против
окупатора.
Сведок Трифуновић: Хоћете ли доказе?
Тужилац: Није потребно. То је ноторна ствар.
Сведок Трифуновић: Ја бих ту употребио само два минута. У интересу је Суда да то зна.
Тужилац: То је ноторно. Суду је познато да је у 1942 години, у
првој половини 1942 године, Михаиловић био једина личност која
је водила борбу у целој Југославији као херој. То је ноторно. Је ли
тако?
Сведок Трифуновић: Тако је.
Тужилац: А је ли вам у влади било познато да поред Михаиловића постоји и народноослободилачки покрет 1941 године?
Сведок Трифуновић: Ја сам казао, 1941 године у Америци и 1942
било је, и долазиле су извесне вести. Чули смо.
Тужилац: Да ли је влада добијала званични извештај?
Сведок Трифуновић: Нама није званично било познато, али смо
слушали на радиостаницама, од људи и из депеша из целога света
и кад кажем да сам почетком јуна 1943 Године званично у име
владе рекао да постоји поред покрета Михаиловићевог...
Тужилац: Ја вас питам за депеше које је ваша влада добијала новембра и децембра 1941 године, где је детаљно говорено о партизанском покрету. Молим вас, да ли сте знали или нисте знали? Ја
прецизно постављам питања.
Сведок Трифуновић: Ја прецизно дајем одговоре. За све то време
што ме питате 1941 године ја сам био у Америци, нисам био са
владом и откуда могу знати општење између енглеске и наше владе. То је врло тешко, ни птица не може пролетети док не прође
кроз цензуру. Ни слово не могу написати из Америке док не
прође кроз цензуру. Ја вам јасне одговоре дајем.
Тужилац: Нисмо ми криви, Кад сте ви били претседник министарског савета јесте ли упућивали депеше Михаиловићу?
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Сведок Трифуновић: Никад.
Тужилац: Ја имам у рукама депешу потписану од вас и Пере
Живковића. Најпосле, да ли је могућно да неко стави потпис без
вашега знања.
Сведок: Дајте ми депешу и покажите оригиналан потпис.
Тужилац: Ја не кажем да је оригиналан потпис.
Сведок: Оригиналан потпис никад нисам дао. То су радиле надлежне власти.
Тужилац: Које су биле то надлежне власти?
Сведок: Органи министарства војске.
Тужилац: Који је био?
Сведок: Петар Живковић.
Тужилац: А раније?
Сведок: Слободан Јовановић.
Тужилац: Који је његов још најближи помоћник, помоћник Слободана Јовановића у војним питањима?
Сведок: Н а ј б л и ж и помоћник у војним питањима био је шеф
кабинета Ж и в а н Кнежевић.
Тужилац: Да ли је вама познато да је министар иностраних послова преносио депеше које су стизале од Драже Михаиловића
амбасадама са налозима како да се поступа са депешама?
Сведок: Верујте, господо, ви знате да сви министри имају своје
ресоре и раде у оквиру својих ресора. То је ствар ресора министра
иностраних послова и верујте да ја не знам. Ја као министар просвете нисам питао њега хоће ли послати депешу или неће, као што
он није мене као министра просвете питао где ће да се отвори нека
изложба, да се одржи неки говор. То су ресорне ствари.
Тужилац: Кад сте ви дошли из Америке у Лондон?
Сведок: Дошао сам 31 јула 1942.
Тужилац: Да ли се тада приступило у влади претресању извесних
крупних политичких питања?
Сведок: Ето, видите, ако хоћете да ми дозволите два три минута да вам одговорим. Кад смо дошли ми смо видели, господо,
крајњу необавештеност. Разне радиостанице, пропаганда, разни
људи долазили су па је један причао једно, други говорио друго и
то све озбиљни људи. Кад би дозволили да вам кажем. Видите ли
колико хоћу да будем кристално јасан. Један је говорио овако,
други онако, а ми смо онда били као лист који се на ветру вије...
Тужилац: Али, ви сте имали званичан канал преко кога су стизале депеше Драже Михаиловића.
Сведок: Ја вам непрестано говорим да је то ресорна ствар. Војно
одељење није долазило под мој ресор.
Тужилац: Је ли Слободан Јовановић реферисао на седницама
владе о ономе што је добио из земље?
Сведок: Није. Они су радили...
Тужилац: Ја не инсистирам да кажете оно што не знате.
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Сведок: Није ми познато. Није ми познато да смо икада о директивама оптуженог Драже Михаиловића решавали на седницама
министара.
Тужилац: Да ли сте ви на седницама владе, будући да сте и ви
лично били у влади кад сте се вратили из Америке, кад сте знали
да у земљи постоје поред Михаиловића и партизани, да ли сте ви
тада, знајући да партизани чине део народа, предузели какве кораке да помогнете новчано и партизане, да послужите њиховој
борби? Да ли је у том смислу влада дала директиве финансиским
органима, пропагандним органима и тако даље?
Сведок: Не. Да ли сте икад потражили од владе па да вам влада
одбије. Кад би влада моГла поданицима у борби и против окупатора да каже не дам?
Тужилац: А да ли се влада, кад јој толика брига за народ лежи на
срцу, постарала ма чим да успостави везу са партизанским покретом у земљи док сте ви били у влади? Ви сте били министар просвете, разуме се, да то није ресорно питање.
Сведок Трифуновић: Ви тражите од мене, ово су деликатна питања, да кажем да или не. Било би врло важно за вас да ми допустите једну реченицу.
Претседник: Одговорите на питање тужиоца као што сте могли
брзо да одговорите кад вам је поставио претходно питање.
Тужилац: Ви не схватате, непотребни су велики одговори. Са неколико речи можете дати одговор.
Сведок: Непотребни су вама, али су потребни мени као сведоку и
као члану владе. Молим поставите питања.
Тужилац: Ради се о отсутнима оптуженицима. Утисак имам да
сте ви схватили да се ради о вама. Ви сте видели из оптужнице да
су оптужене извесне личности, које су вршиле извесне конкретне
ствари, конкретан стварни рад, утврђен документима. Потребно је
да као сведок потврдите да ли је овај рад постојао. Оптужница
није обухватила све министре, него извесне личности за које би се
могло рећи да су мање важне, као Живан Кнежевић, за које је
било формулисано од појединих бранилаца да су чиновници. Ради
се о утврђивању њихове одговорности. Молим вас да схватите да
вама не постављам питања друкчије него у вези одговорности
отсутних оптужених. Да ли је влада та питања претресала, питања Драже Михаиловића, партизана и тако даље, или је то решавао неки ужи круг у влади?
Сведок: Ви тражите да кажем а не дате да објасним.
Тужилац: Објасните, молим вас, а Суд нека суди.
Сведок: Молим вас да поново поставите питање.
Тужилац: Да ли је влада претресала оваква питања: помагање
снага које су се бориле против окупатора у земљи, да ли је претресала питање пружања материјалне помоћи снагама које се
боре у земљи, да ли је уопште водила рачуна о партизанима, о
четницима да не говорим, јер ту је давала конкретну помоћ, да ли
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је влада давала директиву четницима Драже Михаиловића да
воде борбу против партизана?
Сведок: Ето, видите да ли је давала директиву? Да ли ће давати
директиву да Дража води борбу против партизана? Влада се
није бавила тим војним стварима. Сећам се колико сам муку мучио са енглеским амбасадором који је дошао и рекао: „Господине
претседниче, па докле ћемо Гледати да се таква борба води која
штети ствари савезничких земаља? Можете ли координисати
ту борбу?" Ја сам звао Јовановића и Грола да Гледамо да тражимо да се ово двоје приближи. РедиГовали смо депешу да, ако не
може да се уједине, да се не боре јер је од тоГа влади падао уГлед,
углед наше земље. ЕнГлески амбасадор је дошао и рекао: „Учините а ми ћемо да помоГнемо" и ми смо то учинили. То је једина директива што смо учинили а то су желели савезници. Исто тако
је било и са Американцима. Ми смо Гледали, верујте Господо, са
жаљењем и камо среће да сте се ви обратили ма каквим путем и
рекли „Дајте нам".
Тужилац: Јуче је одговарао Грол, а данас одговарате ви. Стиче се
утисак као да ништа нисте знали шта се догађа у земљи.
Сведок: Ја говорим конкретно.
Тужилац: Ја то не видим из садашњег поступка.
Сведок: Немојте тако.
Тужилац: Да ли вам је позната околност да је Слободан Јовановић упутио депешу амбасадору у Кујбишев да тражи од министра
спољних послова СССР да интервенише код партизана да се ставе
под команду Михаиловића?
Сведок: Молим, знам.
Тужилац: Јесте ли ви мислили на тај начин да стишавате?
Сведок: Јесте.
Тужилац: Да се ставе партизани под командом Михаиловића?
Сведок: Тачно, тачно. Видите, господо, познато ми је да је моја
влада, не знам од кога је датума слала ту депешу да би Дража
Михаиловић био увек код нас као претставник, једног отпора поред вас. То је концем 1942 и 1943, кад сам изјавио да сте ви исто
тако борци.
Претседник: Коме се то обраћате са ви?
Тужилац: Је ли мислите на партизане кад Говорите мени?
Сведок: Господо као што је познато и другима ја сам рад био
МНОГО више да дођем у везу са Русима и све то да изравнамо.
Јесте ја вам кажем...
Тужилац: Ја не инсистирам на томе, само хоћу да кажете да ли је
то био ваш став по питању борбе у земљи да се партизани ставе
под команду Михаиловића, или је то био став владе, или став Слободана Јовановића?
Сведок: Да ли је уопште то жеља владе јбила? Прво, да се та два
фронта уједине и, ако се на тај начин то не може, господине тужиоче, да се барем одреде сектори.
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Тужилац: А је ли био одређен сектор Михаиловићу и сектор партизанима? Сетите се, кад се то говорило?
Сведок: Сада не могу после четири године...
Тужилац: Е, добро то је ваша депеша, на тој депеши стоји ваш
потпис и потпис Пере Живковића.
Сведок: Врло вероватно, ту ће бити мој потпис. То је у вези с
енглеским амбасадором и онда сам рекао: „Ако се не можете никако сложити немојте се борити, узмите ви један, а они други
сектор."
Тужилац: Ја ћу вас потсетити, господине Трифуновићу, да ли се
радило о томе да Михаиловић иде на Копаоник...?
Сведок: Детаље не знам, верујте.
Тужилац: ...и да он акције развија на територији Србије од Дрине
и Ибра па на исток?
Сведок: Можете мислити... врло је могуће, али ја не бих смео тврдити...
Тужилац: Ту нису само војничке ствари. Видите, господине Трифуновићу, Михаиловић је овде пред судом изјавио: „...Ја сам добио поруку да се одржим у Србији и зато сам се борио, добио сам
од владе из емиграције поруку да очувам Србију у својим рукама."
Сведок: Врло могуће.
Тужилац: Да ли је влада по томе доносила став или је то у питању
известан круг у влади?
Сведок: Видите, ја се не сећам да смо то на министарској седници
решавали, али могу потврдити, из свега онога колико се могу
после 3 до 4 године сетити, да је било то да се, ако се могу ујединити да се то уједињење изврши, то је био циљ, тежња савезника
и нас, и то је влада рекла да сарађују, врло могуће, да се одржите
ви тамо, а они овамо, могуће је, господине тужиоче.
Тужилац: Да ли је влади, да ли је вама то познато? Да ли је влади,
уопште ја увек правим једну резерву, или извесном кругу у влади,
извесним личностима у влади, да ли су слани Михаиловићу од
прилике овакве депеше: „Ми не желимо да се борите против партизана, али ако вас нападну браните се"... или оваква једна депеша: „Треба да прекинете сарадњу са партизанима и да ступите у
везу са Италијанима, Недићем и другим квислинзима силе осовине, само ако се споразумете са шефом енглеске мисије"...?
Сведок: Није господине. Откуд се ја могу сећати свих депеша.
Тужилац: Видите, то су политичка питања, а не само војна. Да ли
је ваша влада функционисала као колектив који је решавао све
важније проблеме земље?
Сведок: Ја сам образовао владу с циљем...
Тужилац: Ја не мислим само на вашу владу него и на владу Слободана Јовановића, у којој сте ви били министар.
Сведок: У тој влади било је 7 до 8 министара. У мојој влади било
је из свих партија по два члана. Сад ме питате за једну владу сад
за другу, поставите ми само једно кратко питање.
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Тужилац: Ваша влада је била врло краткотрајна. Углавном сва
питања се односе на владу Слободана Јовановића.
Сведок: Ја говорим само ово: Ми смо имали веру у извештаје, у
рад и контролу страних мисија и код Маршала Тита и код
оптуженог Михаиловића. На основу тих званичних извештаја,
који су пролазили кроз енглеске надлежне кругове и допирали до
нас, на првом месту до надлежних војних органа, ја знам да су
Слободан Јовановић, Грол и сви били само у општој линији јако
сложни, и то не само ми, него и Хрвати и Словенци. Сви. Били
смо за то да се та два фронта могу ускладити а ако не могу, да се
боре, већ да се терени одреде. Ми као влада даље у детаље нисмо
улазили. Откуд ћу ја знати детаље. Влада је дала ту општу директиву и њен уГлед и опстанак зависио је од ТОГП. Ми нисмо
били да се продужи братоубилачки рат. Да смо тако радили
влада би падала сваких 20 дана. А немојте заборавити у каквом
смо времену и где смо живели у туђини.
Тужилац: Да ли знате кад је прва савезничка мисија дошла код
Михаиловића?
Сведок: Верујте да не знам. То је уосталом лако знати.
Тужилац: Да ли сте ви у влади знали да је отишла каква мисија?
Сведок: Нико нас, господине, није обавестио. Нико није рекао: оди
ти овамо, ЈуГославија, да ти кажем. Ми смо дознали доцније из
извештаја, новина и писама. Ни Америка ни ЕнГлеска нису толико с нама општили. То су њихове ратне тајне.
Тужилац: А ко је у влади те ствари водио?
Сведок: Надлежни војни органи.
Тужилац: Да ли вам је познато да је Милан Гавриловић радио у
најтешњој вези с тим органима, у одржању везе са земљом?
Сведок: Није ми, господине, познато. Ако су неки министри ишли
на своју руку овде или онде, код овог или оног, па нешто радили,
мени то није познато. Јасно вам кажем, верујте, господине, поштено вам кажем. У свакој влади, ви знате, може да један шушка
на своју страну, али мени то није познато.
Тужилац: А да ли је то ш у ш к а њ е кад он по налогу претседника
владе врши те послове?
Сведок: Кажем мени није то познато.
