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  КОНСТАТУЈЕ СЕ да су приступили: 
 
  Оптужени Савић Горан, Ћилерџић Саша и Јанковић 
Дарко приведен из просторија Окружног затвора у Београду 
 
  Браниоци оптужених адвокат Павловић Радован за Савић 
Горана. 
  Адвокат Небојша Милосављевић  за Ћилерџић Сашу и  
 
  Адвокати: Миливоје Смиљковић, Душко Стојановић и 
Маја Јовановић за оптуженог Јанковић Дарка, те  
 
  Заменик тужиоца за  ратне злочине – Милан Петровић 
 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 Да се главни претрес одржи. 
 
 
 

ДОКАЗНИ ПОСТУПАК 
 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
 Да се у доказном поступку испита оштећени-сведок под 
псеудонимом «Један». 
 
 Молим вас сви присутни дужни су да чувају као тајну податак који 
би евентуално случајно у вези личних података оштећеног доспео у 
јавност, будући да се ради о заштићеном сведоку из претходног предмета 
која мера остаје на снази у току овог поступка. 
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СВЕДОК-ОШТЕЋЕНИ «ЈЕДАН» 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок «Један» је ли тако? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ставила сам овде сведока под псеудонимом «Пет» 
и сведока под псеудонимом «Три». Ви знате сведока под псеудонимом 
«Два». Зато што ако Вас будем нешто питала у вези њих где су били и тако 
даље, да знате, као што је Ваш идентитет заштићен за јавност тако је и 
њихов. Е, добар дан још једном. 
Сведок “ЈЕДАН”: Добар дан.  
 
 
 Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 Да се испита у својству сведока оштећени под бројем «Један». 
 

Сведок-оштећени «Један» са личним подацима као у списима. 
 
Сведок упозорен, опоменут на дужност казивања истине. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као сведок дужни сте да говорите истину, давање 
лажног исказа је кривично дело, нисте дужни да одговарате на поједина 
питања ако сматрате да бисте се одговором изложили тешкој срамоти, 
знатној материјалној штети или евентуалном кривичном гоњењу. Ја ћу Вас 
замолити да још једном прочитате ту заклетву пошто у истрази нисте 
полагали. Изволите. 
Сведок “ЈЕДАН”: Заклињем се да ћу освему што пред судом будем питан, 
говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала.  
 
