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Констатује се да је приступио: 

 
• Заменик тужиоца за ратне злочине Милан Петровић, 

 
• Опт.Илија Јуришић,  

 
• Браниоци оптуженог адв.Ђорђе Дозет и Стеван Протић. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је дошао сведок Петровић Зоран? Јесте. 
Добро. 
 

• Присутан је и сведок Петровић Зоран.  
 

Нису приступили сведоци Стублинчевић Милан из 
здравствених разлога  није могао да приступи, ограничено је 
покретан и потребна му је туђа помоћ, па је молио да се његово 
сведочење одложи за касније. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нас је писмено известио.  
  

Није приступио ни сведок Павловић Радивоје, позив није 
примио, а  по изјави станодавке исти се одселио у Аустралију. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можемо да наставимо са доказним 
посутпком? 
 

Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се главни претрес одржи. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВРЗ 03
81



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 02.02.2009. год.                                                        Страна 3/22 
 
 

 
 

К.В.5/2007 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
 

Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се у наставку доказног поступка саслуша сведок 
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете позвати сведока молим вас.  
 Господине Петровићу добар дан.  
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Добар дан.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Најпре ћемо узети ваше личне податке, реците 
ми молим вас ваше пуно име и презиме? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Зоран Петровић 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците где сте рођени? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: У Београду 30.08.1953. године 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пребивалиште? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Живанићева 7, Сремчица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта сте по занимању? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Ја сам истраживач у Институту за 
политичке студије, водим центар за геополитичке студије југоисток. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли познајете опт.Илију Јуришића? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Где он седи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Где седи оптужени? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево иза, иза вас, окрените се, ево.  
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Никад човека нисам видео, не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Господине Петровићу позвани сте 
у својству сведока, као сведок дужни сте да говорите истину, давање 
лажног исказа је кривично дело. Нисте дужни да одговарате на питања 
уколико би одговорима себе или неког вашег блиског сродника 
изложили тешкој срамоти,  знатној материјалној штети или пак 
кривичном гоњењу. Ја ћу вас замолити да прочитате текст заклетве који 
се налази испред вас. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред 
судом будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је 
познато нећу прећутати. Тако ми бог помогао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. 
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 Сведок упозорен, опоменут, заклет, па изјави: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате зашто сте позвани? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Видео сам име, мислим да ми је у 
медијима прошло то име, само мислим да је овде проблем тужилаштва 
да не знам кад ћу моћи ја да поставим питање, да ли то сада или на крају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо на крају. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Да вас спасим, тужилаштво од бруке 
евентуално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац  за ратне злочине вас је предложио у 
својству сведока, и ви сте предложени као очевидац догађаја.  
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Којих догађаја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Тузли, извлачење војника из касарне у Тузли 
15. маја `92. године. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Што би рекли ови сељаци из Тексаса 
«натхинг  персонел», али да вам кажем, ја о том догађају сам само у 
једној књизи објавио снимак са њихове телевизије, ја сам се пре готово 
две године пријавио за сведочење канцеларији Дилпарића за слућај 
Добровољачке, јер сам ја један од преживелих на срећу и сам се 
пријавио. Они ме зову за Тузлу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не разумем, шта Добровољачку? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Ја сам у оној колони чувеној где су 
побили нашу децу и где наша држава још није утврдила колико их је 
побијено, пуковник Сокић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, само ми реците где? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: У Добровољачкој, како не знате тај 
случај, то је Сарајево чувени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прецизирајте где, мора то да уђе у транскрипт. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Сарајево 03. маја `92. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако реците. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Скандал ове државе и ове бивше армије 
што до сада ништа нису предузели ја сам се због тога пријавио да ја 
некога оптужим, пошто ова наша држава може да оптужује само наше 
грађане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако. Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Добро можете да ме укорите за ове моје 
речи, ја тако причам, тако сам и васпитан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, разумем, дакле вама ништа није познато 
везано за извлачење војске ЈНА из касарне у Тузли? 
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СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Па познато ми је посредно, ово је прва 
фотографија, ово је `93. објављено у издању које сам радио у агенцији 
«Бина» то је на енглеском језику, једна од две књиге «Хроника 