Тужилац: А да ли вам је познато да су кругови владе и апарат
владин за везу са земљом да су имали четири линије веза са
Дражом Михаиловићем, неконтролисане од енглеске службе?
Сведок: Мени господине тужиоче, није та ствар позната. Ми смо
имали једину везу кад хоћемо да говоримо преко радија. Ја сам
као министар говорио пет пута на радију. Ти су говори познати.
Могло се само преко званичног „Бибисија". Сваки говор иде кроз
нашу информативну и енглеску службу. Пошто је говор упућен
савезничкој земљи која се тиче Енглеске и Америке тај говор
министра пролази кроз цензуру. Друкчије за време рата не може
бити. Природно није лако ни Енглезима, опростите да расветлим
ситуацију, са толиким владама избегличким. Ту је норвешка, хо-
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ландска, белгијска, француска, југословенска, грчка избегличка
влада. То су само гошћења, манифестације, банкети. Оним јадним
Енглезима морали су довде доћи (показује руком до гуше). И они
су на фини начин изводили то. А замислите ратно време, кад дође
500 бомбардера ноћу над Лондон, а они имају посла са банкетима
и вечерама разним. И свака се избегличка влада осећа љутом и
увређеном. Ми се љутимо кога Енглези боље гледају, Хрвата или
Мишу Трифуновића. Досадило је и Енглезима.
Претседник: Јесте ли ви тамо само банкете приређивали?
Сведок: Био сам министар прошлог рата на Крфу, па био у Лондону, па после 30 година опет. Ја знам ту службу. Не бих трећи
пут био да имам сто глава.
Тужилац: Који је од министара редиговао говоре краљу Петру и
да ли су његови говори пролазили кроз седницу владе, да ли је
влада примала одговорност за његове говоре?
Сведок: Јасан одговор: ти говори нису пролазили кроз министарску седницу да их министарски савет одобри. Без сумње да су
пролазили можда би били нешто друкчији. То је једно питање.
Друго, господине тужиоче, ко их је правио? Ми нисмо. Морао их
је правити по реду који влада, или министар двора или министар
спољних послова. Ја не знам ко је то. Ја сам видео у Америци
када је дошао краљ и говорио у Доњем дому. Први пут сам чуо тај
говор. Да ли га је правио министар двора или министар спољних
послова, да ли га је правио претседник владе, јасно кажем: ја не
знам.
Тужилац: Да ли сте се сретали са др. Милошем Секулићем?
Сведок: Јесам. Видео сам се.
Тужилац: Где сте се видели. У Америци или Лондону?
Сведок: У Лондону.
Тужилац: А да ли сте ви, док сте били у Америци, добили један
његов реферат о ситуацији у земљи и, евентуално, га прочитали?
Сведок: Ја га добио нисам, али знам да је дошао. То је исто тако
као када је дошао Бићанић у Америку, мени није дат меморандум
Хрвата, а другима је дат.
Тужилац: А да ли је требало да будете с тим рефератом упознати?
Сведок: Ја мислим да је требало. Зашто да ја, на пример, нешто
знам, а други да не знају.
Тужилац: Је ли имало разлога за такав однос према вама? Јесте
ли то тумачили као један посебан однос који није био у реду?
Сведок: Кад бисте ви били љубазни да ми допустите, ја бих вам
изложио ситуацију у Америци. За сваки случај, донео сам мој говор који сам држао 1942 године о стању у Америци. Ту је детаљно
и кристално јасно изложена ситуација. Кад бисте ви то прочитали, или допустили да ја то прочитам, видили бисте јасно ситуацију у Америци.
Тужилац: Ја сам га читао. Он је страховито једностран и скроз на
скроз наклоњен Фотићу и великосрпској шовинистичкој пропаганди.
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Сведок: Није, господине.
Тужилац: Је ли вам познат лист „Слободна реч" у Америци?
Сведок: Познат ми је.
Тужилац: Је ли то био шовинистички хрватски лист?
Сведок: Он је био левичарски.
Тужилац: Је ли он заступао југословенску идеју, идеју успостављања
Југославије?
Сведок: Не. Биле су две велике организације Хрватске. Једна се
зове народно веће, а друга се зове народна одбрана, Имале су своје
листове и када смо ми дошли тамо, нашли смо их тако завађене
да је то било ужасно. Биле су непрестане свађе у Америци између једних и других листова тих организација.
Тужилац: Јесу ли „Србобран" с једне стране, а с друге стране ти
фашистички реакционарни хрватски листови који су заступали Павелићеву тезу, јесу ли и једни и други били за разбијање
Југославије?
Сведок: Јесу.
Тужилац: Је ли „Слободна реч" водила борбу и против „Србобрана" и против друГихреакционара?
Сведок: Ја не моГу тачно да тврдим, али мислим да се онда говорило и да је то тачно, да су људи левичари око „Слободне речи"
сакупили прилоГ од 1.000 долара за орГанизацију Драже Михаиловића.
Тужилац: Је ли то тачно?
Сведок: Мислим да је сигурно. Знам да је то било мало чудно, као
што је било чудно да у једној сали која је велика као три овакве
сале политички људи држе Говоре, и Срби и Хрвати су тамо,
држе се пропаГандистички и шовинистички Говори, а на зиду те
сале налазе се слике Рузвелтова и Дражина напоредо. Основано
је било друштво са онима око „Слободне речи" под називом хумано културно друштво четника. Ја имам код куће један картон и
да сам знао, донео бих га, да видите како је Дража Михаиловић
тада слављен. То хумано друштво приређивало је скупове Где се
славио Дража. Ја нисам ишао тамо.
Тужилац: Ја бих наставио са питањима. Када је постављено питање уздизања Фотића на степен амбасадора, који су министри
били за то да се он уздигне на степен амбасадора. А претходно да
вас запитам: Је ли Бањанин на седници владе изнео до детаља
штеточински противнародни рад Фотића у Америци, његов разбијачки рад против Југославије. Је ли изнео да Фотић подржава и
распирује борбу Драже Михаиловића против партизана, називајући партизане бољшевицима, усташко-бољшевичким олошем?
Јесте ли били на тој седници?
Сведок: Јесам.
Тужилац: Који су министри заступали да Фотић постане амбасадор?
Сведок: Кад бисте ви хтели да вам ја говорим о тој седници, о читавој политици Фотићевој која се водила 1941, 1942 и 1943 годи-
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не, кад бисте били упознати са генезом и суштином тога пит^ња,
како би то користило данас Суду.
Тужилац: Молим да будете кратки. Читаву седницу имамо у
овом записнику и он ће бити прочитан пред Судом. Ја вас питам
да ли је ко од чланова владе бранио Фотића.
Сведок: Сви су покушавали на крају...
Тужилац: Је ли Слободан Јовановић?
Сведок: Не.
Тужилац: Је ли ви?
Сведок: Не. Није то било лично питање Фотића него политичко
питање.
Тужилац: А је ли Фотић био спроводник политике која је ишла
на разбијање Југославије?
Сведок: Сви смо се сложили да не гласамо и Бањанин. Сви.
Тужилац: Ви избегавате да дате директни одговор на постављено
питање.
Сведок: Не избегавам.
Тужилац: Је ли Фотић водио политику разбијања Југославије?
Одговорите са да или не.
Сведок: Ја одговарам, да није разбијао Југославију. Он је Југославију претстављао пет година.
Тужилац: То је логично што кажете, јер сте ви и на седници...
Сведок: Кажем, он је пет година заступао Југославију и ишао је
код Рузвелта.
Тужилац: Ви стално нешто друго говорите.
Сведок: Ви нећете да чујете оно што кажем.
Тужилац: Је ли Фотић био иза „Србобрана"?
Сведок: Јесте.
Тужилац: Иза народне одбране?
Сведок: Не знам.
Тужилац: А није вам познато да је он достављао депеше народној
одбрани о организацији Драже Михаиловића?
Сведок: Он је био у вези са организацијом. Али, немојте погрешити када то питање везујете са питањем Драже Михаиловића. То
питање треба везати за српско-хрватско питање, које се тамо
провлачи 20 година. Немојте га преносити на Дражу Михаиловића.
Тужилац: Ви сте дали јасан одговор. Екстремни српски елементи
радили су на убијању Југославије. Је ли то тачно?
Сведок: Молим, према једном извештају напали су прво они око
„Србобрана". Негирали су Југославију и једни и други. То је страшан парадокс. Негирали су је и Срби и Хрвати.
Тужилац: Екстремни шовинистички елементи Срба и Хрвата разбијали су Југославију. Је ли то тачно?
Сведок: Није тако, него водећи Срби и Хрвати.
Тужилац: Дозволите да је и међу Србима и Хрватима било људи
који су водили другу политику?
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Сведок: Водили су политику за разбијање Југославије сигурно и
они око „Србобрана" и сигурно Хрвати око органа главне њихове
заједнице.
Т у ж и л а ц : Је ли Фотић био претставник кампање?
Сведок: Фотић је био...
Т у ж и л а ц : Је ли био за разбијање Југославије?
Сведок: Није, по мом уверењу.
Т у ж и л а ц : Тражим од вас да кажете...
Сведок: Фотић је пет година бранио Југославију, све режиме, па и
Стојадиновића.
Т у ж и л а ц : Је ли он тутор Стојадиновићевог новца у Америци?
Сведок: Право да вам кажем не знам.
Т у ж и л а ц : А да ли знате у каквим сродничким везама је са Недићем и ЈБотићем.
Сведок: Чуо сам да се тако нешто говорило и писало и нападали
га. Писали су то хрватски листови, а да ли је то тачно не знам.
Т у ж и л а ц : Да ли вам је познато за тога Фотића да је он новац и
драгоцености Гордане Бајлони пренео у Вашингтон? Зашто да Фотић пребацује драгоцености Гордане Бајлони? Ви знате свакако
њене односе са Миланом Стојадиновићем и Немцима. Да ли вам је
познато да је то жена која треба да буде у служби Гестапоа, а је ли
вам познато да је Фотић пребацио њене драгоцености и новац у
Вашингтон?
Сведок: Чуо сам да је та Гордана Бајлони дошла у Лисабон и да
жели да дође у Лондон. Нисмо јој дали. Како је дошла у Америку,
ко јој је то могао учинити, а то није било лако, колико је новаца
имала и ко јој је то пренео ја то не знам. О свему томе ја док нисам дошао у Америку нисам знао ништа, нити сам познавао Фотића, нити сам био с њим у пријатељству, он је био мој политички
противник, био је стари напредњак и ја сам с њим први пут тада
говорио у животу.
Претседник: Оставите те односе између радикала и напредњака,
ви као да све ствари гледате кроз ту партиску призму.
Т у ж и л а ц : Кажите да ли је Фотић радио на разбијању Југославије?
Сведок: Ја то не бих смео да кажем.
Претседник: Зашто не смете?
Сведок: Ја знам само то да је он у „Србобрану" водио борбу противу Хрвата који су такође разбијали Југославију.
Т у ж и л а ц : Друго питање: је ли вам познато да је Павелић клао
Србе?
Сведок: Како да није.
Т у ж и л а ц : А је ли вам познато да су четници Драже Михаиловића
клали Хрвате?
Сведок: Кад сам дошао овде чуо сам.
Т у ж и л а ц : А да ли се може правдати Михаиловић и да ли се може
правдати Павелић да један убија Србе а други убија Хрвате?
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Сведок: Ја као стари политичар иикада не могу правдати та разноврсна клања.
Тужилац: Конкретно одговорите: да ли су и један и други радили
на разбијању Југославије и истребљивању српског и хрватског
народа?
Сведок: Свакако да јесу.
Тужилац: Да је српски народ истребљиван Шо сШе ви сви знали.
Сведок: 700.000 Срба је побијено.
Тужилац: То сШе ви гледали из Лондона!
Тужилац: Је ли вам познато да је хрватски народ истребљиван од
Михаиловића?
Сведок: То је већ познато, а мислим да је у МНОГО мањој мери.
Тужилац: Да ли вам је познато да је од Михаиловића и српски народ истребљиван и јесте ли чули за Вранић, за злочан у селу
Вранићу?
Сведок: Кад сам дошао овде чуо сам, а читао сам и од како је
почео процес, а и пре разнолике ствари. Читао сам и слушао да је
било клања.
Тужилац: Јесте ли чули да је уништено село и поклано 70 људи?
Сведок: Чуо сам, господине. Све сам то слушао и читао у новинама. Ваљда је истина.
Тужилац: Је ли то рад на истребљивању српског народа?
Сведок: Господине, ко год коље, истребљује народ. Српски народ
су истребљивали Немци, Мађари, Италијани, усташе, Бугари, арнаутске банде и ко све није.
Тужилац: Тачно, плус Михаиловић. То вама није било познато?
Сведок: Није.
Тужилац: Уреду.
Сведок: Нама је било познато да се води борба, а ко је КОГП више
убио, не моГу да знам.
Тужилац: Да ли су вам, док сте били у емиграцији, били познати
извештаји претставника ваше владе код Ватикана, који је подносио конкретне чињенице, са именима четничких вођа и команданата, у којима је реферисао влади, да организација Драже Михаиловпћа сарађује са Италијанима и да врши покоље у Далмацији, у Херцеговини и тако даље, да ли сте их добијали у руке да
читате и да ли је било о томе претресано?
Сведок: Нисам никад то имао у рукама. Слушао сам да има неки
извештај, али га ја нисам имао у рукама, нити читао, али у 1943
години знам да сам добио утисак да заиста Јевђевић сарађује са
Италијанима.
Тужилац: Је ли питан Михаиловић, да Михаиловић објасни да
Јевђевић сарађује са Италијанима?
Сведок: Мислим да је у надлежности владе питан.
Тужилац: Да ли сте били упознати са одговором који је послао
Михаиловић?
Сведок: Верујте, не знам.
Тужилац: Знате ли ко је био бан Натлачен?
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Сведок: Знам.
Тужилац: Да ли знате како је завршио?
Сведок: Лично сам га познавао. Мислим да је убијен.
Тужилац: Да ли знате зашто је убијен и од кога?
Сведок: Први пут ми је сада постављено то питање. Кад сам питао
Словенце казали су да је убијен у почетку, а од кога не знам.
Тужилац: Знате ли да је он иницијатор и први организатор „беле
гарде"?
Сведок: Не знам.
Т у ж и л а ц : Да ли сте знали шта је „бела гарда" кад сте били у емиграцији?
Сведок: Мислим да су то, Руси избеглице.
Т у ж и л а ц : Не, „бела гарда" код Словенаца, је војна издајничка
формација?
Сведок: Не знам.
Т у ж и л а ц : Нисте знали?
Сведок: Нисам знао.
Т у ж и л а ц : То су исте трупе у Словенији као Недићеве у Србији.