 
 Сведок након што је положио заклетву наводи: 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу Вас прво питати, да ли Ви остајете при свим 
оним изјавама које сте до сада дали и у претходном поступку и у истрази у 
овом накнадно поведеном поступку. 
Сведок “ЈЕДАН”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остајете? Добро. Да не бисмо понављали, ја 
сматрам да су и странке сагласне везано за онај део када сте отишли са 
Дивича, када сте се вратили. Овај, волела бих да Вас чујемо сада, шта Вам 
се то дешава када долазите у Дом културе Челопек будући да су у 
међувремену кривичним поступком обухваћена још три присутна лица 
овде. Ви сте једно од тих лица и препознавали скоро у фази истраге, па да 
нам испричате шта се то дешавало, осим значи оних лица која смо 
прошлог пута имали. Има ли још неко лице које сте запазили а које је у 
Дому културе чинило неке злочине? 
Сведок “ЈЕДАН”: Па има ово лице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. Да ли Вам је згодније да седнете можда? 
Сведок “ЈЕДАН”: Нема везе, могу овако. Значи да кренем од почетка или? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не морате од почетка. 
Сведок “ЈЕДАН”: Само да испричам најтежи случај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, испричајте нам шта Вам се дешава у Дому 
културе значи, тај део и да видимо да ли је то лице нешто радило што сте 
Ви видели евентуално. Изволите. 
Сведок “ЈЕДАН”: По доласку у Челопек, после неколико дана долази до 
овај уласка појединих војника и долази до врло из почетка по мало 
ударања и како који дан онда долази све до тежих и тежих злочина. 
Улазиле су претежно једне те исте особе и туча, малтретирање, купљење 
докумената, новца, скидање јакни, обуће, натеривања на неке сексуалне 
овај радње. Најгори моменат ми је био тај дан, дан кад је био Бајрам. Ушли 
су унутра, колико се ја сад сећам, ушао је «Репић», ушао је «Зокс», «Торо», 
«Лопов», «Босанац», «Пуфта» и још доста војника које ја нисам овај тад ни 
познавао и слабије су долазили. После туче од једно сат и по до два,  
наредили су да се издвоје очеви и синови. Тад су издвојили једну групу, 
попели су их на бину, натерали су их да се скину голи, и натерали су да 
синови врше фелацио над очевима. У једном моменту  «Торо» и «Зокс» су 
тукли Сахиба Капиџића и Заима Пезеровића, док је «Репић» пуцао по нама 
из малокалибарске пушке убијајући једног по једног. У једном моменту је 
«Торо» се попео на бину, ударио је Едина Чикарића по глави толико јако 
да је овај зубима прегризао полни орган Шабану и кад је Шабан 
завриштао, «Репић» се окренуо и гађао му је из пушке у чело, гађао је тад у 
њега и гађао је у Фикрета Јахијагића. Они су пали доле и онда су свукли 
Фикрета Јахијагића са његовим сином испред бине и мали његов је држао 
га у крилу, том приликом је пришао «Пуфта» и заклао га.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога? 
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Сведок “ЈЕДАН”: Фикрета Јахијагића. Свукли су онда с бине Шабана 
Бикића, довукли су га до нас јер смо ми седели у горњем делу сале, 
довукли су и Заима Пезеровића и Сахиба Капиџића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја се извињавам, а кад кажете свукли, довукли. Ко? 
Да ли се Ви сећате од те групе. 
Сведок “ЈЕДАН”: Шабана, Шабана Бикића је довукао «Пуфта» и «Лопов». 
Ставили су га од нас како смо ми седели на десну страну просторије, 
Сахиба су ставили на леву страну а Заима су ставили на средину. Ја сам 
седео у првом реду доле. Онда је «Пуфта», прешли су, прешли су сви до 
Шабана, «Пуфта» је бацио нож, забо га Шабану у срце, Шабан је још 
ваљда у тој својој самртној некој снази вадио нож из срца, и онда је рекао 
да му псује мајку турску «види каже балије как је јак». Тад је «Лопов» 
бацио нож исто у срце је забо, онда је дошо «Репић» и пробо је скроз 
Шабану нож кроз срце да је нож ударио доле у бетон. Онда је «Пуфта» 
извадио нож и забо му је испод уха на пределу врата. После је отишао до 
Заима Пезеровића и њему је на исти начин забо нож а Сахиба Капиџића је 
прекорачио, узео га за главу и заклао га. То је тај дан било. После још у пар 
наврата одсјеко је, тад су нас натерали да се скинемо сви голи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није Бајрам? Сада причате о неком. 
Сведок “ЈЕДАН”: Бајрам је прошао. После Бајрама се дешава још једна 
његова овај, ушли су унутра опет иста екипа. Натерали су нас да се 
скинемо голи. Натерали су опет поједине људе на сексуалне односе, на те 
радње, онда смо ми који смо били постројени, пришао је Ефендић 
Зулкарнеину, реко му је да скине пантоле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
Сведок “ЈЕДАН”: «Пуфта». Човек је старији био, скинуо је пантоле, 
извадио је нож и одсекао му је полни орган. До њега је стајао Енес 
Чикарић, њему је «Пуфта» одсекао ухо, тај дан је све било, тај дан је 
одсеко Ефендић Аднану прст, мали прст одсеко је Изету Хаџићу мали 
прст, тај дан је пробио руке двојици-тројици људи. То су његови најтежи 
злочини. А свакодневно је значи тукао, ударао, долазио. Једном нас је 
постројио на бину, исто смо били голи, терали су нас да певамо неке песме 
које ми нисмо знали. Кад смо погрешили, онда се попео, натерао нас је да 
сви клекнемо, да легнемо малтене на колена и онда је ходао по нама и 
тукао нас. Тад је на себи имао гојзерице, добро се сећам, јер су ми на 
леђима остале још десет дана подгнојени пликови, онда је дошао на крај 
бине, добро се сећам, дигао је главу Ибрахиму Пезеровићу, онда је он 
шутао Ибрахимову главу као фудбалску лопту једно два минута док човек 
није пао у несвест. То је оно укратко што би ја могао да кажем. Значи, 
свакодневно су улазили, тукли нас сви редом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сада још нечег сећате? Или да пређемо на 
питања странака?  
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Сведок “ЈЕДАН”: Ово је та, некакав костур мислим, мало је времена да ја 
испричам шта је он све радио, кад би ја у детаље ишао, мислим сваки дан, 
какве су тортуре и шта је било, али ето пошто је, идемо на костур. Значи, 
може и питања што се тиче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Заменик тужиоца Милан Петровић. Од дана 
затварања у Дом културе у Челопеку, колико је прошло дана да кажем 
мирног периода? 
Сведок “ЈЕДАН”: Па можда неких 5-6 дана, да идемо тако, јер је после 
дошла прва група једна која нас је само опљачкала. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Та прва група, је ли у њој био «Пуфта»? 
Сведок “ЈЕДАН”: Колико ја се сјећам, није. Није, јер у тој групи је био 
«Нишки» колко га ми знамо и био је један момак из Малог Зворника 
«Робе», Момир се звао, а њега се не сећам се.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете да се сетите када је он први пут 
дошао? Да ли је долазио сам или је дошао са неким? 
Сведок “ЈЕДАН”: Први пут је дошао, ја не могу датума да се сјетим, значи, 
било је после тога дошао је «Зокс», он, колико ме сјећање овај, чини ми се 
«Торо» и «Лопов». Први пут су дошли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта су тада радили? 
Сведок “ЈЕДАН”: Па први пут су више тражили дал нам  је нешто изостало 
новца или поскидали су нам јакне, патике добре, фармерице, то је први пут 
су тако дошли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. А који је наредни пут? Колико је прошло 
времена од тог првог доласка па до наредног када се он појавио, било сам, 
било са неким. 
Сведок “ЈЕДАН”: То је после ишло, то је после ишло сваки дан. Значи, 
после тог пробијања првог леда онда су долазили сваки дан. «Репић» он и 
остали, још  с њима увек неки дођу али се они појаве можда једном 
евентуално двапут, тако да их нисмо ни. Али ови су нам остали, сваки дан 