најављене смрти» са случајевима тих, случајевима манипулација и свега 
онога што наши медији овог режима Милошевића нису хтели да покажу 
јавности, ми смо то показивали. Наравно да смо били елиминисани врло 
брзо и ту сам један од свих тих важних случајева из тог рата из `92. овде 
је ево видите ја сам овог човека у Сарајеву видео угљенисаног на метар, 
али имате и Тузлу, снимак и коментар из студија муслиманске ТВ ФС-3 
где се радују како убијају децу, са фиксном камером која је значи знала 
где ће тући и како пију пиво и како се радују и сузе радоснице колега, 
колегиница Амела, то је све са те траке, овако ваљда суд може да дође до 
те траке, ја сам то објавио на једној страници то могу да вам дам да 
фотокопирате, пошто немам два примерка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је ваш чланак, то сте ви објавили.  
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Не ја сам водио екипу која је ово 
направила, пошто ова држава није хтела да направи, па јесте када смо 
објавили фељтон после, почело је у «Експрес политици» из кабинета 
министра Јовановића, оног првог Јовановића који је био у Уједињеним 
нацијама, стигла је забрана у «Експрес политику», после два дана су 
забранили фељтон, значи држава је забранила да се говори све што је у 
корист мога народа. Тако да мислим да ово што сте ме позвали, обраћам 
се тужилаштву, је скандалозно ја сам био у Хагу и знам каква је 
процедура, да мене зове неко изнебуха, ово није било ни у време ЛКВД-
а, ни у време Тита да ја не знам због чега нико са мном не разговара, 
тако да оно што је суд, што је наша држава направила канцеларију, која 
личи на ону у Хагу када чекате као сведок, па су људи љубазни и тако 
даље, као што су и ваши. То ништа не значи када падате на испиту 
основном да малтретирате мене, дакле ја сад треба вас да тужим, 
тужилаштво, да ми надокнадите штету и узнемиравање, јер ја сам само 
узнемираван, а хтео сам само да помогнем овој држави да дође до неких 
праведних решења за многе ствари.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, је ли можемо, ја би вас прекинула сада, 
да ли можемо да ставимо на документ камери ово што сте ви донели овај 
снимак везано за Тузланску колону, да видимо шта је то. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: То је на енглеском. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је на енглеском.  
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Је ли то треба да дам некоме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, изволите. 
АДВ.СТЕВАН ПРОТИЋ: Је ли могу ја? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете наравно. 
АДВ.СТЕВАН ПРОТИЋ: Ја сам бранилац опт.Јуришића, председнице ја 
се противим да се документа која поседује овај сведок овде изводе као 
било какав доказ, овај сведок је дао документа на околности злочина 
који је учињен негде, који ми на крају не споримо, али овај сведок је 
вама предложен као очевидац, као човек присутан у Тузли 15. маја `92. 
године и ја вас молим да после овакве његове изјаве која је коректна и 
истинита, ви прекинете његово саслушање, да завршите његово, човек је 
рекао да није очевидац, а предложен је на околности да је очевидац. И 
мени је као човеку који је из Србије и као браниоцу доста понижавања 
од јавног тужилаштва, а ја ћу вам рећи зашто. У поднеску који сте нам 
ви послали 28.01.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте сада о поднеску, то није за сведока. 
АДВ.СТЕВАН ПРОТИЋ: Не, не, ја  морам да вама кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумем то ћете рећи после, сада ово није за 
сведока који је присутан, то ћемо после о поднеску. 
АДВ.СТЕВАН ПРОТИЋ: Ја се противим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хоћете молим вас само да доставите да 
ми погледамо тај снимак. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Ако обећате да ћете да ми вратите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па наравно, наравно. Мислите сумњате у суд да 
ће вам вратити.  
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Ја сам бивши новинар такође тако да 
госпођа зна то. Да ли могу да сазнам име тужиоца јавног? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли можете само да нам прокоментаришете ову 
фотографију, шта се ту види. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Фиксном камером дакле како да вам 
објасним сликовито, сад улазимо у експертизу медијску, ако се сећате 
последњег догађаја демонстрација у Београду, «Радикали», човек гине 
после тога фиксна камера која је све забележила највише од тога, се 
налазила на Дому омладине, она је претходно постављена тамо јер је 
неко из Б-92 знао да ће бити џумбуса, иста апсолутно иста ситуација 
може да вам сликовито покажем у Тузли неко је фиксно поставио да се 
види тај трг и да нон стоп буде укључена камера у тренутку када ракета 
један од тих камиона пуних деце, нечије деце, то нису били само Срби, 
Мађари, то су још увек били и свих нација. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет причате о Сарајеву? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Не, не, у Тузли, то је камион пун деце, у 
Тузли су, тај снимак ви сте ме питали за снимак, снимак објашњава 
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злочин јер су то, то је колона која се враћа у Југославију. У тој колони су 
војници млади 18, 23, 24, 25 година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли на њих мислите кад кажете деца? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Ја вам причам о Тузли сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, само да вас питам.  
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: А Београд вам објашњава како та камера 
стоји, значи ништа није било случајно, то апсолутно тврдим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Петровићу само да нам разјасните, 
ви кажете био је камион пун деце, кад кажете пун деце, мислите на ове 
војнике. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Да, у односу на мене који имам 55 
година су они моја деца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само да разјаснимо јер ми мислимо на 