Сведок: Знам да у Словенији има трупа као што има Недићевих у
Србији, али не знам да ли су се звале „бела гарда".
Т у ж и л а ц : После погибије Натлачена, да ли је ваша влада решила
да његовом сину да стипендију за студирање у Берну?
Сведок: Ја сада то чујем први пут. Ја сам био тада у Америци и
према томе не знам о томе. Ја сам дошао кад је влада живела
годину дана у Лондону и за то време много се штошта у Лондону
решило. Ја не знам.
Т у ж и л а ц : Да ли се уопште док сте били члан владе и претседник
владе практиковало да се о крупним питањима доносиле често
одлуке на тај начин што реше један или два човека, а у решењима
ставе да је влада решила? Да ли је било таквих ситуација?
Сведок: Не знам, мени није познато. Можда у војном домену, али
да ја или министар саобраћаја или министар правде нешто решимо у своме домену па да к а ж е м о решила влада, то ми није познато. Ја сам сам решавао у своме домену.
Т у ж и л а ц : Да пређем даље. Да ли вам је што познато да је влада у
којој сте били члан имала какве курирске везе са земљом, и да ли
су одлазили и долазили курири из земље у иностранство? Поменули сте Секулића да је дошао као курир Михаиловића.
Сведок: Да вам тачно кажем, можда су више од тих људи долазили, али они су мене, ваљда за то што сам старији човек, избегавали. Знам тога Секулића, био сам с њим и знам Лукачевића.
Т у ж и л а ц : Је ли вам Лукачевић што причао кад је он дошао?
Сведок: Сад ћу вам казати. Он је дошао 1944 године у пролеће.
Т у ж и л а ц : Кад је он дошао?
Сведок: Дошао је 1944 године у пролеће.
Т у ж и л а ц : Да ли је Лукачевић причао да се заједно са Немцима,
Италијанима и усташама борио код Коњица против партизана?
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Сведок: Ја ћу тачно испричати како је дошло до тога сусрета. Кад
сам га угледао, упитао сам: „Откуда овде?" „Ето, дошао сам", одговорио је он. „Како? Енглеским авионом". „А зашто сте дошли"?
„Довео сам једну мисију". „Какву мисију"? Рече неког Енглеза,
чини ми се Бејлија. „Хоћете ли да се састанете с њиме", упитао ме
Лукачевић. „Не треба ми никакав састанак", одговорио сам. „Куда сте прошли", интересовало ме даље. „Поред Косјерића, поред
вашег Ужица", одговорио је. „Бога ти? Ко је тамо изгинуо, а ко
остао жив"? Интересовало ме је то. Он ми је причао. После тога је
са једним официром и једном дамом отишао за сто у хотелу, а ја
сам отишао за мој сто. Питао сам га још, ја неколико месеци нисам знао ништа за фамилију, да ли он зна шта о мојој фамилији.
Одговорио је да не зна, „... али, ако хоћете, рекао је, могу да вам
понесем писмо". Ја промислих о томе и рекох: „Добро, видећемо".
Да Бог сачува, да сам му дао писмо, може бити би ме узели на
неку одговорност да сам имао везе с њиме.
Тужилац: Како, зар ви сматрате да се за такву ситницу узима на
одговорност, шта то значи?
Сведок: Да су то ухватили Немци, стрељали би ми фамилију. Ето
шта значи.
Претседник: Ви сте се мало заморили, направићемо одмор, стар
сте човек.
Сведок: Нисам, нисам, нисам ја стар човек!
Претседник: А нико вам и не каже. 15 минута одмора.
Одмор је дат у 10,15 часова.
После одмора.
Претседник: Наставља се претрес. Наредите да се уведу оптужени. (После увођења оптужених) Нека уђе и сведок Трифуновић
Милош. Друже тужиоче, изволите наставите са питањима.
Тужилац: Ми смо се малопре на политици задржали, па је потребно да се још мало на њој задржимо. Видите, на седници владе
од 1 септембра 1942 године ви сте били стигли у Лондон.
Сведок Трифуновић: Јесам.
Тужилац: Јован Бањанин у своме говору на седници владе каже:
„После краљеве посете Америци кампања „Србобрана", Фотић Дучић постала је још интензивнија". Изједначује „Србобран" са
Фотићем - Дучићем. „И кад је реч о Југославији да једним мигом
разбију огледало које хоће да закрпе из личног рачуна. Кампања
„Србобрана", односно Фотић - Дучић, који не признају владу у
Лондону него тобож неку владу Драже Михаиловића у Колашину,
која је њихова утеха и срећа". Каже даље: „И после свега тога
Фотић и Дучић још су увек високи функционери Југославије и
има да буду одликовани подизањем за амбасадора... и зато сам
против предлога да се г. Фотић унапреди за амбасадора". Видите
из овога извода из говора Бањанина види се неколико момената.
Прво, да је Фотић исто што и „Србобран" и да је „Србобран"
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политичко гласило. Друго, г. Бањанин о Фотићу говори да разбија
огледало које неће моћи да закрпи из личног рачуна. Затим да
Фотић иде дотле да сматра Дражу Михаиловића и његово воћство
у Колашину, односно у Липову, заправо за владу. Видите како
овде Јован Бањанин к а ж е да Фотић, као функционер, ради на
разбијању Југославије. Је ли вама све то било познато?
Сведок Трифуновић: Све сам ја то слушао г. Бањанина и у седници. И после свега тога г. Бањанин је казао: „Немојмо да гласамо овде, него сматрајмо да је свршено за амбасадора". Ово је
тачно што вам кажем. А кад би ме питали шта сам ја казао...
Тужилац: Имам ја у записнику шта сте и ви казали, него у питању су други. Је ли се Слободан Јовановић залагао да Фотић буде
амбасадор?
Сведок Трифуновић: Јесте.
Тужилац: Да ли се залагао др. Гавриловић?
Сведок Трифуновић: Нећу рећи залагао, него мишљења су била.
Ако је Бањанин предложио да се не гласа већ да сматрамо да је то
свршено, јер шта је могло Бањанина довести да дође у несагласност да тако говори и предлаже. Ми смо сматрали да је то свршено и задржали смо се на томе.
Тужилац: Ја сам јуче поставио сведоку Гролу питање какви су
онда били мотиви и сведок Грол је одговорио: Везе Фотићеве са
извесним круговима у Америци! Да ли ви сматрате да су везе
Фотићеве са врховним финансиским круговима у Америци одлучујуће за Фотића да се задржи?
Сведок: Не, господине државни тужиоче, него његов положај и
односи у америчкој влади. Грол је покушао у моме кабинету, као
министар иностраних послова, да га уклони. Можда је било
мишљења, дозволите да кажем, код Американаца, не банкараца и
других кругова, ви ваше парШиске рачуне прогониШе ко ће да
пресШавља ЈуГославију. ПазиШе, да ли ће овај моменаШ ко ће
биШи Србин или ХрваШ бити моменат који треба да одлучује.
Зато сам ја малопре казао: не може се у једном питању казати
да или не и зато је то руководило Бањанина да изГрди да би
моГао да остане у саГласности и са Крњевићем и другим.
Т у ж и л а ц : Бањанин говори на седници владе и свесно је знао шта
те речи значе. Ово је тешка оптужба противу Фотића. То је једно.
Друго, да ли вам је познато да је још који министар у влади
сличне оптужбе подносио противу Фотићеве политике разбијања
Југославије у Америци, а за фаворизовање владе Михаиловића?
Сведок: Б а њ а н и н је послао говор да се отштампа у новинама
америчким са министарске седнице. То није био ред да се говори
са министарске седнице износе у штампу. Ја сам Бањанина питао: „Зашто сте тако радили", и ја сам имао понајвише дискусије, зашто нисте дали и супротно мишљење. Јер у питању
Фотићевом нису у питању личности него дубље ствари.
Тужилац: Овде је у питању политика.
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Сведок: (наставља) и кад су тражили и рекли дајте ви ваш одговор, онда сам ја послао, јер његов Говор се тицао и мене. И ја немам ништа да додам ниједну реч ни да одузмем. Ја сам послао и
говор је штампан, јер не треба на мишљење једноГа човека базирати саму ситуацију.
Тужилац: Ми имамо „Србобран" и Гомилу „Србобрана" то је материјал који је пред Судом и који ће се изнети. Да ли вам је познато да је владу упозорио Сава Косановић на рад издајнички Фотићев у Америци?
Сведок: Господиие, знам све шта је Косановић написао, а с њим
сам се некад и не слагао, а некад и слагао. Били смо лично некад
пријатељи, али смо у дискусији дошли и до личноГ непријатељства. Опростите што морам нешто лично рећи. Кад је било питање намесништва у земљи у вези са овим неслагањем између
мене и Косановића.
Претседник: Какво питање намесништва?
Сведок: Кад је краљ одређивао ко ће Га заступати.
Тужилац: После ослобођења?
Сведок: Јест, јест. Било је велико неслаГање између Косановића
и мене. Онда је тај Косановић дошао њеГовом интимном пријатељу Вилдеру и рекао „Да видите људи чудо ево у министарској
седници не могу да се поделе око Генерала Симовића. Краљ Га
предлаже а кабинет не прима. Онда је предложен Божа Марковић, а он је рекао да неће. Онда је Косановић рекао, извините што
морам о себи Говорити, па узмимо Господина Мишу Трифуновића,
неће ваљда нико имати приГовора, и ако је мој лични непријатељ. Немојте на Косановића, ни на мени, немојте на једном
мишљењу базирати, погрешићете. Све је то тачно што је Бањанин рекао, али то је само један човек. Нису наше памети савршене, господо.
Тужилац: Господине Трифуновићу, је ли тачна ова околност да је
Фотић изјавио да се наша влада налази у Колашину?
Сведок: Ко је изјавио?
Тужилац: Фотић.
Сведок: Верујте ја то не знам. Молим вас може бити. Никада ниједне речи нисам хтео написати у „Србобрану", никад ниједног
писма. Не знам ја шта су све они у „Србобрану" писали. „Србобран" је нападао и нашу владу да нисмо довољно Србијанци. Али,
господо, кад Говоримо на једној страни о „Србобрану", господине
тужиоче, окрените и друГу страну, па узмите Групу докумената
и кажите шта пишу Главни хрватски листови о њему.
Тужилац: Слушајте Господине Трифуновићу то ја не знам.
Сведок: Не верујем.
Тужилац: Сматрате ли ви ако су хрватски шовинисти радили
на разбијању ЈуГославије да је оправдан издајнички рад Фотића,
који иде за тим да се разбије ЈуГославија?
Сведок: Није оправдан ни један ни друГи. Није ту било питање
ни о Дражи ни о Фотићу...
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Тужилац: То су ваша мишљења. Ми смо у овој Демократској Федеративној Југославији решили тај јаз.
Сведок: Ја Говорим за тадашње прилике. Немојте само на једну
страну Гледати поГрешићете.
Тужилац: Ја сам питао за Павелића, Михаиловића и Фотића и
српске и хрватске шовинисте. Нисам једностран и не бих пао у
ту Грешку.
Сведок: Ја нећу да оптужујем колеГе и кад сам разГоварао у Америци и са Косановићем...
Тужилац: Фотић хоће велику Србију, а хрватски шовинисти у
Америци хоће велику Хрватску.
Сведок: Вероватно је тако. Ја мислим да је свађа стара 20 ГОдина и више и то доминира.
Тужилац: Видите више нема од тоГа ништа. То може у емиГрацији, да се свађају да једни хоће велику Хрватску, а друГи велику
Србију.
Сведок: Кад би били у иишању само Фошић и Дража Михаиловић, па и било који друГи појединац лако би ми све то свршили.
Али, остаје оно што тутњи испод нас, оно што се креће а ми
искачемо као лутке...
Тужилац: Не тутњи више. То је тутњало вама под ноГама јер
сте неправилно радили. Кад је Михаиловић постао министар
емигрантске владе?
Сведок: Ја сам био на путу.
Тужилац: Ви нисте били у Лондону?
Сведок: Нисам.
Тужилац: А да ли сте стигли кад је постао начелник штаба
Врховне команде.
Сведок: Не знам, верујте господине.
Тужилац: Ви сте се у августу вратили из Америке?
Сведок: Ја сам се вратио 1 августа 1942 године, а после шест месеци сам био у Јерусалиму, мало у Каиру и којекуда сам путовао,
док нисам дошао у Њ у ј о р к .
Тужилац: Само још једно питање: да ли је у вашој влади вођен
курс на то да Михаиловић буде једини легални претставник државе у земљи?
Сведок: Како може претстављати владу када смо раније дали званичну изјаву да се у земљи, поред Михаиловића, бори и народноослободилачки покрет.
Тужилац: Али он је био министар...
Сведок: Да ли може ко веровати да ће једна влада од 14 људи предати судбину своју и своје земље Д р а ж и Михаиловићу, ма како се
он борио. Немојте нас, господо, толико ниско таксирати...
Тужилац: Да ли је тачно да је он био министар под вашом владом?
Сведок: Да.
Тужилац: А је ли тачно да је слао извештаје о своме раду вашој
влади?
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Сведок: Ја сам вам казао, у влади није било никакве дискусије о
тим извештајима.
Тужилац: Добро, да ли је Слободан Јовановић примао извештаје
да ли је тачно да је Дража Михаиловић из државне касе добијао
новац?
Сведок: Одговорио сам на то да смо решавали о државном буџету.
Сигурно да је у њему било цифара и за Дражу.
Тужилац: Јесу ли финансиски органи полагали рачун на крају
сваке године?
Сведок: И то је једно питање. Министар финансија је био др. Шутеј. Кад сам ја био у Америци одређена је једна контрола од три
члана, у којој су били Милош Бобић, Бока Влајић и, све ми се
чини, Добра Лазаревић, да прегледа рачуне. Та комисија је почела
рад и растурила се, јер није могла да се сложи са министром финансија. Кад сам дошао у Лондон видео сам да се нису могли
сложити. Ми смо имали веру у министра финансија Шутеја. Да
ли нам је то погрешка или не, не знам, и зашто они нису могли да
се сложе у контроли такође не знам, јер сам ја био у Америци. То
је јасан одговор, мислим.
Тужилац: Морам да се вратим на претходно питање: Да ли је
ваша влада ишла за тим да Дражи Михаиловићу пружи пуну
подршку и да га афирмира као јединог претставника владе и
државе у земљи?
Сведок: Није. Како ћемо дати једном официру да буде држава...
Тужилац: Добро, он је био министар, члан владе, претстављао је
краља...
Сведок: Нека је претстављао и сто краљева. Нисмо ни краљу давали да буде сам... Зашто смо се борили од 6 јануара на овамо,
зашто сам био 15 година у опозицији?
Тужилац: Да ли је ваша влада сматрала партизане и воћство
партизана као преставника емигрантске владе?