су долазили и они су ми остали у памћењу, сад ко је још све долазио.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте данас рекли да је у тој групи коју сте Ви 
тако сматрали да је нека група, има лица под надимцима «Репић», «Зокс», 
«Торо», «Пуфта», «Босанац», «Лопов». Како сте њих разликовали један од 
другога? 
Сведок “ЈЕДАН”: Мислим, објасните ми како, да ли по лицу или по? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: По лику. Откуд знате да они долазе?  
Сведок “ЈЕДАН”: Они су се сваки, значи кад уђу ту, они су звали један 
другог. Значи, «Пуфта» иди удри оног, «Зокс» иди онога, онај онога, каже 
и разумијеш то је све. С тим што нам се «Репић» представио први пут кад 
је дошао да је он тај и тај. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Представио се по имену или? 
Сведок “ЈЕДАН”: Само је рекао ја сам «Репић». 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте данас рекли дакле, то су та нека три 
догађаја ако сам ја то добро схватио који су на Вас оставили упечатљив 
утисак по злоделима а не овај, по томе што су свакодневно долазили па су 
и свакодневно наравно и чинили нешто што је забрањено и чиме су Вам 
наносили бол. То је Бајрам, пре Бајрама да ли се сећате да ли се неки дан 
разликовао по бруталностима од других? Или је то био први дан када су 
најжешће бруталности? 
Сведок “ЈЕДАН”: То је био први дан у којем је тако да кажемо пала прва 
жртва. У ствари, прије овај Бајрама је «Торо» ударио Тухчић Ејуба ногом у 
главу и овај је лежао три-четири дана. Човек је изумро, али значи до тад је 
сваки дан било ударање, малтретирање без  некаквог убиства пред нама. 
Од Бајрама почињу та отворена убиства и. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тада за Бајрам колико је смртно страдало лица 
затворених у Дому културе? Можете и да их бројите по именима колико 
знате. 
Сведок “ЈЕДАН”: Чини ми се, чини ми се 11.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Можете да кажете по именима? 
Сведок “ЈЕДАН”: Могу, отприлике ћу рећи оно више што се ја сјећам, јер 
већ ми је овај. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад кажете неко име кажите, колико наравно се 
сећате и знате, ко је њега лишио живота, ова лица по надимцима. 
Сведок “ЈЕДАН”: Хоћу. Значи, «Репић» је убио тај дан Алију Атлића, 
Дамира Бикића, Химзу Куршумовића, Азиза Тухчића, ја мислим Хасана 
Атлића, што је «Торо». «Пуфта» је тај дан заклао Фикрета Јахијагића, 
Шабана Бикића, Заима Пезеровића и Сакиба Капиџића. Сад више не могу 
баш свих имена да се сјетим јел ми. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Око овог сексуалног изживљавања овај, 
поменули сте да се то десило и за Бајрам али и после Бајрама. 
Сведок “ЈЕДАН”: И после се то дешавало. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли можете да кажете ако се сећате и оних којих 
се сећате оштећених који су изведени на бину за Бајрам. 
Сведок “ЈЕДАН”: Да. Био је Шабан Бикић, са њим је био Чикарић Един 
један пар. Други пар је био Фикрет Јахијагић и син му. Трећи пар. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како се зове син? 
Сведок “ЈЕДАН”: Син је Алмир, Алмир је. Трећи пар је био Захировић 
Салих и син му Саид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како син? 
Сведок “ЈЕДАН”: Саид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Саид? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Захировић Саид је ли? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да. Био је мислим Халиловић Неџад и братић му, не 
могу име да се сјетим маломе. То је колко могу да се сјетим. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А колико сте Ви били удаљени од те бине? 
Схватио сам да су они изведени ту на ту позорницу, бину. 
Сведок “ЈЕДАН”: Да. То је, то ти је онај, сељачки неки дом културни. 
Значи, могао сам бити од њих неких двадесетак метара. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте поменули, али ме сад занима посебно за 
један и други догађај, Ви кажете да сте били у првом реду. Да ли баш у 
првом реду или ту до првог реда? Како сте могли то да видите односно је 
ли  Вама то било видно, ово што. 
Сведок “ЈЕДАН”: Они су нас значи натерали у задњи део, јер је бина била 
овако значи, како сад гледамо. Значи, горе, ми смо сви били на задњем 
делу, задњи део смо седели значи до зида на задњем делу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па колико? 20 метара? Колико овде има метара? 
Сведок “ЈЕДАН”: Двадесетак метара. Па можда ко горе да сам седео, а 
бина је већ ту. Значи, није то велика. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ја не бих рекла да овде има 20 метара. 
Сведок “ЈЕДАН”: Ја сам рекао 20 јел нисам мерио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче колико има? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па овде има једно 12 метара до 15.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 12? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да.  
Сведок “ЈЕДАН”: Мислим, нисам мерио, није то просторија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам да нисте мерили. 
Сведок “ЈЕДАН”: Велика. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Приближно. 
Сведок “ЈЕДАН”: Ја сам ишао на ето неких двадесетак метара. Они кад су 
њих с бине скинули, они су  њих довукли до пред нас два-три метра. 
Довукли су Шабана и Заима и Сакиба су довукли на једно 2-3 метра до нас, 
с тим што су Фикрета Јахијагића само свукли с бине доле и одма онде 
поред бине га је заклао.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овај, ова друга лица која сте причали да је убио 
«Репић», та друга да је заклао овај «Пуфта», где су се та лица налазила? Да 
ли су била међу вама па како их издвојише то ме занима. 
Сведок “ЈЕДАН”: Та лица која су убијена? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
Сведок “ЈЕДАН”: Значи, сад сам Вам рекао, све су, кад су дошли све су нас 
постројили, онда су рекли «ајмо очеви и синови изађите напоље». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
Сведок “ЈЕДАН”: Значи, тад су се издвојили. Те особе су изишле, они су 
их натерали на бину, а ми смо били тамо с тим тучени ово-оно, онда су нас 
натјерали да седнемо сви тамо, с тим што су рекао сам значи, «Зокс» и 
«Пуфта» су тукли Заима и Сакиба тамо на једну страну.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Јел се још нешто десило за тај Бајрам што 
овако да кажемо по бруталности одудара од других догађаја или је ово то 
што сте сада рекли? 
Сведок “ЈЕДАН”: То је значи, кад су завршили они тај свој пир, онда су 
довезли камион, ауто и ми смо морали да потоваримо тад овај. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је товарио то? Да ли сте Ви? 
Сведок “ЈЕДАН”: Нисам ја товарио, они људи који су потоварили они се 
више нису вратили. Они се нису вратили, чини ми се да је тај дан отишао 
Салих Захировић после тог свог премлаћивања и да је отишао Салиховић 
Хусеин, не могу баш тачно, али чини ми се да су њих двојица потоварили 
лешеве, отишли су и више се нису вратили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тај дан, да ли је Вас неко тукао, малтретирао или 
нешто према Вама учинио? 
Сведок “ЈЕДАН”: Па јесте, сваки дан смо ми били сви бијени, значи, сваки 
дан си морао добити, овај, бити бијен, премлаћиван, ударан, тај дан ми је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Сећате се ко је Вас тад ударао? 
Сведок “ЈЕДАН”: Тај дан баш ми је «Пуфта» је после тих свих убадања 
ножем овај натерао ме и руке да поставим па ме ударио бејзбол палицом 
мене по рукама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте поставили руке на шта? 
Сведок “ЈЕДАН”: На бину, јер имамо, двојици браће је поломио обадвије 
руке, они су и данас дан им руке стоје, поломљене су им  руке. Тај дан, а 
сваки дан су значи нас тукли, сви редом, један па други дође, па трећи дође 
па. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чиме Вас туку? Шта је то најчешће било? 
Предметима неким? Или само рукама и ногама? 
Сведок “ЈЕДАН”: Тукли су нас с чим су стигли и шта су имали у рукама. 
Значи, од безбол-палице до пушке, ногу, пендрека, железних цеви «л» 
профила. Значи, све, све, све што може да се нађе, ланцима, све.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате је ли сваки од њих био наоружан и 
шта су најчешће они носили од наоружања или можда неко није био? 
Сведок “ЈЕДАН”: «Репић» је улазио претежно пиштољ за појасом, пушка, 
«Торо» је имао бели опасач, за опасачем му је стајао пиштољ и један пар 
лисица и пендрек. «Зокс» је улазио претежно с неким пиштољем колтом. 
Пуфта је увијек имао нож за појасом, некад пиштољ, некад није, колико ја 
могу да се сјетим. «Лопов», не могу да се сјетим да ли је икад носио оружје 
и Босанац. Остале групе како ко долази, зависи ко је шта имао, да ли је 
лично наоружање, да ли носи пушку, али су увијек у рукама предмети с 
којима треба да нас туку. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Да сад полако пређемо на овај други, да 
кажемо, случај, после Бајрама, који се издваја по бруталностима, по 
некима је сличан као што је било на Бајрам, видели смо око тог сексуалног 
иживљавања, па ме сада занима кога су сада и где извели и тако, односно, 
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Ви сте рекли иста група, али ме занима је ли потпуно иста група и други 
пут дошла ово кад сте рекли иста, или можда неко други? 
Сведок “ЈЕДАН”: Претежено је, претежно иста група доле, само што, сад 
сам рекао, буде један, евентуално два, неки који се појави можда једном, 
два, евентуално два пута и онда они не долазе више, али је претежно нама 
у Челопек нама долазила та група коју смо ми, коју сам ја набројао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Овај други, да кажемо брутални догађај, 
занима ме да ли је ту био Пуфта? 
Сведок "ЈЕДАН": Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И колико се Ви сада сећате, ко је још сигурно с 
њим био? 
Сведок “ЈЕДАН”: Сигурно је био «Зокс», «Торо» и «Лопов», сигурно за 
њега. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е, сад ми реците како се десило то сексуално 
иживљавање тај други пут? 
Сведок “ЈЕДАН”: Тај други пут је ушао, пола су нас тукли горе, пола су 
нас одбацили поново на бину, једна група је, натерали су нас да се 
скинемо, једна група је остала овамо уза зид тај леви, онда су том тучом 
натјерали су нас двојицу да, двојицу који су били малоумни, малтене 
малоумни, разумете, значи, нису имали, мало су били слабијег менталног 
здравља, натерали су их да се скину  и да они наводно врше секс један над 
другим. Онда је отишао Пуфта и тад је одсекао Зулкарнеину је одсекао 
пенис, Енесу уво. Да, заборавио сам рећи да је Нијазу Догићу тад пробио 
читаву бутину, а његовом брату је и његовом брату је почео да одсече 
пенис, али је мали био млад и заплакао, онда је он повукао нож, оставио, 
отишао је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Брату од сведока «Г»? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих Вас молила да пазите због псеудонима. 
Сведок “ЈЕДАН”: Његовом брату је пошао и онда је, да ли је се сажалио, 
ако се та особа може сажалити, ја не знам, а шта му је у том моменту било 
да је вратио нож, склонио се и онда је отишао, тад је после је одсекао 
Аднану прст, Изету прст, онда је још цртао Муризу, ја мислим, 
Халиловићу, крст на чело и тако још пар крстова је тад нацртао на челу, 
искружио ножем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Црта крст на челу код тога, крвари та рана, како је 
то изгледало? 
Сведок “ЈЕДАН”: Ваљда Вам је јасно да кад сечеш ножем да месо крвари. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, да, јасно ми је него хоћу да ми кажете да би то 
могло у записник тако утврдити. 
Сведок “ЈЕДАН”: Значи, рана која се засеца ножем мора да крвари. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је тада други пут, о коме сада причамо, неко 
лишен живота? 
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Сведок “ЈЕДАН”: Сад не могу тај дан да се сјетим, само знам да је изведен 
Изет Хаџић тај дан, то је сигурно, јер је седео до мене на бини, држао је 
замотан прст, тад му је пришао «Торо», испалио метак у кољено и наводно 
извео га напоље да му то превије. Нису више никад човека вратили. Сад, да 
ли је још баш тај дан ко изведен, више не могу, али није у просторији тај 
дан нико убијен.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Пошто наравно тешко је сад то везати за 
датум, јер ја бих везао за догађај, Ви се сећате догађаја  за Видовдан кад је 
више њих, е, сад ово има Бајрам и Видовдан, је ли то између та два датума 
овај који сте сада говорили се догодио? 
Сведок “ЈЕДАН”: То је између та два дана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Занима ме и овај део где кажете да су вас 
свакодневно тукли и терали да певате песме, па је ли можете да кажете ко 
је то био? Да ли је међу њима био Пуфта? 
Сведок “ЈЕДАН”: Пуфта је претежно нас гонио да певамо пјесме кад 
«Репић» дође, онда смо морали да певамо ту његову неку химну, шта ја 
знам, нешто «Над Краљевом жива ватра сјева, да видимо ког четника 
нема». То је та била, али смо то увек певали уза зид и ми пјевамо док их 
туку, али један дан, значи кад нас је натерао горе на бину, натјерао је Меху 
Бикића да нама диригује и исту ту пјесму, била је «Над Краљевом жива 
ватра сјева» само ми нисмо знали читаву пјесму, па је он онда наводно 
рекао нама строфу, али је ту строфу намерно погрешио, а ми смо за њим 
пјевали, јер не знамо ту пјесму. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Репић», о њему причате? 
Сведок “ЈЕДАН”: Не, «Пуфта», о «Пуфти». Јер ми нисмо знали ту пјесму, 
он је намерно погрешио док нам је Мехо Бикић дириговао и кад смо ми 
погрешили он је држао у руци, добро се сјећам, имао је неку летву, онда је 
изударао Меху и знам добро да је рекао мени "Па зар си ти неки 
диригент». Ја њему кажем «Нисам ја диригент, ја сам водоинсталатер» и 
онда се попео горе на бину и онда је опет тукао кога је стигао тај дан, 
значи с тим дириговањем песме, али смо сваки дан морали пјевати пјесме 
које њима падну напамет.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када се догодио овај случај, кажете да је 
шутирана глава Ибрахима, па кад је, је ли то било тај други пут, први пут 
или је то неки невезано? 
Сведок “ЈЕДАН”: Молим, нисам разумио питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете да је ногом шутао главу Ибрахима? 
Сведок “ЈЕДАН”: А да Ибрахима Пезеровића, да и тад смо били. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то неки, да кажемо, сад трећи? 
Сведок “ЈЕДАН”: Не трећи, то је тај дан било кад је дириговао, кад смо ми 
горе били, значи то је све један дан било, попео се горе и онда нас је, јесте 
исти је тај дан било, онда кад га је ухватила хуја после дириговања попео 
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се горе и тад је ногама то и одрадио, а прије, значи, прије свега тога је 
завршио одсецање пениса и даље.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви те људе, који су вас мучили, нисте познавали, 
а ипак за њих кажете група. Да ли само зато што заједно долазе или се та 
група разликује још по нечему од других, на пример, од вас који сте 
затворени, како их препознајете? 
Сведок “ЈЕДАН”: Па препознавали смо их зато што су долазили, значи 
увек у униформама, с пушкама, значи разликовали су се од нас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, а говор какав, је ли се разликовао од 
Вашег говора? 
Сведок “ЈЕДАН”: Па, разликује се акценат је мало био, значи причање 
екавица и тако то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви, дакле, приближно знате касније је удружење и 