другу децу. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Не ово су деца, војници, мислим наша 
деца.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Свачија деца, она су као и моја деца, ја 
то осећам ја сам отац и знам шта је то, дакле тај снимак је ја мислим 
драгоцен још ако нађете ако се потруде ови тужиоци који су, овако 
тужилаштво које малтретира људе без разлога, онда може да се потруди 
да нађе тај снимак јер како сам ја дошао до њега, више не знам ни ко је 
то био донео, значи ми смо снимили са екрана и објавили то у црно 
белој, то је у колору било, али мрак је то није важно да ли је колор или. 
Дакле у тренутку када погађа једна од, било је више тих погодака 
новинарка моја колегиница тријумфује, радује се, то је нешто стравично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одакле вама то сазнање, одакле вама тај 
снимак, та фотографија. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Ја сам радио све ове документе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте дознали за ту фотографију. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Па то је `93. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је након свега овога? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Да, да, кад  смо припремали књигу, 
имали смо један тим који је ту, дакле нисам дошао узалуд, али ово нема 
две приче причамо, био је тим који је скупљао са терена разне снимке, 
видео снимке, ми смо морали чак да крадемо од Републике Српске неке 
документе да би смо објавили ову књигу, ето толико то говори о 
блентавости нашег народа, значи крали смо да бисмо дошли до 
фотографија, за ово конкретно не знам могу да се распитам касније да 
видим ко је то донео, евентуално да сазнам, али постоји снимак, постоји 
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снимак и вероватно у Тузли, то су историјски снимци, то су вероватно 
докази тамошњег херојства па тражите од колега из Босне и 
Херцеговине да вам то дају, али ја с тим мислим да завршавам ову моју 
причу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Али ја хоћу да видим ко је мене овде 
позвао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало. Ви немате ништа да изјавите везано 
за овај случај? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Немам. Ако вам нешто треба у вези с том 
експертизом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Маја `92. године где сте ви? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Ја сам 03. маја, ја сам већ једно 10-15 
дана са француском телевизијом у Сарајеву, и пратио сам од Лукавице 
до команде града код генерала Кукањда, Алију Изетбеговића у оном 
филмском транспортеру и први сам изашао око 18 сати из штаба и 
налетео на велику групу наоружаних грађана, добро организованих са 
свим врстама оружја и једва сам преживео то. Вероватно ме спасило то 
што сам био уз Французе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте били у Тузли тог месеца? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Радио бих сведочио да сам био. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине Петровићу само 
неколико питања.  
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Изволите. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте ви лично 
сачинили фотографију са телевизора на коме сте посматрали, ја сам тако 
схватио, на коме сте посматрали неки видео запис сачињен неком 
фиксном камером? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Не, не, наравно да нисам ја, ја сам шеф 
тима, ја сам овде пише у књизи. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте ви видели тај 
видео запис. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Не могу да се сетим, мислим да јесам, не 
могу да се сетим. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Где сте то гледали и како 
би се до тога могло доћи? Да ли имате неку представу? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Не, ово питање не могу на ово питање да 
вас задовољим у овом тренутку, треба да се сетим ко је све учествовао, 
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неки људи више нису у земљи, па да вам реконструишем, а ако је то 
толико важно па држава нема ниједан снимак ове врсте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо ми снимке. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Па онда да га ми потражимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо ми снимак, али овакав не. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Аутентичност не може да се оспори јер 
има овде заглавље ФС-3. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте били у прилици 
да видите неке касније да видите на нашим можда телевизијама неке 
видео записе о том догађају? 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Па јесам али то не могу да се сетим. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Како се звала та телевизија 
тузланска.  
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Ја знам да сам у Пироту једном 
приликом одговарао на питања на некој трибини сам говорио и појавио 
се пуковник који је преживео тај догађај, пуковник ЈНА и причали смо о 
том снимку не знам да ли сам и њему показао ову књигу, али се не сећам 
на којој сам то телевизији био, сигурно је било сви ови важнији догађаји 
су били на неки начин коментарисани или сликом такође 
коментарисани, не могу да вам одговорим сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче изволите.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам питања. Иначе до информације за овог 
сведока је дошло тако што је он дакле понудио и скупно је рекао да је 
очевидац догађаја за Добровољачку и за Тузланску колону, па је тако 
дакле предложен, он се и бавио одређеним истраживањима, па је то 
дакле и корисно ово што је рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Извините, извините, само први део 
реченице је истинит, овај је нетачан, значи ја сам одрастао човек, 
професионалац био сам и Хагу као сведок за Сребреницу, преживео са 
Сарајево, Сребреницу, Вуковар и тако даље, све ове кључне ствари и 
случајно сам овде жив, има доста доказа, тако да сам ја био врло 