Сведок: Није.
Тужилац: А Михаиловића?
Сведок: Јесте.
Тужилац: Да ли је на седницама владе решавано о изменама и
допунама уредбе о преким судовима на захтев Михаиловића?
Наиме да ли је та уредба прилагођавана војним формацијама које
је Михаиловић стварао у земљи.
Сведок: Појма немам о неким уредбама о преким судовима. А
смео бих да тврдим, уколико се сећам, да то никада није било у
влади решавано.
Тужилац: Да ли је ваша влада давала Михаиловићу директиве
да се против партизана примењује закон о заштити државе?
Сведок: Одговорио сам да никада влада није решавала о директивама Михаиловићу.
Тужилац: Да ли вам је познато да су извесни кругови у влади
путем таквих директива Михаиловићу утицали да се примењује
закон о заштити државе против комуниста?
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Сведок: Није ми познато.
Тужилац: Да ли вам је познато да су у 1942 години судови у Колашину и другим градовима, четнички судови, четника Баје Станишића и тако даље судили по закону о заштити државе партизанима.
Сведок: Ја бих вас могао упитати, али нећу да ви мене питате док
сам био у Америци, прве и друге године, али прелазим преко тога
и кажем: немам појма.
Тужилац: То је било 1942 године. Да ли вам је познато да ли сте у
пролеће до јуна 1942 у Америци примили такав извештај да је
Дража Михаиловић организовао једну офанзиву заједно са Италијанима и да су његове снаге имале тешке борбе против партизана у којима су четници заједно са Италијанима учествовали,
што је Михаиловић пред Судом признао, да се избаце партизани
из Црне Горе и Санцака? Нисте?
Сведок: Нисам.
Тужилац: Да ли вам је познато 1943 кад сте били у Лондону да је
Дража Михаиловић организовао још једну офанзиву против ослобођеног територија, и да су у тој офанзиви његове снаге учествовале заједно са Немцима, Италијанима и усташама, у борбама на
Неретви и на другим секторима против партизана? Да ли вам је
то било познато у емиграцији?
Сведок: Како ви постављате, разуме се да о борбама на терену о
овој или оној офанзиви ми нисмо могли да будемо обавештени.
Вероватно да су знали војни органи. Да ћемо ми цивилни министри знати или решавати, јављено је сада се води офанзива час ту
час тамо, али то не. Много тога, господо, нама није било познато.
Кад сам дошао у 1942 години у августу, ја сам се запрепастио о
необавештености која је владала у Лондону.
Тужилац: Ј о ш једно питање. Да ли су ти кругови, који су били
позвати за то у владу добијали све депеше које је Михаиловић
слао у земљу?
Сведок: Знам ово, да су депеше ишле преко надлежних војних органа Енглеске. Као што сам рекао малопре ми нисмо имали директне везе са Михаиловићем. Али имали смо поверење у америчку
и енглеску војну мисију. Можда је зато наша равнодушност, спокојство и мирноћа била, јер тамо стоје официри савезничких влада, држава, морално високе личности који штите интересе својих савезника, и своје земље.
Тужилац: Да ли знате шта о томе да ли су добијане депеше од
Михаиловића?
Сведок: Не знам, господине тужиоче.
Тужилац: Ја немам више.
Претседник: Одбрана, ако имате каква питања изволите. Адвокат
Тасић Драги.
Бранилац Тасић: Ви сте сведок предложен од стране јавног тужиоца. Он вас је претходно питао, ја бих само хтео да још нешто
разјасним. Да ли је у Америци, поред вас, био још ко од чланова
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владе или виђенији људи, а то вас питам у вези с тиме, што сам
бранилац Фотића. Да ли је Фотић могао да потпуно самостално
руководи било амбасадом као претставник Југославије било на
неки други посебни начин, да ли је био сам или је поред вас било
и других чланова владе?
Сведок: Било је и других чланова владе, такозвана Америчка мисија која је одређена од стране владе. У тој су комисији били бан
Шубашић, он је био тада министар, а не бан, Бошко Јевтић, био је
Божа Марковић, Сава Косановић и Сној. Они су били одређени да
иду у Америку, и њих петоро сачињавало је такозвану америчку
мисију. Они су тежили да имају своју самосталност, засебне акције, самосталан свој буџет и да они воде политику. Они су послали свога члана Сноја у Лондон да ту извиди. Он је дошао у Лондон
да би се донео засебни буцет, он је постао благајник буцета, благајник засебног новца, али док се је то решило код Американаца да
он може узети као министар новац из банке, то је било врло тешко, јер Американцима није било јасно како то што хоће Југословени, овамо амбасада, онамо нека мисија и она хоће узимати новац. Ја сам био...
Претседник: То је већ једном разјашњено.
Сведок: И било је поред њих и других. У Америци је био Пера
Живковић, Крста Милетић, Божа Максимовић...
Тасић: Да ли су имали везе с Фотићем?
Сведок: Не, не колко ја знам нису имали везе.
Тасић: Да није био Фотић, него неки други амбасадор да ли би
опет Американци тражили потпис и од кога другог?
Сведок: Ко зна не могу да кажем.
Тасић: Не али начелно су поставили тако?
Сведок: Било је касније решено да може и благајник,... министар
узети новац.
Тасић: А да у то време за Фотића, то није приписивано њему
као Фотићу, као личности њему својственој, него као амбасадору...?
Сведок: Свакако не лично. Ма ко да је био амбасадор. То би они
чинили они нису полаГали на личности.
Адвокат: Јесте ли ви слушали војне емисије преко радија. Ја се
интересујем за Живана Кнежевића.
Сведок: Нисам ја никога слушао.
Адвокат: Рекли сте да сте сваки ваш Говор морали да дате на
цензуру. Да ли је и Живан Кнежевић морао да даје своје Говоре на
цензуру. Живан Кнежевић је Говорио у војним емисијама.
Сведок: Ја мислим да је морао. Кад сам разГоварао са министрима Белгијанцима, Холандезима и друГима, рекли су ми да се
са свима савезничким земљама подједнако поступа.
Адвокат: Ви сте сведок, а били сте и у Америци и у Енглеској, па
вас за то питам.
Сведок: Кажем, сваки је Говор ишао на цензуру. Такво је време
било. ЕнГлези су били одговорни за оно што се преко радија гово-
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рило. Лепо би то било да су они давали владама европским да
раде шта хоће а да они људи одговарају ни криви ни дужни.
Адвокат: Ја сам само толико хтео, хвала вам лепо.
Претседиик: Бранилац адвокат Суботић Слободан, има реч.
Адвокат Суботић: Ја браним Милана Гавриловића и Радоја
Кнежевића. Да ли вам је познато да ли је и у једној прилици Милан Гавриловић био против обједињавања снага отпора против
окупатора у земљи. Ви сте били с њим члан владе?
Сведок: Није ми познато. То би било много драстично да ми кажемо: „Нек се бију, море, ћорава им страна".
Адвокат: Значи ни у једној прилици Милан Гавриловић није ...
Сведок: Мени није познато. Кад бих ја знао ја не знам шта бих
му казао.
Адвокат: Ја вас питам оно што је вама познато. Значи колико
је вама познато ви сте Милана Гавриловића оценили рад на становишту
југословенском.
Претседник: Хоћете ли бити љубазни да закључке исказа препустите Суду?
Адвокат: Овај се закључак намеће сам по себи.
Претседник: Ако се вама намеће, онда ће се наметнути и осталима.
Адвокат: Да ли је улога Радоја Кнежевића као министра двора
била у поГледу јуГословенскоГ става истоветна са владом?
Сведок: Став Радоја КнежевиТш био је истоветан с владом.
ИзГубио је поверење и смењен је као министар двора.
Бранилац Миљаковић: Ја браним Петра Живковића и Божидара
Пурића. Хтео сам да вас питам да ли су емигрантске владе пре и
после ваше владе биле све на л и н и ј и отпора, уколико се тиче ситуације у земљи?
Сведок: Све владе и то: Генерала Симовића, Слободана Јовановића прва, а Слободана Јовановића друГа и моја знам да су биле
на линији отпора, да би се у то уверили узмите пет мојих Говора
које сам држао на радију па ћете видети јасно. На завршетку
једноГ Говора ја сам казао по оној народној: „Ми славимо све
јуначке Главе које дижу чете на крајину", славимо отпор.
Тужилац: Малопре сте рекли да нисте били за отпор.
Сведок: То је прва реч моја из Лондона када сам дошао народу.
Претседник: Ви поменусте само ове владе а за Пурићеву владу и
Живковића?
Сведок: За Пурићеву владу не могу јамчити ништа. Они су отишли ја нисам имао везе са њима. Ми смо се мало и пољутили
били. Ја сам пао, они су ме наследили и отишли у Каиро. Између
мене и њ и х није била атмосфера добра. Ја мислим да сам вам
јасно одговорио.
Бранилац Тасић: Да ли је став емиГрантске владе у Лондону
био у саГласности са интенцијама савезничке владе у Лондону?
Сведок: Потпуно. Трудили смо се а и не би моГли да смо хтели
друкчије, али смо и по дубокој вери нашој хтели увек координира-
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Ши наш рад са савезничким владама са амбасадорима енглеским
и америчким. Али исШо Шако и они су желели и код мене као
минисШра преШседника долазили за шу координацију.
Претседник: Даље одбрана има ли какво пиШање?
Бранилац Ђорђе Ћирић: Ја браним Косту Мушицког који је био
Недићев потчињени командант другог добровољачког корпуса.
Како је емигрантска влада гледала на владу Милана Недића, његов рад и његове сараднике?
Сведок: Влада Милана Недића радила је у споразуму са Немцима
и окупатором.
Бранилац: Како је влада Гледала?
Сведок: Био је непријатељски сШав. Нас је Грдила влада Милана
Недића, грдила савезнике, Шо је познаШа сШвар. Чак и после Говора који сам ја одржао чујем да је Милан Недић Говорио: ево овоГ
сШарца само Гуслари.
Тужилац: Јонић каже да су они признавали емиГранШску владу.
Сведок: Како ће признаваШи кад знаШе да су нас нападали.
Тужилац: А ви сте нападали њих.
Претседник: Има ли одбрана даље питања?
Тужилац: Ја бих у вези са питањем браниоца поставио кратка
питања. Да ли вам је познато да је лични секретар ЈБотића Бошко
Костић долазио за време окупације као делегат Недићев у Каиро,
да је ишао за Цариград више пута, а у један мах за Каиро? Друго,
да ли вам је такође познат мајор Перић?
Сведок: Познат ми је. У Јерусалим кад сам дошао претставио ми
се један човек и рекао да је из Ужица, а ја га питам: „Ко сте ви?" а
он каже: „Мајор Перић!" и после чујем да је био у Анкари.
Тужилац: Са задатком одржавања везе са земљом? Је ли вам то
било познато?
Сведок: Није.
Тужилац: Сећате ли се да је Бошко Костић саопштио мајору Перићу поруку владе Милана Недића: Да он неће да напада Дражу
Михаиловића, да он само спасава Србе, да ви њега што више нападате преко радио Лондона да би му био олакшан положај код
Немаца, само да га не називате издајником. А то саопштење депеше влади пренео је Перић. Је ли вам то познато?
Сведок: Не, господине јавни тужиоче, да вам јасно кажем. Слушао сам у последње време о неком Бошку Костићу, али да ли је он
долазио у Каиро, ја не знам. Али, ми као влада никакве везе с тим
нисмо имали.
Тужилац: Влада као влада.
Сведок: Ни као влада, ни као министри.
Тужилац: Ја имам докуменат са потписом Слободана Јовановића,
где стоји: „Строго поверљиво. Пажљиво чувати."
Сведок: Може бити.
Тужилац: А да ли вам је позната једна аферица: да је Бошко
Костић дошао у Турску, купио памук у Турској, и је ли вам познато ко је тај памук исплатио?
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Сведок: Верујте, ја појма немам о томе.
Тужилац: Је ли вам познато да је тај памук исплаћен новцем којим је располагала емигрантска влада, а новац који је Бошко
Костић требао дати за памук, он је послао Михаиловићу?
Сведок: О тим стварима појма немам.
Претседник: Одбрана, имали још какво питање.
Б р а н и л а ц А л к а л а ј : Господине Трифуновићу...
Сведок: Молим, кога ви браните?
Б р а н и л а ц А л к а л а ј : Момчила Нинчића. Мене интересује ово. Ви
сте били претставник радикалне странке у влади. Ко је још био
претставник радикалне странке?
Сведок: Момчило Нинчић.
Б р а н и л а ц : Какви су ваши лични односи били према њему док сте
били у влади?
Сведок: Б и л и су добри.
Б р а н и л а ц : А у погледу политичког схватања као чланова једне
странке, какви су били ваши односи? Јесте ли се слагали?
Сведок: Ми смо 20 година били потпретседници радикалне странке. Били смо заједно министри пре 30 година на Крфу, и били смо
увек у добрим односима као два добра пријатеља.
Б р а н и л а ц : Да ли то значи да међу вама никада није било дисонанце у политичком погледу, у поГледу проблема који су се
постављали пред владу?
Сведок: Никаквих великих размимоилажења није било. МОГЛО је
бити можда некоГ малоГ неслаГања. Када је он престао бити
министар ја сам остао у влади, а после тоГа сам постао претседник владе, а он није ушао у владу, али ми смо увек били у добрим односима.
Б р а н и л а ц др. А л к а л а ј : Јесте ли се ви као некадашњи чланови
партије консултовали у поГледу проблема и какав став треба
да заузмете?
Сведок: Јесмо. Ја сам увек тражио мишљење своГа партискоГ колеГе, да не бих поГрешио, као што се то обично чини између људи
једне политичке странке.
Б р а н и л а ц : Како је дошло до тога да Момчило Нинчић, као члан
радикалне странке, поднесе оставку а ви останете у влади?
Сведок: У нашем политичком животу долазило је и до таквих
ствари из разних узрока. Он је једном дошао и рекао: „Ја идем из
владе". Кад сам га питао зашто, он је рекао: „Ја морам да идем и
молим те да то остане тако. Ја треба да изиђем из владе." Тада сам
ја рекао: „Побогу, па зашто?" Међутим, он је изишао из владе.
Б р а н и л а ц : Добро. Толико сам хтео.
Претседник: Да ли неки бранилац има још каквих питања?
(Нема) Ви, Трифуновићу, можете ићи, а ако хоћете можете остати
у сали. Завршено је испитивање са вама. Нека уђе сведок Милорад Б е л и ћ . (Улази сведок Милорад Белић) Како се зовете:
Сведок Милорад Белић: Белић Милорад.
Претседник: Одакле сте?
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Сведок: Из Ужица.
