
З А В Р Ш Н А Р Е Ч О П Т У Ж Е Н И Х 
В И Л О В И Ћ Ђ У Р Е И Р А Д И Ћ А Р А Д О С Л А В А - Р А Д А 

Претседник: Има завршну реч оптужени Виловић Ђура. 
Оптужени Виловић Ђура: Усвајам одбрану мога браниоца и пре-
ко ње немам ништа више да кажем. 

Претседник: Има завршну реч оптужени Радић Раде. Имате ли 
што ново да додате што није изнето у току процеса и што ваш бра-
нилац није обухватио? 
Оптужени Радић Раде: Овако напамет не умем рећи. Једино мо-
лим да ми се узму у обзир ови сведоци на које сам се позвао. Неки 
од њих нису дозвољени па молим да то Суд узме у обзир. Ја ту испа-
дам као зликовац, а ништа нисам учинио ни урадио на своју руку. 
Ја нисам у стању и не знам како да се браним. Ја ту испадам као 
зликовац. Имао сам два сина. За једног знам да је заробљен, издао 
га је један из мога села, други је погинуо. После два месеца ухва-
тили су усташу који га је убио, довели га к мени и тражили да га 
ја убијем. Ја сам рекао: Нећу га ја убити, нека. га бог убије. После 
две Године он је поГинуо, напио се и погинуо. Да сам ја био злико-
вац убио бих оноГа који је мога сина убио. Ако је могуће молим 
Суд да види те ствари како су текле и да види писмо којим ме 
оптужују ови сведоци. 
Ја никада нисам био на Суду, мени је ово први пут и ја не знам 
ништа говорити. 
Претседник: Имате ли још нешто да кажете? 
Оптужени Радић Раде: Мој је бранилац већ рекао неке ствари. 
Имао бих још да речем ово: ја се оптужујем што сам био на Борју 
и у Јошавци и оптужујем се да сам вршио напад на партизанску 
болницу у Борју и руководио операцијама против партизана у Оп-
сјечком. Ја сам се позвао на сведоке који знају Где сам био. Кад 
сам дошао другог дана више Опсјечког нисам могао ништа учини-
ти. Кад сам остао мене су изабрали зато што сам био с њима. Већи 
део четника остао је на Мањачи, а остали су отишли на другу 
страну. Ја сам отишао на положај. Шта је после било не знам. Чуо 
сам да је Стојановић погинуо. Са мном је био политички комесар 
Жарко Петровић из Биочана а били су неки и из Црног Врха. Ја 
никоме нисам правио освету. На концу препуштам Суду да све то 
процени и види па суди. 