прецизран, ја кад говорим јавно ја сам прецизан, јер мене не може нико 
да демантује, ја сам канцеларији рекао да сам сведок за Добровољачку и 
описао сам зашто сам сведок за Добровољачку, ево има чак и у овој 
мојој књизи текстова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Рекли сте нам то, али то није предмет 
овог. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Не, у другој књизи има о Добровољачкој 
описано, дакле хоћу само, немојте да прелазите тако, неко мора да ми се 
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извини за ово. Извините, мени се извинио Хашки трибунал, натерао сам 
их да ми се извини тужилаштво, Американци који се никоме не 
извињавају, па преко судије су се извинили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Петровићу ево чули сте, дао вам је 
образложење заменик тужиоца. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Хоћу да остане забележено овде за 
потомство.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нема никаквог проблема уколико он то сматра 
тако како је изјавио, тужилаштво са своје стране се извињава. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За ту чињеницу што је сматрало да је он 
очевидац и овог догађаја у Тузли, а он је само очевидац у Сарајеву. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Уреду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тако да нема никаквог проблема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоће бранилац нешто да пита? 
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Неће ништа да пита, само да пред сведоком каже 
да те све снимке о којима он говори је одбрана Илије Јуришића 
доставила овоме суду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: И никакви тајни снимци ни било шта друго, дакле 
то смо ми доставили јер ту показује истину о ономе што се десило, а 
наравно да би искористио и присуство сведока да кажем и следеће, ово 
што добивамо у последњих три, четри месеца некакве изјаве, снимке, 
записнике и тако даље, ово само показује која је ситуација чињенично 
правна била 11.11.2007. године када је ово тужилаштво подигло 
оптужницу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала лепо. Ја сам мислила да имате 
питање само за сведока. 
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо коментарисати, то ћемо накнадно.  
 Да ли ви имате нешто господине  Јуришићу? Немате ништа. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Ја се надам да ће ме за Добровољачку 
ипак звати, мислим то ми  је јако важно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Петровићу позвани сте за овај случај, 
за случај Тузланске колоне, према томе рекли сте шта сте имали да нам 
кажете, хвала вам што сте дошли. То је све. Можете ићи.  
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Ви се не извињавате у име тужиоца? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац је ту који је то одрадио. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Добро. Ваљда сам вам мало и помогао. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Пријатно. 
СВЕДОК ЗОРАН ПЕТРОВИЋ: Довиђења.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно да ћете реч да добијете везано за овај 
поднесак на који сте се позвали, ја сам и хтела са вама да 
прокоментаришем и да се договоримо даље о начину рада, ја мислим ви 
сте добили термине заказане је ли тако? Нисте. Добићете накнадно. Ја 
мислим да ми полако то приводимо крају. Да ли имате неке предлоге?  
 Е прво се изјасните на ово што сте хтели, на овај поднесак, 
изволите.  
 А нисте укључили микрофон.  
АДВ.СТЕВАН ПРОТИЋ: У поднеску тужиоца од 14.01.2009. године 
предложено је да се у допуну доказног поступка изврши читање исказа 
сведока Павловић Радивоја дат пред Окружним судом у Београду, у 
предмету Ки. број, Кри. број 1628/95, у предлогу тужиоца се наводи да је 
овај записник некомпелтан, фале последње стране, ми не знамо колико 
једна, пет, петнаест, педесет. Ја тражим да се овај предлог не прихвати и 
да се приложена копија записника издвоји из списа, а сигнализирам 
овоме већу да је ово доказ више о понижавању суда од стране јавног 
тужилаштва јер овакве доказе је недопустиво и непрофесионално 
предлагати судском већу у фази кривичног поступка. У ситуацији када 
се један човек за чију кривичну одговорност се не изводи ни један доказ 
већ годину или две дана колико се он налази у притвору, дакле то је 
недопустиво. А остављам судском већу на наравно посебну одлуку да ли 
ће о понашању тужилаштва у овом предмету известити председника 
суда или председника Врховног суда јер одбрана хоће да буде заиста 
коректна од почетка овога поступка и хоће да све остане у овој судници, 
дакле одбрана није хтела да се рекламира, да јавност обавештава о 
начину на који се води овај посутпак и још једном подвлачимо 
признајемо катастрофалне последице, катастрофалног догађаја 15. маја 
`92. године и само молимо овај суд и тужилаштво да нам да доказе који 
указују да је Илија Јуришић скривио оно што пише у оптужници да је 
радња извршења његовог кривичног дела. Хвала вам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Што се тиче предлога за читање записника који 
је у фотокопији и који је некомплетан одређеног сведока, предложен је 
из разлога дакле што овај суд Окружни суд у Београду, поседује тај 
документ и само је назначен дакле број. Нема дилеме о томе да 
фотокопија не представља доказ, али ако суд располаже са тим 
доказима, а ми га назначимо, то је сасвим довољно по нашем уверењу. 
Што се тиче доказа да ли је оптужени Јуришић крив или није, 
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тужилаштво је у оптужници навело доказе са којима располаже и за које 
је предложило да се изведу на главном претресу сматрајући да је 
Јуришић крив. Да ли ће они бити довољни по оцени суда, по оцени 
тужилаштва јесу, по оцени одбране нису уопште, суд ће дакле о томе 
одлучити. Дакле, нема никаквог разлога да се ми сада у току главног 
претреса бавимо тиме какву доказну снагу докази који се изводе на 
главном претресу, имају. Дакле оцена се чини од стране суда када се 
заврши главни претрес.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. 
 