правило тај списак ко је све био затворен у Дому културе у Челопеку, па 
ме занима сада један број је размењен, да ли знате који је број размењених? 
Сведок “ЈЕДАН”: Четворица. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Четворица? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да, али то је било прије свих ових злочина, они су 
размењени. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И из Дома културе у Челопеку где одлазите? 
Сведок “ЈЕДАН”: Ми? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
Сведок “ЈЕДАН”: После Видовдана пребацују нас у зграду старог затвора 
у Зворнику и ту смо остали једно извесно време, после нас пребацују, 
долази мало доктор и. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је ова група или можда нека друга долазила 
у затвор Суда за прекршаје? 
Сведок “ЈЕДАН”: Па, јесу покушали два пута доћи, с тим, онда је 
командир полиције реаговао, закључао, узео кључ и саветовао нас ако нам 
дођу на прозор или, то је ниска приземна зграда, да сви изађемо одмах у 
ходник и после првог покушаја дошли су кроз прозор, тражили су, знам 
тад је дошао «Репић», знам да је био «Зокс» и био је «Пуфта», не могу да 
се сетим да ли је још неко дошао и у тој једној баш соби «Репић» је 
извадио пиштољ, наводно да убије неког, у томе је дошао стражар, па је 
настала галама, е, онда је дошао тај командир, био је задужен за нас 
отјерао их, узео је кључ и ставио себи у џеп. Други дан су поново дошли, 
али он нас саветује да ми изађемо одмах сви у ходник и ми смо онда сви 
побегли у ходник, стражар је поново реаговао, овај командир поново 
дошао, чули смо тамо галаме, псовке и онда је рекао «ко дође следећи пут 
ја га убијам» и завршено. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За време док сте били у Дому културе у Челопеку, 
да ли је било ко интервенисао да вас заштите, да ли се што тако догодило, 
ако јесте ко је то био, ко је покушао да вас заштити? 
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Сведок “ЈЕДАН”: Колико је мени познато, тад не знам, није, значи нико 
није отворено дошао унутра, да ли је сад неко ишао горе, тражио, молио и 
шта ја знам, само знам да су нам пар пута одозго људи ти из Челопека баци 
завоја, баци цигара и тако то, а сад да ли је баш неко од тих представника 
Челопека ишао у то време, не знам, нисмо знали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је било коме указивана медицинска помоћ 
од повређених у Дому културе? 
Сведок “ЈЕДАН”: Није никоме, само нам је човјек који је имао преко пута 
кафану, пар пута убацио оних таблета, оних андола и нешто пливадона, а 
остало никоме. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ:  Из овога што сте казали, што сте 
говорили, произилази да се ту ради о групи у којој је био и Дарко Јанковић, 
звани «Пуфта».  Да ли можете да нам после овога што сте видели на 
основу њиховог понашања да нам кажете да ли су они деловали 
аутономно, самостално или као једна група која је организована, којом 
неко, како да кажем, руководи, одређује њихово деловање, односно у току 
тих њихових, тог боравка у Дому културе Челопек, каже ко шта треба да 
ради, у овим догађајима које сте претходно описали на питања јавног 
тужиоца? 
Сведок “ЈЕДАН”: Шта ја знам, кад уђу они у ту просторију, некако су, ако 
је «Репић» с њима увек су слушали «Репића», али кад настане туча и 
ударање, више нико никог није ни слушао, ни ко је коме командовао, значи 
сви су се чини ми се у то време бојали «Репића», па кад он каже идемо, они 
сви крену, значи није ни један никад смео  остати кад им он каже идемо 
они сви крену и иду за њим.  
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: А да ли је он у току тога боравка 
говорио, обраћајући се Јанковићу или «Тору» или не знам већ? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна оштећени Јанковића, он зна «Пуфту»? 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: «Пуфта», добро «Пуфта». Обраћао се 
њима по овим надимцима, која Ви знате по којима .............. шта ко да 
ради? 
Сведок “ЈЕДАН”: Знао је некад да каже, на пример «иди «Зокс» удри, ти 
онај ћошак, ти ћеш да радиш онај ћошак» или каже на пример «Пуфти» 
«скидај их све» или «пењи их на бину горе», разумеш, или баш ако се 
њему не удара онда он каже «хајде ти иди удри тога и тога» или «дај ми 
двојицу да се шамарају, дај ми двојицу да се побију» и тако. Ја сам тад 
мислио да су се они баш њега бојали, али кад су без њега, онда су баш 
радили све на своју руку или један другог зовну, узму једнога, на пример 
сећам се добро да су један дан Неџада Халиловића сви се скупили, «хајде 
да тучемо њега» и онда су играли хокеја са Неџадом Халиловићем. 
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Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Да ли можете да нам кажете кад су те 
њихове активности, то што су они радили били, да ли у присуству 
«Репићовом» или кад су сами долазили, како кажете, кад су радили, кад су 
били груби, кад су били, како да кажем, према вама? 
Сведок “ЈЕДАН”: Увек. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Увек, независно од тога? 
Сведок “ЈЕДАН”: Независно ко је с њима ту, да ли је ко дошао ту, да ли 
није дошао ту, значи увек. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Можете ли нам рећи, они су ту 
долазили у више наврата, на основу понашања њиховог, посебно 
понашања «Пуфте», да ли су они Вама деловали нормално, да тако кажем, 
народски? 
Сведок “ЈЕДАН”: Не знам шта да Вам господине одговорим на то питање. 
Зар може бити. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Да ли су били пијани?  
Сведок “ЈЕДАН”: Некад су били пијани, некад сасвим трезни, потпуно 
трезни. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Конкретно «Пуфта»? 
Сведок “ЈЕДАН”: Конкрено, «Пуфта» је знао бити пијан, а некад трезан, 
потпуно трезан. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Како сте Ви то препознавали кад је он 
пијан? 
Сведок “ЈЕДАН”: Па, пијан човек се увек препозна.  
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: А, да ли можете да нам кажете овог 
дана кад је лишено, живота лишено више лица, како сте казали, «Пуфта» 
учествовао, како је тог дана деловао, да ли се сећате да ли је тада био 
пијан? 
Сведок “ЈЕДАН”: Тад је био трезан, тад је сигурно био трезан. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: А како то тврдите, на основу ког случаја 
то тврдите да је баш тог дана? 
Сведок “ЈЕДАН”: Тај дан су били сви трезни, значи ушли су без, кад су 
долазили, кад долазе пијани тад су претежно одмах урлали на вратима, 
вриштали, али кад долазе трезни онда су улазили мирно и онда је кретало 
то туча и. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Хоћете нам рећи пре овог препозна-
вања које се десило у вези са поступком који се води против «Пуфте», да 
ли је са Вама неко, да ли је Вама неко показивао фотографије или било шта 
говорио о «Пуфти», о томе како он изгледа? 
Сведок “ЈЕДАН”: Никад. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Да ли сте имали с неким контакт? 
Сведок “ЈЕДАН”: Нисам никад имао ни са ким контакт. 
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Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Да ли то значи да Ви нисте видели од 
времена ових догађаја у Дому културе Челопек па до оног дана кад сте 
вршили препознавање у посебној просторији овог суда? 
Сведок “ЈЕДАН”: Нисам га до тад никад виђао. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: И нисте видели фотографије и било 
шта? 
Сведок “ЈЕДАН”: Нисам никад. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Хвала, толико, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колеге?  Оптужени питања?  Немају. Добро.  
Адв. РАДОВАН ПАВЛОВИЋ: Хтео сам да питам, Ви сте помињали да су 