Претседник: Колико сте стари?
Сведок: 52 године.
Претседник: Занимање?
Сведок: Чиновник.
Претседник: Жењен?
Сведок: Жењен.
Претседник: Деце?
Сведок: Двоје.
Претседник: Држављанство?
Сведок: Југословенско.
Претседник: Ви сте позвани пред Суд као сведок да искажете о
извесним околностима које су вам познате. Упозоравам вас на дужност исказивања истине пред Судом, јер лажно казивање истине
повлачи за собом кривичну одговорност. Шта вам је познато о
конференцијама у Београду које је одржавао оптужени Топаловић Живко у циљу припрема и организације конгреса у селу Ба?
Сведок Белић: Господине претседниче, ја могу укратко рећи ово:
Топаловић, не сећам се тачно, али до краја 1943 године уопште је
мало имао или нимало контакта са нама, својим партиским
друговима и пријатељима. Он је живео на Авали и није силазио.
Тек концем 1943 године он је долазио и дошао у лични контакт са
неколико нас, познатих људи из социјалистичке партије. Ја знам
да је мени уочи децембра месеца рекао да је разговарао са извесним политичким људима из бивше удружене опозиције где је он
пре рата био делегиран да претставља социјалистичку партију, да
су ти људи њему сугерирали, а и он њима, да би требало створити
неки контакт, како је он рекао, са једним покретом отпора. Мислим да је споменуо и Драгишу Васића, да би могли преко њега да
створимо неку везу. Толико је говорио о томе и још је рекао да је
о томе разговарао и са Ацом Павловићем, који је некада био активан члан социјалистичке партије иначе 20 Година није био никакав функционер неГо само лични пријатељ нас. И са њим је разГоварао. Наравно то нису била нарочита консултовања. Живко
тада није тражио за то ни одобрење нити неодобрење. Његове
речи резимиране биле су: потребно је да створимо неки покрет. Не
можемо остати пасивни. Ево три године је прошло и не радимо
ништа. Али треба да будемо опрезни да не будемо пуфер између
комуниста и покрета Драже Михаиловића. Такав је разговор
био. Могуће да сам ја то одобравао или не одобравао, нисмо даље
разговарали конкретно јер је он у том погледу био опрезан и мало
плашљив па није саопштавао ни најбољим пријатељима.
Претседник: Да ли се је ипак одржала нека конференција од
стране Живка Топаловића са групом политичких пријатеља?
Сведок: Ни о каквој конференцији није ми казао да је држао. Ја
позитивно не знам, али мислим да је он убрзо после тога са равногорским покретом нешто утаначио, и отишао.
Претседник: С ким је отишао?
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Сведок: Са Ацом Павловићем.
Претседник: Је ли после ишао још са неким?
Сведок: Не знам. Кад се вратио опет је говорио о томе у вези са
припремама тога конгреса. Тада је у најгрубљим цртама, говорио
како треба да се организује тај конгрес и да се консултује са
политичким претставницима у Београду. А да ли је с киме држао
конференције или није ја не знам.
Претседник: Је ли вам причао том приликом с ким је из организације ДМ одржавао контакт у погледу припреме за тај конгрес?
Сведок: Апсолутно није.
Претседник: Је ли вам познато да је крајем децембра 1943 Године
пред одржавање конГреса у селу Ба, око одржавања контакта са
политичким људима, Живко Топаловић био потпомаГан од МиланаАћимовића?
Сведок: То ми је познато само из оптужнице и према овим изјавама на претресу, јер сам пратио преко новина и преко радија
рад на претресу.
Претседник: А је ли вам познато да је Топаловић и раније пре
рата 1934, 1935 и 1936 године имао везе са Аћимовићем?
Сведок: У том погледу могу да к а ж е м да је Топаловић, као претставник странке, водио једну вишу политику и имао је контакта
са претседницима влада, а имао је, колико знам, познанство и са
Аћимовићем, насупрот мени који та познанства нисам хтео.
Претседник: Каква је била та веза.
Сведок: Ја не знам, али да смо ми то знали ми би свакако осудили
да је то била нека политичка веза или спрега.
Претседник: Видите, оптужени Јовановић каже да је он био добар
пријатељ с Аћимовићем.
Сведок: Ја то не знам.
Претседник: Је ли вам познато да је Топаловић радио пројекат
резолуције која је имала бити донета на конгресу у Ба?
Сведок: Малопре сам напоменуо да ми није у том смислу говорио
о резолуцији, али је говорио о једној политичкој основи и да се
консултовао са политичким људима о томе шта би требало да
буде основица за одлуку и једна платформа за сарадњу са равногорским конгресом.
Претседник: Је ли тај пројекат резолуције сачињен у Београду и
са којим политичким људима?
Сведок: Ја сам питан о томе и у истрази, али ја опет изјављујем
да о томе појма немам, осим што ми је говорио у грубим цртама да
се припрема тај конгрес и да је разговарао са претставницима
удружене опозиције, али на којој бази је то требало да се изведе о
томе појма немам.
Претседник: Добро, је ли то ипак резолуција ако наступи споразум о основицама?
Сведок: Са нама није ту резолуцију претресао.
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Претседник: Је ли вам познато да је оптужени Топаловић, са таквим пројектом те резолуције, отишао у организацију ДМ и са
киме је тамо извршио коначно редиговање?
Сведок: Претпостављам да је са таквом једном основицом отишао
тамо, кажем, то претпостављам.
Претседник: Ви ћете нам моћи и нешто ближе рећи и о самом
конгресу у селу Ба.
Сведок: Мени је Ж и в к о Топаловић напоменуо да могу бити позват и ја сам једом цедуљицом позват преко једног сељака да дођем поводом конгреса. Ж и в к о је мене сматрао као једног од важнијих чланова покрета и претпостављам да ми је можда због
тога рекао да учествујем на конгресу.
Претседник: У каквом својству?
Сведок: Заједно са њиме као претставник социјалиста.
Претседник: И јесте ли учествовали?
Сведок: Одмах ћу рећи. Ја сам се позиву одазвао и дошао тамо
уочи самог конгреса. Исте вечери Ж и в к о Топаловић, који је био
са госпођом, изложио ми је укратко само ситуацију у којој се
тамо налазио и која је тамо створена. Рекао ми је да је мислио да
ће ствар ићи глађе, али да је наишао на велике тешкоће. Тешкоће
су биле у томе што су претставници ТОГ равноГорскоГ покрета
чинили велики отпор и велику опозицију политичким људима из
Београда, Топаловићу и друГима, да они дају ширу основу, а
тенденција је била та да равноГорски покрет буде основа. Кад
сам видео да на томе запиње и то чуо од људи који су се тамо
окупили, за мене је било јасно опредељење да се ту не треба наметати и Гурати. Свршило се на томе да је Ж и в к о наставио са
меродавним да води преговоре, а доцније је, како сам сазнао, нађена солуција, јер је Генерал Михаиловић интервенисао да се нађе
неки компромис и једна заједничка платформа. Ја лично сам из
свеГа повукао консеквенце и због тоГа нисам учествовао у раду
конгреса. Био сам у једној приватној сељачкој кући и отишао сам
не дочекавши крај.
Претседник: Ко је држао политички реферат на конгресу у селу
Ба?
Сведок: Ја нисам хтео да улазим у салу, али је реферат држао
Живко Топаловић, а мислим и Мољевић. За Мољевића не бих могао сигурно рећи да је држао, али је Живко држао.
Претседник: Какав је од почетка рад оптуженог Ж и в к а Топаловића у децембру 1943 године око тих конференција, какав је
био ваш став, Аце Павловића, те групе у чије је име Живко Топаловић радио?
Сведок: Ја сам већ рекао: Ми смо само од Ж и в к а били обавештени о његовој намери. Признајем, ми се нисмо томе противили. За
мене је било Главно: никако не бити пуфер између покрета
Драже Михаиловића и комуниста.
Претседник: То је била борба за позицију, за места?
Сведок: Нисам ни у какве детаље улазио, верујте.
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Претседник: У реду, али мислим начелно. Је ли Ж и в к о радио у
име групе?
Сведок Белић: И то сам објаснио.
Претседник: Је ли ишао испред групе?
Сведок Белић: Није имао никакво овлашћење.
Претседник: Сад сте обрнуто рекли, пре пола минута, рекли сте
да је ишао испред вас, да сте и ви били за то да се има неки контакт са организацијом ДМ. И тачно је и то да нисте ништа предузимали?
Сведок Белић: Ја то нисам чуо.
Претседник: Је ли група, испред које је он ишао, учинила што
против тога?
Сведок Б е л и ћ : Није, јер партија формално није постојала. Ми
смо се састајали појединци. Нисмо били против али нисмо давали никакво овлашћење.
Претседник: Питам вас због тога што је на прошлом претресу
Аца Павловић изјавио да је он члан ...
Сведок Белић: То ми је познато. Ја вас уверавам да је тако Аца
разумео али није тако.
Претседник: Шта вам је познато, ако вам је познато, о раду Мољевића о припремама за конгрес у селу Ба?
Сведок Белић: Господин претседавајући, ја знам само толико, а и
оптужени Мољевић ће то посведочити, кад сам дошао тамо ја сам
био претстављен генералу Михаиловићу свега три минута и Мољевићу. Казао је: „Ово је Белић", ја сам мало познатији у јавности проговорио је неколико речи са мном. То је било све од
тога познанства и све што знам о оптуженом Мољевићу.
Претседник: Друже тужиоче, ако имате питање, изволите.
Тужилац: Да ли ћете скоро давати одмор?
Претседник: Да ли имате више питања?
Тужилац: Имао бих више, и ако имате намеру да дајете скоро одмор, ја бих молио да не би прекидао.
Претседник: Одмор 15 минута.
Одмор у 11,45.
После одмора
Претседник: Друже заставниче, уведите све оптужене и сведока
Белића. (Уводе све оптужене и сведока) Друже тужиоче, ако имате питање изволите.
Тужилац: Ја сам већ напоменуо да ћу поставити неколико питања
да би се ствари боље разјасниле.
Да ли је Ж и в к о Топаловић био на конференцији бивших политичких странака у Београду? Аца Павловић је на ранијем претресу
рекао да је припремана нека сарадња?
Сведок: Колико је мени познато једанпут или двапут можда смо
били нас двојица или тројица.
Тужилац: Је ли код Аце Павловића?
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Сведок: Јесте, а да ли су долазили код Аце Павловића други то не
знам.
Тужилац: Да ли сте ви видели Ж и в к а Топаловића са Ацом?
Сведок: Никад.
Тужилац: Мољевић је изјавио да сте и ви били а не само Живко?
Сведок: Никад.
Тужилац: Сад о чињеницама. Он је казао да треба наставити пријатељство са Аћимовићем из предратног времена и у току окупације. Да ли је вама познато да је Ж и в к о присуствовао са Аћимовићем на конференцији на којој се говорило о резолуцији?
Сведок: Никад.
Тужилац: Да ли сте ви присуствовали на тој конференцији на којој је дискутовано о резолуцији?
Сведок: Никад, ни помисао.
Тужилац: Да ли сте као воћство једне од бивших странака саобраћали са равногорским покретом у име своје странке.
Сведок: Не.
Тужилац: А Ж и в к о Топаловић?
Сведок: Он је као такав важио.
Тужилац: Је ли имао ваше овлашћење?
Сведок: Не. Али он је био шеф странке и могло се сматрати да је
шеф странке и тако се сматрао. Консеквентно је било ово што смо
радили са Живком.
Тужилац: Да ли сте могли да га се одрекнете?
Сведок: Није било никаквога повода. Очекивали смо нешто због
чега би се ми могли одрећи.
Тужилац: Како је могло бити да сте ви стајали напољу а они да су
унутра разговарали?
Сведок: Казао сам да сам видео неко негодовање а Живко ми је
тада рекао да се нерадо примају политички људи и да би све политичаре требало побити. То ме је дегутирало и нисам сматрао за
потребно да учествујем.
Тужилац: Добро, ви нисте присуствовали на конгресу не можете
ништа знати, па нећу даље ни да вас питам. Да ли сте били учесник на томе конгресу?
Сведок: Не.
Тужилац: Видите, Мољевић је изјавио овде, а исто тако и Михаиловић, да сте били учесник.
Сведок: Ја ћу да објасним, можда је то било уверење код тих
људи. Ја ћу искрено да кажем, можда ти људи нису знали, али ја
никакве функције нисам имао, нити су могли да ме виде у сали.
Тужилац: Мене интересује какве чињенице могу да се добију од
вас. Ако нисте учесник онда не можете да знате.
Сведок: Нисам. Изјављујем да апсолутно нисам. Ја сам увече
тамо дошао и Живко ме је претставио. Вероватно су мислили да
ћу учествовати али нисам учествовао, иначе би нешто говорио, јер
сам познат као говорљив човек, или бих ушао у неку функцију.
Био сам дегутиран стањем које сам затекао.
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Тужилац: Прећи ћу на друга питања. Имам један акт потписан од
Михаиловића, под бројем 103 од 6 октобра 1943 године, упућен
Петру Живковићу. То је од 6 октобра 1943 године још пре башког
конгреса. У том акту, то је депеша коју је уз писмо Ж и в к а Топаловића за његове пријатеље у Енглеској упутио Дража Михаиловић, а у којој се каже: Доставља се у целости текст писма и
експозе, јер је у њима, у главним линијама, приказано данашње
политичко и социјално стање у земљи. Нарочито је важно што се
приказује јасно разорна комунистичка акција у земљи која наноси много штете националним интересима и због које су пале многе жртве. Потпис је генерала Михаиловића односно његови иницијали. Онда у прилогу овога налази се депеша Ж и в к а Топаловића упућена једна Лују де Брукеру, друга господину Атлиу,
Бевину, Цилису. У свима депешама један је став исти: „У својству
претседника централног комитета социјалистичке странке Југославије достављам један експозе о нашој политици и молим вас
да не поклоните веру пропаганди наших комуниста и њихових
пријатеља у Енглеској." О том експозеу Михаиловић к а ж е да је
нарочито значајан што приказује разорну акцију комуниста. Видите овде се Ж и в к о Топаловић легитимише као претседник централног комитета социјалистичке странке. Да ли је имао овлашћење да овим високим личностима у Енглеској и другим савезничким земљама упућује овакве телеграме.
Сведок: Никада.
Тужилац: А да ли је вама било познато да је упутио овакве телеграме?