 Бранилац опт. Илије Јуришића, адв.Стеван Протић, предлаже 
да се записник о саслушању сведока Павловић Радивоја, датог пред 
Окружним судом у Београду у предмету Кри.бр.1628/95 издвоји из 
списа имајући у виду да је изјава сведока која је дата на записник 
некомплетна, тачније да недостају задње странице записника, а 
како је то и назначио заменик тужиоца за ратне злочине.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам схватила да се ви противите, је ли тако? 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине противи се издвајању 
записника из списа.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за овај записник о саслушању сведока 
Окружног тужилаштва у Бијељини а које је доставило тужилаштво, па је 
предложено да се саслуша Јовановић Слободан у својству сведока, 
читали сте уз одређене мере, да ли ви имате нешто да се изјасните 
везано за саслушање овог сведока? Изволите.  
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Ја ћу поновити само још један пут, дакле ово је 
апсолутна злоупотреба процесних овлашћења, односно чак не 
злоупотреба процесних овлашћења то би значило да ипак, да закон даје 
овлашћења, али оваква овлашћења тужилац тврдим нема каква 
покушава да искористи оваквим поднесцима и достављањем оваквих 
доказа. Овде се суди одређеном лицу за одређено кривично дело које је 
оптужницом описано, сведок којег помињемо, тај Јовановић Слободан 
да ли је то неки самозвани истраживач или не знам како да га  назовем, 
ја имам изјаву сведока истог квалитета само што се другачије зове који 
је мени дао изјаву да је оснивач СДА, да је оснивач «Патриотске лиге», 
да је он наоружао «Патриотску лигу», али да ће то све дати исказ такав 
на суду под условом да га ја доведем на Радио телевизију Србије, да му 
омогућим једну емисију и да га повежем са принцом Карађорђевићем 
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који је његов кум, то  је квалитет сведока Слободана Јовановића, шта би 
ми доказали, дакле ја немам апсолутно ништа против да тај сведок дође 
у судницу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ви се противите, ја вас само питам да ли 
се противите или не противите? 
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Апсолутно се не противим, али противим се 
оваквим сведоцима који немају апсолутно никаква сазнања о предмету 
овог кривичног поступка. Ми смо до сада од 30-так сведока колико смо 
саслушали чули од двојице или тројице да уопште знају ко је Илија 
Јуришић, а нарочито, односно нисмо ни од једног чули да било каква 
сазнања има о томе ко је наредио напад, односно ко је наредио употребу 
недозвољених средстава, да ли је то Илија Јуришић или други, а нити 
нам је неко објаснио која су то недозвољена средства борбе употребљена 
тога дана, која су по Женевској конвенцији, а која нису. О томе смо 
требали расправљати и ми смо на то упућивали од првог тренутка, овај 
суд се на предлог тужилаштва бави расправом о ситуацији друштвено 
политичкој, односно безбедносној у зони Тузланског корпуса, односно 
БиХ `91-`92. године. Ми од почетка не споримо ситуацију у Босни `92. 
године, одбрана, односно Илија Јуришић ни једног тренутка није спорио 
да су ти људи недужни погинули, он је рекао на почетку један човек, 
један живот је злочин за цело човечанство, а не 92 или 90 и нешто, ја ћу 
вам касније доставити списак људи који су живи, а које је тужилац 
ставио да су погинули у Тузли тога дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па дајте нам тај списак. 
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Даћу вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим у сваком случају то ће нам значити. 
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли је то, да ли је погинуло 92, 192 или 1092 има 
икакве везе са радњом извршења Илије Јуришића. На почетку смо рекли 
дакле Илија Јуришић тврди ја нисам возио аутомобил који је ударио у 
пешаке, да ли ћемо најприје утврђивати шта су какве су повреде ти 
пешаци доживели или ћемо утврдити да ли је Илија Јуришић возио. Тај 
Илија Јуришић тврди нисам ја наредио, наредио је Меша Бајрић, Меша 
Бајрић вам у тужилачким доказима потврђује ја сам наредио и ми даље 
саслушавамо и почиње ваше свако питање каква је била ситуација у 
Тузли `92. године, какве везе ситуација у Тузли `92. године има са 
опружницом, односно са чињеничним описом који нам је тужилац дао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала лепо. Ја би вам само изложила 
план за данас. Обзиром да нам је дошао само један сведок, само да 
завршим данас ћемо у доказном поступку погледати ЦД-ове које имамо, 
које нам је доставило у комплету и Тужилаштво, које сте нам доставили 
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и ви, то су неки ЦД-ови које ми нисмо током поступка гледали, нисмо 
имали прилике, тако да ћемо сада то приказати, па ето евентуално да ли 
имате нешто, још неке предлоге.  
 Друго везано за предлог да се вештачи ЦД ја бих само молила 
прецизније на које околности и зашто да се вештачи ЦД, ако је неспорно 
да је рецимо била та колона, разумете нико није спорио уопште тај 
снимак. 
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Покушаћу да објасним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Оптужница терети Илију Јуришића да је као 
полицајац, односно као стерешина службе СЈБ Тузла наредио употребу 
недозвољених средстава. ЦД који смо доставили, дакле који је стицајем 
околности или некаквим стицајем случаја некаквог снимљен са 
раскрснице непосредно пред почетак напада, показује полицајце који се 
налазе на тој раскрсници и чује се комуникација између полицајаца који 
су ту на раскрсници и њиховог претпостављеног стерешине. Из те 
комуникације  ми смо убеђени као одбрана да се може стећи некаква 
слика о томе шта су ти полицајци ту у раскрсници радили, односно да ли 
су се спремали за напад или за некакву другу полицијску активност. 
Шта ће се искристалисати из тог видео записа, односно аудио записа и 
транскриптовања тог аудио записа ја не знам, ја и колега тужилац смо се 
и тад спорили кад смо га преслушавали шта се чује, стицајем околности 
имам сазнања и шта се чује и ко то говори. Па ако буде нешто спорно, 
ако колега тужилац и тад буде спорио садржину тога што чујемо и што 
смо дакле видели и чули и што буде записано, позваћемо тог човека да 
се изјасни о томе, ако је то уопште спорно. Исто тако ја имам 80  и 
нешто изјава људи који имају сазнања о догађају, али исти квалитет тих 
сведока, односно њиховог саслушања, њихових исказа је као и исказ 
ових које смо до сада чули, нема Илије Јуришића, а ја сматрам  
непотребним развлачењем овог поступка у циљу доказивања шта се 
дешавало у Тузли `92. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. 
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Дакле сматрам да нам је неопходно у оваквој 
слици какву тужилаштво ствара да чујемо и видимо, односно да буде 
записано шта су ти људи непосредно пред тај напад, ако је центар 
напада Брчанска Малта, а ви имате снимљену комуникацију службених 
лица који се налазе у том центру напада, сматрам да то ово веће мора да 
изведе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Тужиоче хоћете се ви изјаснити на овај 
предлог за вештачење? 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам против да се тај предлог изведе.  
АДВ.СТЕВАН ПРОТИЋ: Само аудио запис.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, јасно. Направићемо паузу једно 15 
минута да нам режије припреми ЦД-ове.  
 