се ти догађаји десили највише на Бајрам, на који Бајрам, да ли Рамазан или 
Бајрам Курбан, пошто су два различита празника, временски се не 
поклапају? 
Сведок “ЈЕДАН”: Курбан Бајрам, господине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Курбан Бајрам. 
Сведок “ЈЕДАН”: Курбан Бајрам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У јуну. Добро. Је ли био један «Пуфта» или више 
«Пуфта», који су улазили? 
Сведок “ЈЕДАН”: Ја знам за једног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли сте чули можда из ког места су ти људи, 
кажете нису Зворничани, нису из околних села? 
Сведок “ЈЕДАН”: Тад нисмо, знали смо да су Србијанци, али нисмо знали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да су Србијанци? А да ли сте могли да схватите да 
се они познају међусобно, или су то неки људи, који су ето тако се скупили 
случајно? 
Сведок “ЈЕДАН”: Шта ја знам, они су се тад међу собом знали, да ли су се 
прије знали, ја не знам. Значи, у том времену доласка су се већ знали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На претходном главном претресу када смо судили 
овим оптуженима Славковићу, Кораћу итд., рекли сте да је тада када су 
дошли за Бајрам да је «Пуфта» рекао «Сад ћете мало да гледате кино» и да 
је он рекао има ли овде очева и синова. Данас кажете да нисте, у ствари 
нисте се опредељивали, да ли можете сад да се сетите ко је од њих рекао да 
се попну на бину? 
Сведок “ЈЕДАН”: То сам сметнуо сад с ума, значи, то је јесте рекао 
«гледаћемо кино». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли тачно ово што сте рекли? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да, да, «значи, гледаћемо кино, издвојите очеве и 
синове». У моменту сам то, те баш речи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било тих парова, да ли се Ви сећате то за 
Бајрам? 
Сведок “ЈЕДАН”: Сад сам рекао, значи био је. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте нека тако три пара и још један за који 
мислите Халиловић Неџад и његов братић, да ли знате, можете ли укупно 
да се сетите колико је парова било? 
Сведок “ЈЕДАН”: Четири или пет, више не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису, значи, све били отац и син? 
Сведок “ЈЕДАН”: Нису све били отац и син, јер једноставно кад су изашли 
онда су они одвојили још горе Шабана и једино су одвојили онако стајали 
један до другога и само су их извукли горе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад кажете одвојили, ко то, «Пуфта» и ко још? 
Сведок “ЈЕДАН”: Ко је у том моменту баш одвојио, не могу да сад, јер 
било их је ту и онда су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте овде у истрази да се онда «Пуфта» попео 
на бину и ударио Чикарић Едина, који је био са Шабаном у том односу? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да, он се попео горе и ударио га је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то «Пуфта» урадио? 
Сведок “ЈЕДАН”: «Пуфта». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте у истрази били рекли? И како је Шабан 
Бикић одреаговао на то, да ли се сећате? 
Сведок “ЈЕДАН”: Он је у том моменту, знате шта се дешава кад, то је 
огроман бол кад ти приликом удара особа одгризе пенис, значи то је 
огроман бол и он је у том моменту почео да вришти и да урла и да се држи 
за главу и гица, онда се окренуо «Репић» с псовком и ово и оно и пуцао му 
је малокалибарком пушком у чело. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шабану Бикићу? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да. И он је онда пао, с тим онда су их свукли доле с 
бине, тад је пуцао одмах и Фикрету Јахијагићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто у главу? 
Сведок “ЈЕДАН”: Њих двојици одмах пуцао у главу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то забадање ножа Шабану у срце, је ли то прво 
радио «Репић» или «Пуфта»? 
Сведок “ЈЕДАН”: «Пуфта». Кад су га довукли, значи, они су њега довукли 
одозго с бине и поставили су га од нас овако накосо, Заим је лежао, значи 
Шабан овако, Заим овако, Сакиб је овамо лежао. Шабан је лежао на 
леђима, окренутим главом према средини дворане, тад је он бацио нож и 
нож се забоо се, нож је био огроман. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пуфта је бацио? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да. Више мачета него нож. И онда је Шабан вадио, он је 
викао, псовао мајку турску, види га вади нож, у томе је дошао Лопов, 
Лопов једном, онда је дошао «Репић», па и он исто, е, онда је овај извадио 
нож и исекао ухо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То на крају? 
Сведок “ЈЕДАН”: То ја мислим иза десног уха да му је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Пуфта»? 
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Сведок “ЈЕДАН”: Да, пустио нож.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, кад је дошло до изношења тих лешева, ко је то 
рекао ко ће да иде? Ми овде према оптужници и према исказима неких 
других оштећених имамо пет имена, пет лица, која су те лешеве однели 
напоље и нису се никад више вратили, они су сви ексхумирани, 
идентификовани су? 
Сведок “ЈЕДАН”: Не могу више да се сетим тачно ко је, али знам да је 
само «Репић» рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја само Вас питам да ли се сећате ко је 
рекао од њих «ајмо сад носимо лешеве»? 
Сведок “ЈЕДАН”: «Репић» је наредио да се лешеви изнесу напоље и онда 
је рекао док тамо отићи ћу да попијем вино, шприцер, шта ли је, кад дођем 
да је све то чисто унутра. Ми смо морали скидати своје мајице и своје 
кошуље брисати ону крв, јер знамо кад дође шта би после. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, како долази до тога да се одреде баш та лица, а 
не нека друга? Је ли он каже ти, ти, или добровољци се јаве или како? 
Сведок “ЈЕДАН”: Сад, једном чини ми се да су изашли неки добровољци, 
али више пута сам одређивао ајмо ти, ти, ти иди потовари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте Ви у том тренутку мислили шта ће бити с 
тим људима, хоће ли се вратити? То је за Бајрам, то је први пут да се тако 
нешто деси. 
Сведок “ЈЕДАН”: Први пут смо мислили да ће се вратити, први пут, а 
пошто смо видели да их за то извесно време нема, значи, значи смо да се 
више неће вратити, онда је било тешко ићи да некога нађе да утовари, па је 
на крају-крајева он извлачио за уши и за косу кад некога он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да се вратимо опет на тај Бајрам док овај део кад 
сте говорили како је убијао из ватреног оружја «Репић». Шта за то време 
«Пуфта» ради, има ли њега ту у близини? 
Сведок “ЈЕДАН”: Сад Вам кажем, значи они су док је «Репић» нас пуцао 
из малокалибарске пушке, они су горе већ тукли Заима и Сакиба и пар њих 
горе већ на бини је то се дешавало све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је, причамо о оном времену када је «Репић» 
убио  Азиза, Бикић Дамира? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овај догађај са Бикић Дамиром, има ли ту негде 
«Пуфте», да ли се сећате? 
Сведок “ЈЕДАН”: Он је већ био доле на бини, није био ту близу у контакту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, кад је Бикић Дамира убио? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је то било за убиство Дамира, да ли се сећате? 
Сведок “ЈЕДАН”: Сећам се. Сједио је са моје десне стране његов отац и он 
је био иза њега, онда је дошао до Нурије, подигао га је, питао га је да ли 
имаш ти сина. Нурија му је рекао да има. «Где ти је? Ево га до мене». Онда 
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је узео малокалибарску пушку, ставио је Дамиру у уста и подигао га онако 
пушком и онда се окренуо Нурији и рекао му је нешто као «Леп ти је син, 