Сведок: Н и ш т а ми није познато, али знам да је било разговора са
Живком, врло кратких. Његов предлоГ и мисао кад смо разГоварали била је не Шолико да иде у покрет Драже Михаиловића неГо
да иде у иностранство из земље. Говорио је да ће настојати везама које зна и има заиста да дође у везу са де Брукером, са интернационалном и да тражи моГућност да иде у иностранство. Ми
смо Говорили, ако буде тај контакт створио и ако тражи да иде
да ни у ком случају не иде сам у иностранство баш ради тоГа да
би поред себе имао извесну контролу. Појма немам од коГа је добио авион, и ако је неко сазнао то у сваком случају ми из партије
нисмо знали.
Тужилац: Видите, шта чини целу ствар важном, то је што је 6 октобра 1943 године, кад је био у Београду, имао могућности да се
консултује са људима из своје групе. Зато вас питам, да ли је овај
поступак самовластан, а у једном експозеу приказује партизански
покрет у таквој светлости како је то у интересу Драже Михаиловића.
Сведок: Појма немам, ни о писму ни о депешама. Никада се тако
није звао наш извршни одбор, звао се - Извршни одбор.
Тужилац: Ја вам тако преводим, то је на француском. Када бисте
превели са француског на српски морали бисте казати „Централ-
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ни комитет". Тачно, легализовао се као преседник централног
комитета.
Сведок: Он је казао „под окупацијом сваки од нас је фирма и печат", када смо казали да треба да скупимо форуме. И тако је остало.
Тужилац: У својству претседника централног комитета социјалистичке странке... А у овој другој депеши Дебрукеру каже..." и
овде је прикључен један експозе нашег централног комитета..."
Према томе то је експозе странке.
Сведок: То апсолутно није тачно.
Тужилац: Значи он је био прост фалсификатор?
Сведок: Он је на своју руку радио. То категорички тврдим. Видећете да ниједан члан појма нема.
Тужилац: Ј о ш нека питања. Молим вас, ја сам мислио да ћете ви
моћи пружити извесне податке о конгресу у Ба. Сада кажете да
нисте учествовали у раду тог конгреса... Мољевић је изјавио друкчије, па ви сте сведок и можете да изјавите како хоћете.
Сведок: Ја нисам ни у каквом раду учествовао.
Тужилац: У стенографским белешкама стоји да су и Михаиловић
и Мољевић рекли да сте ви били учесник. Ја сам вас малочас питао да ли сте ви као претставник партије саобраћали са Михаиловићем, са Мољевићем, ви или Живко Топаловић, као претставници вођства. Ја сам тада мислио на једно писмо које садржи ваш
став према извесним личностима из Југораса, које су се биле
угњездиле код Михаиловића.
Тужилац: Ви сте знали ко је Голуб и каква је била његова функција?
Сведок: Он је био један од главних...
Тужилац: Је ли Голуб био тада код Мољевића и код Михаиловића
или у Београду?
Сведок: Одмах ћу рећи. Када је господин претседавајући упитао,
ја сам одговорио да ја директно не знам. Али знам да је Ј а к ш и ћ
био позван једном приликом, мислим пре него што је Живко отишао, свакако пре, јер га је лично позвао Мољевић као претставника радничког покрета негде око Златибора. Ј а к ш и ћ је отишао и
мислим да се никоме није јавио, могуће неким појединцима. И
тамо се састао и разговарао, тако нам је доцније рекао, са Мољевићем. На велико изненађење и запрепашћење тамо је затекао тог
Драгана Голуба у околини. Резиме тих разговора са г. Мољевићем, на крају крајева је био да се припреми један проглас на раднике, баш тако, који би потписали генерал Михаиловић, г. Мољевић, Драган Голуб и Јово Јакшић, јер је он био члан Извршног
одбора УРС-а. Ј а к ш и ћ је остао код тога да одбија. Он је дошао
јако револтиран. Рекао је да је тамо затекао Голуба и да је тамо
започела већ пре нека сарадња. Отуда је било још више нелогично
зашто ови људи немају разумевања, зашто се је у контакту са
фашистичком
организацијом...
Тужилац: Зар је то вас онда чудило?
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Сведок: Верујте, према нашој замисли, како је требао да буде покрет.
Тужилац: Јесте ли имали добра обавештења о покрету?
Сведок: Нисам.
Тужилац: Није ни била позната сарадња?
Сведок: Ја потсећам на писмо упућено Југорасу где се види после
једне године дана... После годину дана сазнали смо у Београду да
излази неки лист под именом тога покрета. Најбоље би било да
видите то, а да не говоримо о томе.
Тужилац: Да ли сте знали то ближе о равногорском радничком
покрету, је ли Голуб био равногорац?
Сведок: Тако се претстављало.
Тужилац: (Мољевићу): Молим вас, Мољевићу, да ли су Голуб и
Митић били чланови равногорске организације, јесу ли примљени у равногорску организацију?
Мољевић: Ј о ш нису били.
Тужилац: А јесу ли уопште били примљени у доцнијем времену?
Мољевић: Не.
Тужилац: Јесте ли ви онда рачунали евентуално под сугестијом
Ж и в к а Топаловића да се са равногорским покретом оствари трајна политичка сарадња?
Сведок: Концем 1943 године Ж и в к о је говорио о томе да иде тамо,
да треба претпостављати да би се могло радити на томе. Ми који
смо сарађивали у УРС-у преко 10 година били смо погођени да
створимо једну, копчу једну везу са народноослободилачким покретом. Како је радио и његов став, то ви имате. Ми нисмо имали
предубеђење да се ту може нешто направити политички.
Тужилац: Да ли сте ви тада, у то време, да ли је Ж и в к о Топаловић у Београду, да ли сте имали у виду један крупан моменат у
развоју ондашње ситуације, историски један моменат - Друго заседање АВНОЈ-а, да ли вам је то било познато, да ли сте били о
том обавештени?
Сведок: Ја вам искрено к а ж е м ми смо врло мало били обавештени, ми смо живели у Београду у врло оскудним обавештењима,
нисмо смели слушаШи радио, ако сам га имао морао сам га продати, и нисмо могли да будемо обавештени. Ја лично немам појма да ли је ко од нас долазио у контакт, али не могу да тврдим
нити не, јер чујем да би то требало да буде пандан онога што је
основно.
Тужилац: Интересантно је ово ваше писмо. Ви сте изнели низ чињеница које су биле ноторне само ви сте просто заваравали себе
да то није познато Михаиловићу и његовим људима и ви на крају
кажете да ваше писмо ... мене интересира да ли је ово писмо
написано на инсистирање Ж и в к а Топаловића и да ли је од њега
тражено да ви као синдикални функционер, пошто сте познати и
ви и Крекић и Ј а к ш и ћ , као синдикални функционери, да ли је
Ж и в к о тражио од вас да то напишете, или сте ви на властиту иницијативу то написали.
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Сведок: Ја морам да кажем истину. Ж и в к о је већ далеко био
преко граница...
Тужилац: А јесте ли тада имали извесни контакт?
Сведок: Апсолутно никада никакав.
Тужилац: Никакав. Како стоји ствар, Ж и в к о је иако је био ван
граница имао чести контакт са Михаиловићем, а Михаиловић је
имао две радиостанице у Београду којима је одржавао везу са
свим политичким личностима с којима је Михаиловић одржавао
везу, он је држао преко своје команде, преко свог штаба, преко
своје станице, па чак штавише и после ослобођења Београда он је
слао поруке преко илегалних станица док оне нису откривене,
што је вама познато из протеклог процеса.
Сведок: Али ја уверавам да никада ниједан глас нисам имао.
Тужилац: Значи ви сте властитом иницијативом написали.
Сведок: Из писма се види тенденција, да се по сваку цену онемогући Југорас, не у погледу Драже, него и у целој земљи. Ја знам
на шта јавни тужилац мисли, на један пасус, ја ћу то објаснити,
ако буде о њему реч, он је мало интересантан, али ја ћу о њему објаснити.
Тужилац: Ја ћу прочитати пасус, а ви дајте објашњење. Ви кажете у једној реченици да цео покрет ЈДНС. - (Је ли то скраћеница ЈДНС, назив за комбинацију политичких странака у равногорском покрету или је то схваћено као јединствена организација)?
Сведок: Дозволите, верујте, ја не знам апсолутно тачно да прецизирам, знам да је то реч била око конгреса, и да вероватно значи
јединствено или да ли је то комбинација са другим делом ја не би
знао тачно да кажем...
Тужилац: Ви сте тражили да он пресече везе са ЈУГОРАС-ом?
Сведок: Јесте.
Тужилац: У том смислу ви кажете треба прекинути, па на крају
кажете: „Господине генерале, молим вас да по овом питању донесете што пре одлуку којом би нам омогућили да останемо у покрету ЈДНЗ на чијем смо оснивању и ми сарађивали и да у њој и
кроз њу заједно са вама и свима осталим покретима и групацијама, које ту заједницу сачињавају, извршимо до краја наш национални задатак. Молим вас... изволте примити..." Мене сада у
вези са овим пасусом и надаље интересује да ли је вођство ваше
партије ушло у ту организацију Ј Д Н З и да ли је Живко имао легитимацију да претставља партију у том покрету и је ли је он
претстављао.
Сведок: Није. Он је сам то на своју руку ишао и он је сам претстављао. Ја хоћу само да објасним.
Тужилац: Овде се не ради о вама. Овај је пасус значајан што је
цела партија укључена у ЈНДЗ.
Сведок: Ја молим да дам тачно тумачење. Ми смо одржавали контакт и са другим људима. Раније на изборима сарађивали смо са
комунистима. Ми нисмо могли да кажемо другим покретима да
ћемо нешто направити. Ми кажемо, ми смо учествовали око тога.
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Ми тиме тумачимо оно Живково ангажовање. Цео свет је говорио
у Београду како су излепљени плакати где се говори о радничкој
организацији Нарап. Говорили су: „Шта ви социјалисти издајете
лист?" Стварно писале су се којекакве бургије.
Тужилац: Ово је писмо од септембра 1944. Ж и в к о се налазио већ
тада у Италији.
Сведок: Јесте.
Тужилац: 1943 године он шаље депеше и експозе у којима партизански покрет код н а ј у т и ц а ј н и ј и х личности Енглеске, г. Атлија,
који је тада био потпретседник владе, објашњава, као претставник социјалистичке странке, да тај партизански покрет води разорну акцију, да не слушају вести о партизанима и да то сматрају
пропагандом, а да сматрају за истину оно што Дража Михаиловић
јавља. Он се ту појављује као претставник социјалистичке партије. Поставља се питање: Да ли се сматра Ж и в к о тамо као легитиман претставник партије, кад у име партије шаље телеграме, и
кад присуствује конгресу у Италији и иступа онако према Федеративној Народној Републици Југославији.
Сведок: Ми смо се од тога оградили. Ја сам и на саслушању о томе
казао.
Тужилац: Да ли сте се ви после одласка Ж и в к а и Милице Топаловић у Врховну команду Драже Михаиловића у Београду налазили
са Милицом Топаловић?
Сведок: Никада.
Тужилац: Да ли вам је познато шта о њеном путу?
Сведок: Чуо сам да је једно два пута долазила.
Тужилац: Је ли вам познато да је заједно са Штеркером и Аћимовићем долазила аутомобилом?
Сведок: Не, али чуо сам да је долазила кријући се да обилази кућу
и било ми је криво што се није јавила.
Тужилац: Је ли постојао известан део Централног националног
комитета у Београду као београдско руководство?
Сведок: Ја сам то знао да има претставника организације, али
како нисам знао.
Тужилац: Ви знате да је Ж и в к о Топаловић изабран у одбор тројице на башком конгресу са Мољевићем и Васићем са задатком да
формира проширени централни национални комитет.
Сведок: То сам доцније сазнао.
Тужилац: Кад је дошло јуна месеца до проширивања националног комитета да ли је Ж и в к о тражио од вас да делегирате нове
људе у тај комитет?
Сведок: Отворено да к а ж е м чуо сам од Аце Павловића да је говорено да ће се узети по шест људи из сваке партије. Само то знам.
Тужилац: Аца Павловић је то изјавио, а овде су слично то изјавили Мољевић и Михаиловић: да ли је Живко можда увео Ацу
Павловића као претставника социјалистичке партије?
Сведок: Ж и в к о је Ацу, тако да кажем, увео сам. Никаквог форума
за решавање није било. Ја не поричем да се та три лица нису
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разговарала и разговарала, али никада није било форума. Ж и в к о
је казао да Аца треба да буде копча за удружену опозицију.
Претседник: Одбрана има ли каквих питања?
Б р а н и л а ц Александар Николић: Да ли сте присуствовали састанцима за оснивање такозваног београдског претставничког одбора?
Сведок: Не. Ја сам био позван не сећам се тачно, ја и Крекић смо
позвани да дођемо на састанак у кућу једног инжењера. Било је ту
људи претставника трговаца, занатлија, коморе итд. Изузев др.
Лазе Марковића и др Косте Кумануди, које сам лично познавао,
друге личности нисам познавао. Говорило се да ја и Крекић уђемо
у претставнички одбор. Ја сам тада рекао да ја и Крекић ни у
какав одбор не улазимо. То је све што знам.
Бранилац: Јесте ли ви били само на том састанку?
Сведок: Уочи уласка Црвене армије и Народноослободилачке војске у Београд одржан је био један савршено независан скуп политичких људи у једној кући близу Врачарске задруге. Тамо су били: Ерчић, Александар Белић и још неки људи којих се не сећам.
Не знам у чијој је кући био тај скуп. Крекић и ја били смо позвани да дођемо тамо. Када смо ушли на врата, неко је рекао: „Ево
два Белића, нека иду код Јаше Продановића да разговарају с њиме."
Претседник: Не треба нама то све. Молим вас конкретно. Толико
нама не треба.
Бранилац: А да ли је на том састанку говорено какви су задаци
требали да буду тога одбора?
Сведок: Не могу се сетити. Говорено је да то буде престонички одбор и да то буде у вези тих дочека. Ја не знам ни датум. Говорено
је о дочеку Црвене армије и Народноослободилачке војске. Ја само знам да сам рекао да ми не можемо ући у тај одбор.
Бранилац: Да ли је било решено да се ступи у разговоре са претставницима централног националног одбора, и ако јесте, на чију
је иницијативу то решено?
Сведок: Могућно је да је било и о томе речи, али се не могу сетити. Ја не знам ко је о томе говорио. Ја о томе ништа нисам говорио.
Оптужени Л а з а р Марковић: Могу ли ја да поставим једно питање сведоку?
Претседник: Молим.
Оптужени Л. Марковић: Да ли се сећате, господине Белићу, да је
на том састанку, на коме сте били ви са Крекићем, устао један
присутни и говорио како је тај наш одбор непотребан зато што постоји комитет Драже Михаиловића у Београду. Молим господина
Белића да се сети мало тога.
Сведок: Ја не могу да се сетим. Могућно да је то било.