 Настављено у 10,40 часова.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О овим вашим предлозима одлучићемо 
накнадно. 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Да се у наставку доказног поступка прикажу ЦД-ови. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прво ћемо приказивати ЦД-ове које је доставила 
одбрана. Тако смо их сврстали да не мислите да је нешто посебно 
прављено, али само како ми је сврстано овде по овом списку. 
 
 ЦД број 1. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако вам је нешто посебно интересантно, ви 
реците да се заустави или ако не желите цео снимак да се гледа такође 
сигнализирајте да станемо па да пређемо на неки други снимак. Само 
тон бих молила, само тон бих молила. Да изволте. 
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Судија ми кад смо доставили ове ЦД-ове, 
доставили смо управо као доказ компелтног догађај шта се десило, а оно 
што сте до сада тражили и што је презентовано сведоцима је оно што 
смо ми сматрали да је барем одбрани битно. Дакле што се нас тиче 
можемо констатовати да смо то направили, али да не прегледавамо све 
снимке, наравно ако колега тужилац има другачији став, немам ништа 
против. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче да ли сте и ви сагласни да рецимо 
делове само прикажемо или хоћете у целости? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Што се тиче ових снимака што је доставила 
одбрана, достављени су и тужилаштву па је дакле тај део одгледан и 
немам посебних разлога да тражим да се приказује цео снимак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Онда ћемо само онако да прођемо овим 
ЦД-овима. 
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 ЦД број 2. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим режију. На овом првом ЦД-у је била ова 
Брчанска Малта у 19,30 где се види како горе возила и у 16,05 излазак 
колоне, а након тога следе вести.  
 На ЦД број 2 – «Брчанска Малта» излазак колоне од 19 до 20 
часова, излазак после 20 часова, почетак пуцњаве и види се како горе 
возила. 
 Ја бих молила само тон режију да нам пусти.   
 Режија да ли може тон да се чује? 
 Сада бих молила режију.   
 

ЦД број 3.  
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих молила режију да нам премота на 2.16.05 
 На 2 минута, 2,9, на 2,9 молим вас. Е добро. Наставите. 
 Можете да убрзате.  
 Добро. 
 