али га више нећеш имати» и тад му је испалио метак у уста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, реците ми ово после Бајрама, тај Сведок «Г» 
што је ту на том списку, њега се сећате, је ли тако, је ли он био неки 
фудбалер? 
Сведок “ЈЕДАН”: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се њему десило? 
Сведок “ЈЕДАН”: Њему је «Пуфта» пробио бутину, то знам да је пробио 
бутину али одмах да Вам кажем, баш детаљ не могу да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли се сећате, да ли је то било после Бајрама или 
пре Бајрама или? 
Сведок “ЈЕДАН”: После Бајрама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После Бајрама? 
Сведок “ЈЕДАН”: Чини ми се после Бајрама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је било неких догађаја да вам неко наређује 
да се међу собом тучете, да организујете неке бокс-мечеве, нешто тако? 
Сведок “ЈЕДАН”: Јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта је то било, кад је то било, да ли је то било 
једном? 
Сведок “ЈЕДАН”: То је било значи између Бајрама па до Видовдана готово 
свакодневно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је тај «Пуфта»  некада у томе учествовао? 
Сведок “ЈЕДАН”:  Јесу сви, када некоме се каже, хајде,  њих по двојица, 
тројица, хајде изведи тог и тог, јер ја сам баш пар пута имао, морао сам да 
се тучем са комшијом или да шамарам слабијег од себе, старијег и тако, то 
су они свакодневно, сада баш не могу сваки детаљ рећи када је ко кога 
извео, али то им је било у некој пракси када, баш када они не могу више 
ваљда да туку, онда су нас гонили да се ми тучемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како сте то морали да радите? 
Сведок “ЈЕДАН”: Па морали смо то да радимо озбиљно, јер ако не 
урадимо озбиљно, онда смо обадвојица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте то исто по паровима или како? 
Сведок “ЈЕДАН”: Издвоје они, ходи ти, ходи ти и хајде овамо, хајде да се 
тучете и ако се не тучемо истински, онда долазиш њима у руке, а када 
дођеш њима у руке, онда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само ћу Вас још нешто питати, да ли се Ви сећате, 
шта се десило када је овом, «Кењо» се звао, је ли тако, надимак, овај 
старији човек? 
Сведок “ЈЕДАН”: «Кењо», да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Зулкарнеин Ефендић, када је њему тај полни орган 
одсечен шта се десило, да ли се десило тада нешто? 
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Сведок “ЈЕДАН”: Јесте, натерао је чини ми се, Куршумовић Исмета да тај 
орган поједе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта је Исмет урадио? 
Сведок “ЈЕДАН”: Он је једно време жвакао и онда га је бацио, али је он то, 
чини ми се видео, па је пришао, чини ми се Мемић Реџи и рекао «да ли је 
појео?» а овај је рекао да није. Онда је он поново узео то и натерао и онда 
је овај морао да прогута то. Е онда су га истукли, Исмета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Исмета Куршумовића? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да, после су га истукли, зато што није у првом покушају 
то урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли га је то «Пуфта» терао што причате сада 
или? 
Сведок “ЈЕДАН”: «Пуфта» га је терао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А шта је било са ухом од Енеса Чикарића? 
Сведок “ЈЕДАН”: Чини ми се да је и њега неко појео, али не могу Вам сада 
тачно да кажем ко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Причали сте у истрази да то када је Сакиба 
опкорачио, када га је заклао испод врата «Пуфта», кажете, ту су још 
остали, вриштали су, а онда је та група наредила да их све изнесемо 
напоље. Ко је то вриштао? 
Сведок “ЈЕДАН”: Сигурно сви унутра присутни, и «Пуфта» и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Кога сте се Ви ту највише плашили када долазе те 
групе, Ви лично? 
Сведок “ЈЕДАН”: Свију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Свију? 
Сведок “ЈЕДАН”: Али је најгори био када уђе «Репић» и «Пуфта». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је било некада да уђу одвојено, нека група да 
дође, а да фали «Репић» или «Пуфта»? 
Сведок “ЈЕДАН”: Било је пар пута дође овај, «Торо» и «Зокс», «Лопов» 
или још неки, не буде «Пуфта» или не буде «Репић», па онда дође «Репић» 
и «Пуфта», можда и «Лопов», али не буду ови. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Казали сте, у истрази чини ми се, за Хасана Атлића 
да сте чули да је он страдао да ли за  Бајрам или како? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да, сада већ ми се имена губе, да ли је баш тај дан убијен 
и он, знам да му је брат убијен, био је иза мојих леђа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:Значи, Ви за то убиство непосредно Хасана Атлића? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да ли је баш тај дан, не могу више да се вежем за 
убиство, јер је то убиство које ја нисам видео и онда не могу да одредим 
тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Има ли неки од ових, осим ових што су 
носили лешеве,  да су ексхумирани, да Ви знате, да сте се интересовали 
после рата, да сте чули? 
Сведок “ЈЕДАН”: Ми смо до сада ексхумирали. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ваших Дивичана колико? 
Сведок “ЈЕДАН”: Ја мислим око педесет, сада су та тела укопана код нас 
на Дивичу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Говоримо само о овима што су у Дому културе 
били? 
Сведок “ЈЕДАН”: У Дому културе, значи Заим, Сакиб, Шабан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи ови сви што су заклани, они су 
ексхумирани? 
Сведок “ЈЕДАН”: Јесу, Дамир је исто нађен у Сремској Митровици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Овај Бикић? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да, имамо значи Хусеина Салиховића нађеног вамо, 
Салиха Захировића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, ми имамо све те писмене доказе, ја Вас 
питам овде да испричате због суђења и због јавности. То су ови што су 
носили лешеве? 
Сведок “ЈЕДАН”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли Ви знате, да ли су они ексхумирани из 
секундарних или из примарних гробница, да ли је «Црни врх» или 
«Грбавци» «Бербића Мезарје» или «Шахбеговићи» да ли знате? 
Сведок “ЈЕДАН”: Пола је из једне, пола је из друге гробнице, колико ја 
знам, јер ретко када они хоће да кажу тамо где је нађен, него само тело и 
носи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да ли има још нешто чега се сећате од ових 
догађаја? 
Сведок “ЈЕДАН”: Сада  Вам кажем, значи, ја могу причати пет дана о тим 
злочинима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да ли сте чули за неког Саву и Сашу? 
Сведок “ЈЕДАН”: Чуо сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Чули сте. 
Сведок “ЈЕДАН”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, има ли још неких допунских питања?  Само 
да видимо, да ли има веће? Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  За време док сте били у затвору Суда за 
прекршаје да ли је неко долазио код Вас лично или код неког другог од 
оштећених да истражује то шта се догађало у Дому културе у Челопеку? 
Сведок “ЈЕДАН”: Док сам ја био, није нико, само други дан су нам послали 
медицинске раднике који су свакодневно долазили да превијају ране тим 
рањеним који су били, а да испитују и истражују шта је било, није нико 
док сам ја био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Кажете да сте чули за лица по имену, надимку 
Сава и Саша. У ком смислу? 
Сведок “ЈЕДАН”: За та сам имена чуо после, мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  После рата? 
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Сведок “ЈЕДАН”: После рата, али нисам, те особе не знам и нисам много 
упознат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Хвала Вам. 
 