Тужилац: Чини ми се да је питање сугестивно. Зашто оптужени
не каже: Сећате ли се када је устао Васа Петровић да ли је то казао?
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Оптужени Лаза Марковић: Ја нисам хтео рећи „кад је устао Васа
Петровић", јер ја нисам ни знао Васу Петровића.
Претседник: Имате ли још какво питање сведоку?
Оптужени Л. Марковић: Господин Крекић, ваш друг, и ви били
сте мишљења, поводом питања тога Васе Петровића, да је потребно да се упита организација Драже Михаиловића у Београду.
Сведок: Ја не могу да се сетим свега што је тада било и шта смо
ми казали. Знам да сам ја само то рекао: да ми не можемо ући у
тај одбор.
Бранилац: Познајете ли Васу Петровића?
Сведок: Не познајем.
Претседник: Белићу, дајете ли Суду часну реч да сте говорили
истину?
Сведок: Дајем.
Претседннк: Можете ићи, а ако хоћете можете остати у сали.
Нека дође сведок Јакшић Јово. (Улази у дворану сведок Ј а к ш и ћ
Јово): Како се зовете?
Сведок Јово Јакшић: Јово Ј а к ш и ћ .
Претседник: Одакле сте?
Сведок: Из Фоче.
Претседник: Колико сте стари?
Сведок: 53 године.
Претседник: Шта сте по занимању?
Сведок: Приватни чиновник.
Претседник: Ожењен?
Сведок: Да.
Претседник: Деце?
Сведок: Немам.
Претседник: Држављанство?
Сведок: Југословенско.
Претседник: Позвани сте у Суд да сведочите под извесним околностима у претресу по кривици оптуженог Михаиловића Драгољуба и осталих и упозоравате се да сте пред Судом дужни истину
казивати. Неистинито и л а ж н о казивање повлачи за собом
кривичну одговорност. Шта је вама, Јакшићу, познато о раду
Ж и в к а Топаловића крајем 1943 године у вези са припремама конгреса у селу Ба?
Сведок: Господине претседниче, мени конкретно у томе није познато ништа у вези са Ж и в к о м Топаловићем и о тим припремама.
Претседник: Зар у то време нисте имали контакта са њиме?
Сведок: Нисам имао. Ми потпуне и формалне седнице нисмо имали за време окупације.
Претседник: А јесте ли имали фактичке седнице?
Сведок: Не. Није било никаквих других седница.
Претседник: Јесте ли се обавештавали о ситуацији када сте се виђали?
Сведок: О припремама за конгрес нисмо говорили.
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Претседник: Је ли се говорило о томе да се врше извесни преговори са појединим политичарима из осталих политичких група?
Сведок: Топаловић је био делегат наше партије у удруженој опозицији чији су чланови били у емиграцији. Одржаван је контакт
са млађим члановима те опозиције, али о конгресу није било речи, колико је мени познато.
Претседник: Је ли вам познато да је у то време, уз помоћ Аћимовића, Топаловић организовао низ састанака са министрима и
људима из вођства бивших партија?
Сведок: Не. Мени није познато.
Претседник: Је ли вам познато што о пројекту резолуције коју је
израдио Топаловић са извесним људима?
Сведок: Не, мени је непознато.
Претседник: Јесте ли учествовали на конгресу у Ба?
Сведок: Нисам.
Претседник: Је ли вам познато ко је држао главни реферат тамо?
Сведок: Јесте. То сам сазнао. Живко Топаловић је држао тај реферат.
Претседник: Јесте ли били упознати са радом Ж и в к а Топаловића
у вези са његовим учешћем на конгресу у Ба?
Сведок: Нисам.
Претседник: Уопште нисте били упознати са припремама Ж и в к а
Топаловића за конгрес?
Сведок: Нисам.
Претседник: Ни да се ангажовао у изради резолуције?
Сведок: Нисам.
Претседник: Ни да се ангажовао око одржавања конгреса?
Сведок: Уопште нисам знао.
Претседник: Знате ли по тој ствари ма шта да сведочите?
Сведок: У вези са конгресом ја знам то да је Ж и в к о Топаловић држао главни реферат и да су по Београду читали ту резолуцију и
ништа више.
Претседник: Је ли у то време Топаловић делао и у чије име?
Сведок: Он је делао у своје име. Он је био претседник партије и
тако је имао извесну легитимацију.
Претседник: Како сте гледали на тај рад?
Сведок: Никаквог рада стварно није било. Радило се локално и
покрајински. Ми смо били партија за читаву Југославију и тако
нисмо имали никаквог заједничког делања ни мишљења.
Претседник: Значи радио је шта је ко хтео?
Сведок: Јесте, радио је шта је ко хтео.
Претседник: Шта је вама познато о стварању НАРАП-а?
Сведок: Ја само знам толико да сам био позват 1945 године код
Мољевића у шуму и тамо сам затекао једног претставника
ЈУГОРАС-а и тамо сам нашао пројекат једнога прогласа за раднике. Ништа више.
Претседник: Јесте ли ви учествовали у стварању тога?
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Сведок: Ја сам понуђен био да потпишем тај проглас. Он је
садржавао неке радничке захтеве, а да ли је говорено и о стварању неке организације, мислим да тога није било, само знам да сам
одбио да потпишем тај проглас.
Претседник: Друже тужиоче, ако имате питања?
Тужилац Минић: Да ли сте ви били пре рата у вођству социјалистичке странке?
Сведок: Јесам.
Тужилац: Да ли сте ви сматрали рад Ж и в к а Топаловића у организацији ДМ као претставника ваше партије?
Сведок: Ја сам већ рекао да су то биле само фирме, сваки је радио
како је могао и знао.
Тужилац: Да ли је Ж и в к о Топаловић имао права да се легитимише као претставник ваше партије и да говори у име партије?
Сведок: Формално није.
Тужилац: Да ли се је ваше вођство партије укључило у организацију Ј Д Н З и да ли је ваша партија била укључена у ту организацију?
Сведок: Партија уопште није могла бити укључена.
Тужилац: Да ли су ваши водећи људи били укључени у ЈДНЗ?
Сведок: Нас су у томе интересовала само радничка питања која су
била врло замашна.
Тужилац: Ви се свакако сећате писма вашега, Белића и Крекића,
ви сте сведок, нама требају чињенице. Ви кажете у томе писму:
„Молимо вас господине генерале, да по овоме питању донесете
што пре своју одлуку којом би нам се омогућило да останемо у покрету Ј Д Н З на чијем смо оснивању и ми сарађивали и да тиме
радничким покретима и групацијама омогућимо да до краја изврше своје националне задатке". Дакле, ви овде кажете да вам се
омогући да останете у покрету, а у покрету можете остати само
тако ако сте већ били у покрету. Према томе, да ли су се ти људи,
конкретно Белић, Крекић и ви укључили у ту организацију?
Сведок: Ја мислим да партија као партија није била укључена.
Тужилац: А вођство партије је ли се укључило у ту организацију?
Сведок: Вођство партије није постојало, али водећи људи сарађивали су с том партијом.
Тужилац: Да ли сте ви дали овлашћење Ж и в к у Топаловићу да вас
претставља у врховима те организације.
Сведок: Нисмо. Ми смо сарађивали са том организацијом конкретно на радничким питањима.
Тужилац: Сад да пређем на питања по кривици оптуженог Мољевића. Кад вас је он позвао, јесте ли на његов позив отишли?
Сведок: Јесам.
Тужилац: Какав је он вама предлог ставио?
Сведок: Мени је предложен нацрт једног прогласа, који је садржавао, као што сам малопре рекао, сасвим обичне радничке захтеве
у погледу социјалне политике. Ништа друго мени није било поднето.
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Тужилац: Да ли је оптужени Мољевић износио пред вас предлог
да се формира једна четничка радничка организација у коју би и
ви били укључени из Југораса и све те радничке групације.
Сведок: Мени су само предложили тај проглас, а да је дошло до
потписивања, пошто сам одбио проглас, то би било беспредметно.
Тужилац: Да ли је Мољевић хтео да тај проглас позове раднике да
приступе четничкој организацији, сећате ли се текста? Ако се не
сећате, да ли је предвиђена нова радничка организација, која би
била у савезу са четничком организацијом Нарап.
Сведок: Ја се сећам текста. Проглас је био у име тога равногорског покрета, пошто друге организације није било, упућен радницима са обичним радничким захтевима који су обично били познати и пре рата.
Тужилац: Јесу ли позивали раднике да приступе четничкој организацији.
Сведок: Ја не могу тога да се сетим.
Тужилац: У ком је времену то било?
Сведок: То је било крајем лета 1943 године.
Тужилац: 1943 или 1944?
Сведок: 1943 године.
Тужилац: Да ли су у то време били код Мољевића Голуб и Митић?
Сведок: Голуб је био, а Митић не.
Тужилац: Да ли је Голуб издавао лист „Знамење рада" и да ли сте
ви добијали тај лист?
Сведок: Кад сам био ја горе Голуб је дошао 15 дана пре мене и
ништа није радио, никаквих новина није било. То је било на Чемерници.
Тужилац: Да ли сте се, кад сте се вратили, састајали са Живком
Топаловићем?
Сведок: Ја сам у том времену био пензионер.
Тужилац: Ви сте радили у Сарајеву?
Сведок: У Сарајеву сам био секретар радничке коморе.
Тужилац: Молим вас да пречистимо да ли је тада вама Мољевић
предлагао да створите равногорску четничку организацију?
Сведок: Није.
Тужилац: Сигурно знате?
Сведок: Знам сигурно.
Тужилац: Да се вратимо на Ж и в к а Топаловића. Шестог октобра
1943 године Ж и в к о Топаловић упутио је депеше и један експозе г.
Атлиу, Бевину, секретару радничке странке Лују Де Брукеру у
којима он приказује народноослободилачки покрет као разоран
покрет, као покрет који није ослободилачки а Михаиловићев као
ослободилачки. Године 1943, тада, кад је било података на све
стране, да Михаиловићева организација сарађује са окупатором и
он се свуда у тим депешама потписује као преседник Централног
комитета Социјалистичке странке, да ли су те депеше и тај експозе ваш заједнички став?
Сведок: Није.
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Тужилац: Да ли вам до сада то није било познато и да досад ви
нисте знали за то.
Сведок: Нисам знао.
Претседник: Има ли одбрана каква питања? (Нико се не јавља)
Ви сте готови, можете ићи или остати, ако хоћете. Нека приђе сведок Дамјановић Петар. Заставниче погледајте и известите ме да
ли је дошао сведок Делић Драгољуб. (Прилази Суду сведок Дамјановић Петар) Како се зовете?
Сведок Дамјановић Петар: Зовем се Петар Дамјановић.
Претседник: Одакле сте родом?
Сведок: Из села Чумића код Горњег Милановца.
Претседник: Шта сте по занимању?
Сведок: Раније земљорадник.
Претседник: Јесте ли ожењени?
Сведок: Јесам.
Претседник: Имате ли деце?
Сведок: Имам троје деце.
Претседник: Држављанин Ф Н Р Ј ?
Сведок: Јесте.
Претседник: Ви сте позвани пред Суд да посведочите извесне
околности, то јест да будете испитани као сведок. Упозоравам вас
да сте дужни пред Судом тачно истину говорити, јер свако лажно
казивање казни се као кривично дело. Шта вам је познато по
предмету кривице оптуженог Михаиловића Драгољуба-Драже и
осталих?
Сведок: Одмах у почетку цело време провео сам заједно с њима у
четничкој организацији. Већ првих дана приметио сам да су нападнути партизани у Планиници. С друге стране знам да су довели тамо једну другарицу, мислим да се звала Р у ж а Главинић. Она
је дуже времена провела у Равној Гори.
Претседник: Да ли је Р у ж а Главинић била тамо сама доведена
или са читавом групом?
Сведок: Њ и х 10 до 15 доведено је заједно.
Претседник: Шта је било са том групом?
Сведок: Да се најпре сетим. Ја сам тамо познавао неке сељаке и
раднике, Личане, који су били на каменолому. И та је група присуствовала једном стрељању, мислим да је стрељан један сељак из
Бабејића у месту Доња Гора. Сви ми сељаци позвати смо да дођемо и присуствујемо стрељању тога сељака.
Претседник: А шта је било са овом групом?
Сведок: Они су после пуштени.
Претседник: Је ли довођена још која група ту на то место и када?
Сведок: После је доведен један одред од Мионице и од тога одреда
доведени су у Брајиће потпуковник Павловић. Речено им је онда
пред једном кућом: „Ко је занатлија или интелектуалац нека се
издвоји из те групе". Одвојило се њих четворо. Они су одведени и
те ноћи стрељани, а други су отерани, где - не знам.
Претседник: Кога је то месеца било?
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Сведок: Не сећам се.
Претседник: Можете ли да се сетите према празницима или славама?
Сведок: Мислим ипак новембра месеца.
Претседник: Које године?
Сведок: 1941 године.
Претседник: Откуда ви знате да су та лица стрељана?
Сведок Дамјановић: Наши су их сељаци закопавали у току ноћи.
Пошто је стрељано око стотину, сељаци су одређивани да их кулуком закопавају. И сад уз Реку Буковачу могу се наћи кости и
друго где су четници убијали дуж овога потока.
Претседник: Је ли у потоку?
Сведок Дамјановић: Они су стрељани на Дреновом Врху.
Претседник: Колико је отприлике стрељано?
Сведок: Једна стотина. Године 1942 на Ускрс сељаци села Дренове
прикупљали су кости и остатке који су нађени и то је све закопано и сад се познаје место четири метра у четврт заједничке гробнице.
Претседник: Друже тужиоче, ако имате каквих питања изволите.
Тужилац: Откуда знате за то стрељање у Планиници?
Сведок: Зато што сам се затекао на Равној Гори.
Тужилац: Јесте ли у то време били члан организације ДМ?
Сведок: Нисам, кад су их довели затекао сам се и били смо позвани сви из села да присуствујемо стрељању. Мислим да се звао тај
Јанићијевић. Ја сам стигао кад је извршена пресуда.
Тужилац: Је ли речено да је тај био гестаповац?
Сведок: Не знам, само се сећам да је потпуковник Павловић избацио четири метка у главу.
Тужилац: Да ли сте присуствовали стрељању на Дренови?
Сведок: Нисам.
Тужилац: А колико је ваша кућа удаљена од тога места?
Сведок: Можда два до два и по километра.
Тужилац: Јесте ли чули пуцањ?
Сведок: Чуо се пуцањ. Чак је и један учитељ рањен у ногу побегао
и свратио у кућу Стојана Милосављевића, где га је четник Миле
Јовић нашао и дотукао.
Тужилац: Да ли сте ви ишли да сахраните?