ЦД број 4.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја би вас молила да обратите пажњу на овај ЦД 
број 4 јер сте управо тражили да се скине транскрипт са, а односно са 
овог аудио записа.  Па ако учинимо неспорним да сви то чујемо што 
чујемо ја не видим онда да би уопште било потребно вештачити.  
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли се то зове вештачење или како, у сваком 
случају технички би се требало звати вештачење, али ја сматрам да је 
нужно транскриптовати овај аудио запис. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Првобитно мислим да сте рекли вештачење, али 
добро своди се на исто, да се скине транскирипт аудио записа.  
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Али управо да имамо транскрипт тог аудио записа 
да видимо шта се говори непосредно пред тај напад.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али да ли сте ме разумели, али ми чујемо сада 
шта се говори. 
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Да ли ћемо ми то што чујемо моћи да видимо у 
записнику о главном претресу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можемо да скинемо, можемо. 
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Онда немам ништа против, ако учиним неспорним 
оно што чујемо. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 ЦД број 4 режија молим. 
 Само бих тон молила ако може бољи да буде и да се појача.  
 Молим режију да врати на 18,50.  
 Да ли смо сви чули? Да ли је потребно посебно нешто да скидамо 
овај транскрипт аудио записа? Хоћете се изјаснити молим вас још 
једном? Тужиоче јесте чули, хоћемо да вратимо још једном.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Предлажем да вратимо још једном и да суд 
констатује шта се чује, а ми потом да се изјаснимо јесмо и ми исто то 
чули или нисмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ја би опет молила режију да нам врати 
овај снимак на 18, 48.  Још, још вратите. Режија молим вас вратите још 
уназад. Изволите.  
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Скептичан сам по питању ове технологије 
извођења овог доказа, ево предлажем да се омогући одбрани да до 
следећег претреса вам достави транскрипт овог свега па да онда тај 
транскрипт упоређујемо са оним што сви чујемо да видимо да ли је 
споран или неспоран, јер не видим да ово на овај начин можемо доћи до 
онога што ми тражимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте сагласни? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У принципу оно што чујемо може да се дакле 
констатује на различите начине. Мени се чини сасвим довољним да оно 
што чује судско веће да се забележи у записник и да се ми изјаснимо 
јесмо ли ми то чули или нисмо. Ако ту буде неког спора онда да идемо 
на другачији начин утврђивања тих чињеница које желимо утврдити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја колико сам схватила овде уствари треба чути 
ону реченицу «ајмо немој случајно неко метак да је опалио» је ли тако? 
 Вратите нам поново режија па да констатујемо и у записник.  
 
 Констатује се да се на ЦД-у број 4. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зауставите молим  вас.  
 
 У делу нивоа раскрснице у 18,53 чује, односно чују гласови 
«ајмо, немој случајно неко да би неко метак опалио», «да би неки 
метак опалио, знају то, колона је кренула одозго».  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад тај други део нисам чула. Вратите даље. 
Можемо режија. Недајте цивилима. Још једном нам вратите.  Могу они 
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случајно да залутају мени се чини да сам тако. Ништа ми ћемо ипак то 
морати да скинемо. Добро.  
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Дакле, имамо једну потпуно лежерну атмосферу а 
видимо да колона излази, дакле онај маше каже да ме жена види на 
телевизији, 10 секунди или минут пре почетка напада у коме страда 
толико људи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Режија молим. 
 

ЦД број 5  
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је уствари документарни филм о одбрани 
Тузле, да ли је потребно нешто посебно да гледамо или не. Захваљујем 
режији. Идемо даље.  
 
 ЦД означен као «Стевановић Радан».  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Захваљујем режији. 
 
 ЦД означен као «Вукмирица Миодраг». 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Захваљујем. Сада бих молила ЦД које 
нам је Тужилаштво за ратне злочине доставило. 
 
 ЦД А-183- ТК 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим режију. 
 
 Диск А-185- ТК 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Интервју је ли тако Бешлагић Селим? Бешлагић 
Селим.  
 Тужиоче је ли довољно, можемо даље или имате неки посебан 
предлог? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Што се тиче овог ЦД-а, дакле потребно је да се 
чује изјава Бешлагића да је договорен неометан излазак, значи да је био 
споразум, да је постигнут споразум о неометаном изласку колоне, па тај 
део бих молио да се прикаже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ово довољно? Можемо даље. Хвала 
лепо.  Молим режију да нам прикаже: 
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 Диск А-213 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим режију да нам прикаже: 
 
 Диск ДМ-013 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Протићу ваше питање је било што 
није снимљено, без микрофона сте поставили питање, када је снимљена 
ова емисија где је био гост Селим Бешлагић, то је 20.06.2006.  
 Режија молим диск 013. 
 То је уствари разговор који је снимљен у болници са рањенима 
Илић Радојицом, Баги Иштваном, Жепинић Зораном и Параџин Златком. 
Да ли је потребно да гледамо до краја? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само да се на снимку прикаже неколико 
секунди разговор са сваким од војника који се налазе у болиници.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  Можете са следећим рањеником да нам 
прикажете. Мало само напред Баги Иштван би требало да пише. Мало 
само убрзајте. Исти тај диск, исти, само разговор са Баги Иштваном. Ово 
је Зоран Жепинић, добро. Баги Иштвани и Параџин Златко.  
 Можемо даље.  Молим режију да нам прикаже: 
 
 М-001 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је ексхумација масовне гробнице.  
 Добро. Можемо даље. Добро. Молим режију да нам прикаже:  
 
 Диск К-007  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Може следећи.  
 