Сведок: Ја нисам ишао.
Тужилац: Да ли су из вашег села ишли сељаци?
Сведок: Јесу.
Тужилац: Јесу ли причали да су то били партизани?
Сведок: Причали су да су то они који су били заробљени у Милановцу, на терену и Горњој Грешници.
Претседник: Има ли одбрана каквих питања? (Нема) Дајете ли
Суду часну реч да сте говорили истину?
Сведок: Дајем.
Тужилац: Знате ли где је био штаб Михаиловићев?
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Сведок: Знам. Они су имали горњи и доњи штаб. Један је био у
колиби неког Синђића, а други у колиби Ратка Томачића.
Тужилац: Знате ли где је Дренов Врх? Колико је удаљен Дренов
Врх. Да ли се могао чути пуцањ од Дреновог Врха до Равне Горе.
Сведок: То је један мали простор преграђен потоком Буковачом у
ваздушној линији не може бити јаче од километар и по.
Претседник: (обраћа се оптуженом Михаиловићу): Је ли тако? Он
к а ж е у ваздушној линији један и по километар.
Оптужени Михаиловић: Два сата.
Тужилац: Да ли има стрмине на потоку?
Сведок: Од Дреновог Врха има стрмине западно, онда тек долази
гребен Парлози, па се долази до Буковаче и онда одатле се излази
на Равну Гору.
Претседник: Можете ићи или ако хоћете остати у дворани. Нека
уђе сведок Јовановић Миленко. (сведок улази) Како се зовете?
Сведок: Миленко Јовановић.
Претседник: Одакле сте?
Сведок: Из Ваљева.
Претседник: Шта сте по занимању?
Сведок: Судија.
Претседник: Колико година имате?
Сведок: 37 година.
Претседник: Ожењени?
Сведок: Ожењен.
Претседник: Имате ли деце?
Сведок: Двоје деце.
Претседник: Држављанин Ф Н Р Ј ?
Сведок: Да.
Претседник: Ви знате како као сведок треба да говорите. То вам
је већ познато као судији. Шта ви знате да нам кажете у кривичној ствари која се извиђа пред Судом по кривици оптуженог Драгољуба Михаиловића и осталих.
Сведок: Ја сам се јавио земаљској комисији Србије за ратне злочине по ствари по којој сам учествовао као тумач у вези са нестанком четири америчка авијатичара. То је било у току окупације.
Тачно се сећам дана. Било је 6 јуна 1944 године а датума се сећам
отуда што је тога дана била извршена инвазија савезничких трупа у Француској. Тога се дана и ово догодило. Тога јутра, око 10
сати, запазили смо из Ваљева да је дошао један велики авион.
Нисмо могли знати чији је био. Он се налазио око пет километара
удаљен и из њега су искочили четири падобранца. Опет нисмо могли видети да ли су падобранци, само смо видели да су Немци одјурили у томе правцу и тога дана те људе нисмо видели. Око два
сата дошла су мојој кући два непозната човека и жена ми рекла
да су дошли по мене. Ја нисам знао да су људи Михаиловићеви и
нисам знао да је у питању тумачење са енглеског, него сам мислио да су дошли по неку моју ствар. Рекли су и да треба да идем,
али нису хтели казати због чега да идем, и тек после су казали:
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„Због тога што су пали неки Енглези." Казали су да они не знају
који су то Енглези, али знају да се ја водим по једноме списку да
знам енглески. Ја сам на крају пристао и пошао сам. Спроведен
сам од стражара, који су били постављени око Ваљева од организације Драже Михаиловића, и дошао у један заселак села Жабара.
Ту сам прошао кроз двориште једне куће. Видео сам људе у униформама које нисам познавао. Кад сам дознао да су Енглези дошао сам до њих, али су их били одвојили, а мене су спровели и
одвели у кућу с тим да ће доцније довести те Енглезе. Кад сам
ушао у собу видео сам једног старијег човека од 62 године који је
рекао да ме познаје. Он ми је рекао да се зове Воја Бранковић.
Онда ми је објаснио зашто сам позван и рекао да је чуо да је извршено искрцавање. Стигли су неки авијатичари и пошто није могао да се споразуме молио је да разговарам са њима да види шта
се ради. Ситуација је у соби била таква да је била искључена ма
каква тајност, јер је сем Воје Бранковића, који је иначе потпуковник из бивших ратова, било пет до шест четника Драже Михаиловића, млађих људи, који су седели у соби. Ја сам скренуо
пажњу да не би требало да се јавно разговара због тога јер сам
чувао и себе самог да се не би сазнало да сам по том послу био ту,
јер су Немци били у Ваљеву, па сам могао можда да одговарам. Он
ми је рекао да треба да буду ту. Разговор се водио овако: Бранковић је преко мене поставио питање авијатичарима, а доцније су
авијатичари постављали питање са своје стране. У току испитивања ја сам преводио.
Прво је Бранковић питао како се зову? Ја више не могу да се сетим тачно њихових имена. Једно је био 0'Конел, не знам из кога
места. Други је био Хан, из Вашингтона, а трећи Ледер, из
Чикага. Они су дали податке у погледу функције коју су вршили
као авијатичари. 0'Конел био је стрелац-топџија. Ледер је био механичар, а Хан је био да ли помоћник радиотелеграфисте или радиотелеграфиста, не сећам. Четврти је био сасвим млад дечак,
можда није имао више од 17 до 18 година. Он није ништа говорио.
Стајао је по страни.
Претседник: Знате ли име тога младића?
Сведок: Мислим да се звао Вил, јер сам по тој ствари одлазио у
америчку амбасаду. У току разговора објаснили су да су пошли из
Фође са задатком да изврше бомбардовање Ђердапа. После тога,
пошто нису успели да погоде циљ, јер је било облачно, летели су
над једним градом где су тукли мостове и ту су им била погођена
оба крила на апарату и, мислим, оштећен резервоар за зејтин. Морали су да се спусте. Пилот се спустио нешто пре и они су морали
да искоче. Били су разоружани, јер се мислило да је то намерно
спуштање. Када је Воја Бранковић видио да је то један случај, он
је прешао преко тога. Сада је дошло до објашњења. Они су прво
питали где се налазе, ја сам им објаснио да су код Ваљева. Нису
могли да се оријентишу. Србија, нису могли да знају. Југославија,
Хан се сетио да нешто као да је знао и чуо о Југославији. Двојица
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нису знали нашу земљу. Ја сам се чудио, али после ми је било јасно. Пре три недеље они су долетели из Америке. Сада је Бранковић објашњавао пилотима, управо авијатичарима, да су они прихваћени од организације генерала Драже Михаиловића да буду
потпуно спокојни, да су у сигурним рукама. Затим су они поставили питање зашто су разоружани. Мене су питали. Ја сам им
рекао да се не узнемирују због тога. Ја сам још у поласку од спроводиоца сазнао да су им одузети револвери и то, како је објашњавао спроводиоц, јер су имали петокраку на рукама, не црвену, већ
белу. Онда сам ја рекао да је то војни амерички знак. Ја сам питао Бранковића. Један четник имао је један револвер који је био
велики, ја се не разумем у оружје, великог калибра, имао је
метке, црвене као месинг, крупан револвер, и тврдио је да му је
тај револвер поклонио један авијатичар. После су четници почели
да показују и друге поклоне, три до четири компаса. Видео сам да
је један четник тврдио да је добио сат Ледера. Ледер је потврдио
да је дао сат. Нико од њих није знао за Дражу Михаиловића. Хан
се присетио да је гледао неки филм о Дражи. На томе се цела
ствар свршила. Сада су они тражили да буду упућени, како су казали, маршалу Титу и партизанима, јер им је при поласку у Фођи
речено да ће у случају спуштања наићи можда на партизане. Кад
сам то рекао Бранковићу да они траже да буду упућени Титовим
партизанима, он је то одбио и рекао да Дража има у свом штабу
америчку мисију, једног пуковника, и да ће они бити тамо прихваћени. Ја сам им то објаснио, а они су ствар прихватили. Има
детаља који су можда значајни.
Претседник: Шта је било с америчким авијатичарима?
Сведок: Нисам их више видео. Механичар Ледер имао је једну
повреду, била му је расечена горња усна на два дела. Примио је
привремени завој и могао је да Га се распозна. Ја их лично нисам
више видео. По завршетку рата, шест до 7 месеци било је, преко
радија или путем штампе, ја се не сећам, али сам сазнао да се
америчка амбасада у Београду интересује за авијатичаре и за
овакве случајеве присилног спуштања. Ја сам из личног интереса,
нешто и по том позиву, а нешто и из тога да би дошао с њима у
писмени додир, отишао у америчку амбасаду и био овде примљен
код чиновника у канцеларију. И ту су по подацима, које сам ја
имао, јер ја сам имена тројице одмах при повратку написао, у
кратком року нађено је у картицама имена све тројице, датум мислим, није се слагао, јер су они, како се сада сећам, били вођени
да су четвртог полетели, а ја сам сигуран да је то било шестог, па
су ми рекли да су сва тројица, односно, и четврти, да се види, како
су истакли, да се нису вратили на своју дужност. Пилот, међутим,
који се био спустио код Уба, и који је био заробљен од Немаца, за
њега сам чуо касније да се вратио.
Претседник: А шта желите тиме да кажете, да закључите тиме?
Сведок: Ако је прошло седам до осам месеци по престанку непријатељстава, а они се од онда нису вратили у своје јединице, ја сам
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закључио да су оии морали на неки начин, или су морали на неки
начин нестати, или да је над њима извршен неки злочин. У том
уверењу ја сам пријавио Комисији за ратне злочине.
Претседник: (обраћа се тужиоцу): Имате ли какво питање?
Тужилац: Немам ништа.
Претседник: (Одбрани) ИмаШе ли какво пиШање?
Бранилац: Ја бих само пиШао да ли сШе ви за време окупације у
Ваљеву били за све време.
Сведок: Да, цело време.
Бранилац: Да ли вам је познаШо да је Шамо био ЉоШићев одред?
Сведок: Да, био је.
Бранилац: Да ли су Ши људи хапсили, пљачкали, убијали цивиле,
водили цивиле у логоре иШд. ?
Сведок: Ви сШе обухваШили један велики број злочина, а да су све
то радили ја то не бих моГао одједном обухватити, У сваком
случају ту је био један одред који је јавно сарађивао са окупатором, који је примао и оружје и целу опрему од окупатора и који је
без икаквоГ двоумљења вршио све оно што је окупатор од њеГа
тражио, одржавао окупатору безбедност те у сваком случају
помаГао окупатора...
Бранилац Мушицког: Да ли је пљачкао цивилно становништво?
Сведок: У самом Ваљеву ... да уђе по дозволи немачке власти у
стан, да се у том стану уГнезди, да узима радио апарате, да
пљачка. Ја не знам ништа....
Претседник: Знате ли још шта?
Сведок: Ја мислим Господо да сам дао потпуни исказ.
Претседник: Можете да идете, а ако хоћете можете да останете у
сали.
Претседник: Нека уђе сведок Петровић Смиљана.
Претседник: Како се зовете?
Сведок: Смиљана Петровић.
Претседник: Одакле сте?
Сведок: Из Мајдана.
Претседник: Колико имате година?
Сведок: Четрдесет три.
Претседник: Јесте ли удати?
Сведок: Јесам.
Претседник: Имате ли деце и колико?
Сведок: Имам седморо.
Претседник: Шта сте по занимању?
Сведок: Домаћица.
Претседник: Јесте ли држављанка ФНР Ј?
Сведок: Јесам.
Претседник: Ви сте позвани да пред Судом дате исказ као сведок.
Дужни сте да пред Судом говорите истину јер казивање неистине
пред Судом казни се као кривично дело. Где се то ваше село налази, у близини које вароши?
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Сведок: У близини Горњег Милановца и Рудника. Седам километара од Милановца.
Претседник: Да ли су код вас постојали четници?
Сведок: Јесу.
Претседник: Шта су радили ти четници?
Сведок: Шта све нису радили. Клали су, убијали, мучили и злостављали. Као и мене што су злостављали.
Претседник: Је ли вама познато да су они тамо код вас ухапсили
двадесетак људи и одвели их у село Таково?
Сведок: Јесте, ту сам била и ја.
Претседник: Па шта су све они радили, ко је чинодејствовао, кажите нам све што је било?
Сведок: Четници су отерали нас двадесет и још једног друга који
је стрељан.
Претседник: Како се звао тај што је стрељан?
Сведок: Будимир Миловановић.
Претседник: Па шта је онда било?
Сведок: Држали су нас два дана затворене. Сабрали су нас у село
Таково а одатле отерали у Брајиће и затворили у један подрум где
је била вода. Ту смо провели 24 сата и одатле су нас отерали за
Равну Гору чак у срез Пожешки. Онда су нас вратили и састала
сам се са оних 18 који су раније били са мном. Из Прањана су нас
вратили у Таково где смо били неколико дана. Онда је дошла специјална полиција из Београда која нас је поново тукла и мучила.
Тражили су да признамо где су партизани, с ким имамо везу и
шта су партизани радили?
Тужилац: Јесу ли тада са специјалном полицијом били и четници?
Сведок: Сви заједно.
Тужилац: Кад је то било?
Сведок: То је било августа 1944 године.
Тужилац: Који су још били који су стрељани из те групе?
Сведок: Били су Будимир Миловановић из Велереча, Гила Милић,
Милутин Милић, Александар Милосављевић и баба Станка од 80
година.
Претседник: А зашто је она била ухапшена?
Сведок: Зашто и ми други. Зато што је помагала народноослободилачки покрет.
Тужилац: А шта вам к а ж у четници?
Сведок: Злостављали нас, галамили, грдили, називали свакојаким чудима што не доликује и казали како је тај народноослободилачки покрет и како су комунисти зликовци који убијају народ.
Претседник: А је ли и баба од 80 година била комуниста?
Сведок: Баба је сарађивала и помагала а они нису гледали ко је
комуниста.
Тужилац: Јесу ли тукли и ту бабу?
Сведок: Јесу. Пребили су јој леву руку пред мојим очима.
Тужилац: Колико је имала година Гила Милић?
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Сведок: Можда је имала 52 до 53.
Тужилац: Колико је имала деце?
Сведок: Четворо.
Тужилац: Шта је са синовима?
Сведок: Један син јој је био у Народноослободилачкој војсци, а
једног су убили Немци и жандарми.
Тужилац: А шта је са сином који је био у Босни?
Сведок: Погинуо је.
Тужилац: А где је била ћерка?
Сведок: У Народноослободилачкој војсци.
Тужилац: А јесу ли стрељали ту стару мајку?
Сведок: Јесу.
Тужилац: Да ли је она помагала партизане?
Сведок: Зато су је