 Диск К-011 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро ово је снимак разговора са рањеним 
припадницима ЈНА. Молим? Претходни, овај сад што је био? Али не 
разумем шта сте хтели да кажете. Ја бих молила режију да нам премота 
на 1.19. Премотајте нам на 1.19 молим вас.  
 Молим режију да нам прикаже: 
 
 К-012 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Режија молим диск: 
 
 К-012 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Покажите нам: 
 

Диск К-014 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Режија молим диск К-014. 
 Режија да ли се чујемо К-014, следећи диск. Да ли има потребе и 
даље да иде овај снимак? Тужиоче? 
 Молим режију: 
 
 Диск К-055 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли нешто хоћете посебно да се прикаже на 
овом снимку? Имам садржај овде који сте нам изложили са овог диска, 
снимци казивања Бајрић Мехмеда је ли тако, то да чујемо? Не, режија 
молим вас К-055.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Са диск К-055 мислим да треба приказати 
казивање Бајрић Мехмеда и Бркић Мухамеда где  они говоре о овоме 
што сам и навео у прилогу компакт диска.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 Можемо да убрзамо мало. Режија је ли можете да убрзате?  
 Сад нам прикажите: 
 
 ЦД број 1 Тужилаштва Босне и Херцеговине. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Новаковић Славко, добро. Можете да убрзате.  
 Можете следеће. Можете даље. Можете даље. Можете даље. 
Убрзајте нам. И ово на крају. Сад нам прикажите: 
 
 ЦД број 2 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо гледали, да. И задњи ЦД нам прикажите: 
 
 Обележен као «Мјесто злочина Сарајево».  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то потребно нешто да се приказује,  
пошто је то везано за Сарајево. Да. Тужиоче.  
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Захваљујем режији. То би било све.   
Са овим бисмо завршили и са приказивањем ЦД-ова. Још је 

преостало само да вам термине саопштим за следећи главни претрес. Да 
ли имате ви евентуално још неке предлоге? Изволите. 
АДВ.ЂОРЂЕ ДОЗЕТ: Ја би молио да се у допуни доказног поступка 
прибави два документа која налазим да су врло значајна, а с обзиром на 
степен поверљивости нисам у позицији да их директно доставим. Први 
је докуменат од Генералштаба Војске Србије, односи се на доставу каже 
овако: - тражених процена о стању и проблемима на простору СР БиХ, 
достављен од стране команде Друге војне области, дакле сарајевске 
војне области под бројем строго пов.908-1 од 20.03.1992. године на 
личност начелника Генералштаба са потписом генерала Кукањца као у 
то време команданта Друге војне области, тражена процена представља 
једну сублимацију свега што се у политичком и војно безбедносном 
смислу дешава на територији БиХ, укључујући и територију који  
покрива 17. односно Тузлански корпус.  

Иза тога да се од Института за истраживање злочина против 
човечности и међународног права Универзитета у Сарајеву који 
истраживања врши заједно са тимом Републике Српске за истраживање 
ратних злочина, прибаве подаци о лицима погинулим и рањеним у Тузли 
15.05.`92. године уз доставу списка погинулих и рањених који нам је 
тужилац дао у оптужници. Наиме, имамо да кажем проверене податке, с 
тим да имам документацију, али сасвим је различита тежина документа 
ако га доставим ја или ако га директно прибави суд по службеној 
дужности. Дакле у том веродостојност сматрам да је много другачија. 
Дакле та два тима, те две комисије су на поприлично веродостојан начин 
утврдили дакле не само имена погинулих и рањених него и имена људи 
који су живи, и дан данас, што у Републици Српској, што у Републици 
Србији, а налазе се на списку у оптужници као лица која су погинула, 
односно рањена у тим догађањима.  

О сведоцима које ако буде потребно да се саслушавају ћемо се 
изјаснити накнадно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала лепо. 
 
 Бранилац оптуженог Илије Јуришића, адв.Ђорђе Дозет 
предлаже да се прибаве два документа од Генералштаба Војске 
Србије, као и од Института за истраживање злочина, подаци о 
лицима погинулих и рањених, а све како је то евидентирано аудио 
визуелном техником. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сагласан сам са предлозима браниоца.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине сагласан је са предлозима.  
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Главни претрес одлаже се за: 
 

18. и 19. фебруар 2009. године са почетком у 09,30 часова. 
 

За 18. фебруар позвати сведоке: 
 
-ЈОКИЋ ДЕЈАНА, 
-СОРАЈИЋ БОРКА, 
-КУЛИШИЋ БРАНИСЛАВА, 
-ЛУКИЋ МИРКА и 
-ШОЛАЈА ВАСУ 
 

А за 19. фебруар позвати сведоке: 
 
-МРКОЊИЋ РАТКА, 
-СИМИЋ БРАНКА, 
-ИЛИЋ РАДОЈИЦУ, 
-ЦУВАЈ ЗЛАТАНА и 
-ДАНИЛА СИМИЋА 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То би било све. Да ли имате још нешто? 
Изволите.  
 То би било све. 
 
 
Записничар                                                           Председник већа-судија 
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