 
 То је све што имам да изјавим. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Можете да седнете  тамо, а можете и да идете. 
Сведок број «Два». 
Сведок “ЈЕДАН”: Ја бих ишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви би ишли горе, добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Хвала Вам. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се у својству сведока испита оштећени под псеудонимом 
«Два». 
 

СВЕДОК-ОШТЕЋЕНИ «ДВА» 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
Сведок “ДВА”: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли Вам је згодније да седнете? 
Сведок “ДВА”: Ја бих сео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам због повреде, може седите. Да ли има 
столица? 
 
 
 Оштећени Сведок «Два» са личним подацима као у списима, 
упозорен, опоменут. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви сте као сведок, као и прошли пут, дужни да 
говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело. Нисте дужни да 
одговарате на поједина питања, ако бисте се одговором изложили тешкој 
срамоти, знатној материјалној штети или евентуалном кривичном гоњењу. 
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Ја ћу Вас замолити да опет прочитате ту заклетву испред Вас што се 
налази, наглас. 
Сведок “ДВА”: 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. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Хвала. 
 
 
 Сведок након што је положио заклетву, наводи: 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви сте, као што знамо овде у предмету, давали 
изјаву и у претходном предмету који је завршен и пресуђен. Ми сада у 
међувремену имамо новог оптуженог, Јанковић Дарка званог «Пуфта», 
кога сте Ви и препознали приликом препознавања у истрази међу више 
лица, па ћу Вас ја сада замолити прво да нам кажете, да ли остајете при 
изјавама које сте до сада давали? 
Сведок “ДВА”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, у том смислу сматрам за целисходно да не 
понављате онај део шта је било на Дивичу, у току маја, надам се да се и 
странке слажу, како сте ишли на «Црни Врх», како сте се враћали, него да 
кренемо од момента када сте затворени у овај Дом културе  у Челопеку и 
да нам кажете, шта се то Вама догађало, шта Вам је то овако било најтеже, 
шта сте доживели, шта сте видели? Изволите. 
Сведок “ДВА”: Кренуо бих негде пре, ја два датума се сећам добро, 11. јун, 
тада је био Бајрам, када је «Репић» рекао «имаћете крвави Бајрам» и 28. 
јуни када је био Видовдан, исто је рекао, «запамтићете Видовдан». Е сада 
између тих имају пре догађаји, између та два датума. Први пут сам видео 
«Пуфту» и «Зокса», ушли су негде, не знам, два, три дана пре 11.-ог, можда 
четири, када је «Зокс» рекао, представио се ко је, «ја сам тај и тај, капетан 
«Зокс», ја сам побио хиљаду усташа у Вуковару, само да знате ко сам». Са 
њим је био «Пуфта» и онда је «Зокс» неки инцидент направио онако као, 
питао је једнога, «би ли ти био Србин?», а он је одговорио «бих». А онда је 
овај рекао «Пуфти», «ево овај каже као да би убијао Србе» и тада је почела 
туча коју нисам никада видео до тада. Тада су брутално пребијени 
Хаџиавдић Мехо и Пашић Мехмед. То је, тукао је «Пуфта највише». Исто, 
ја сам седео близу, било је неколико кревета војничких, а ми смо седели 
доле на бетону и пролазећи тако поред, од «Пуфте» нога је пошла према 
мом лицу и ударила једног до мене и забила га на наслоњач од кревета. 
Онда су они, њих двојица су тражили неки новац да се скупи, две хиљаде 
не знам, две хиљаде марака, доћи ће поново. Онда је овај «Зокс» извео 
двојицу људи који се више нису вратили, после су ексхумирани. Ја нисам 
видео, углавном чули су се пуцњеви, нисам видео ко је пуцао, ко је убио.  
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 Онда долази тај Бајрам 11. јун када су ушли и «Репић», «Пуфта», 
«Зокс», «Торо», не знам, било их је, доста их је било и одмах су очеве и 
синове одвојили на једну бину где су морали радити орални секс, а у овом 
другом делу те дворане, сале, како се зове, Дома културе, било је нас, не 
знам, више који су седели, а «Репић» је имао малокалибарску пушку, тукли 
су, у исто време се све то догађало. Ја сам видео неке те детаље, а нешто 
сам чуо шта се догодило, после сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Пробајте да издвојите шта сте видели, а шта сте 
чули после када се то завршило, да знамо шта сте видели, а шта сте чули. 
Сведок “ДВА”: Тукли су, испред нас тукли су двојицу – Пезеровић Заима и 
Капиџић Сакиба. Они су били претучени до бесвести, уствари, били су 
пали у несвест. Горе на бини је код оралног секса «Пуфта» наредио овима 
што су, да им одгризу полни орган. Неки су то урадили, неки нису, а у том 
међувремену је «Репић» из малокалибарке пуцао овако насумично на 
жртве, погађао у главу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте Ви видели, да ли је некога погодио? 
Сведок “ДВА”: Да, видео сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Кога је убио «Репић» тада? 
Сведок “ДВА”: Убио је Тухчић Абдулазиза, Куршумовић, како му име,  не 
знам, старији један човек, Атлић Алија, било их је пет, шест. Извините, да 
ли бих могао добити воде мало? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да. 
Сведок “ДВА”: Онда су ови што су били на бини, којима је, покушали 
одгризнути полни орган, вриштали су. Е онда се «Репић» окренуо горе и 
пуцао је у двојицу, једног је погодио, и другог је погодио, али га је изгледа 
у зуб овај после дан, два испљунуо метак, изгледа да га је право у зуб 
погодио и остао је тај жив. А после, одмах после тога, у томе, не знам који 
је временски рок био, трајало је, мени се чини читав дан то, је «Пуфта» 
пришао овој двојици што су лежали на поду и преклао их је. Пезеровић 
Заим, мени се чинило, овај јер је ногама, овај како да кажем, трзао је 
ногама, мени се учинило да није био баш у несвести. Овај други није 
уопште ништа показивао знаке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А који је други? 
Сведок “ДВА”: Капиџић Сакиб. Овај са бине је сишао овај што је вриштао, 
Шабан Бикић и њега је исто ножем, гађали су га ножем. Ништа, погоди га, 
он извади из груди, не знам одакле, каже, «види, мајку му јебем, још вади 
нож». И онда је, ја не знам, гађао је и  «Зокс», не «Зокс», гађао је «Пуфта» 
и «Лопов овога». И онда је «Пуфта» узео нож и забио му, да ли, мени се 
чини у прса и притиснуо га.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То причамо о Шабану? 
Сведок “ДВА”: За Шабана Бикића, да. После је и Јахијагић Фикрета који је 
био рањен, и њега је, то сам чуо, то нисам видео, да га је ножем преклао. Е 
онда, тада је десет, десет људи је убијено, што је преклано, што је 
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малокалибарком и онда је нама наређено да покупимо ту крв, скинемо 
одећу са себе и почистимо, све покупимо, све мртве на једну камару и онда 
је, не знам, «Репић» одредио петорицу људи који ће то утоварити и 
истоварити. Пред Дом културе је дошао неки мањи камион, не знам тачно 
и они су натоварени и тих пет људи је отишло и више се ни они нису 
вратили и они су после рата ексхумирани у масовним гробницама.  
 После тога, не знам, између ова два датума, значи више пута су 
улазили «Пуфта» и «Зокс», углавном су они били заједно, некада су били и 
са овим осталима, било је свакодневно премлаћивање, скидали су нас голе, 
тражили новац и у аналним отворима. Једне су које прегледају слали горе 
на бину, други су остајали доле на партеру. Онда један дан је, овај, да ли 
тај исти дан, не знам, овим горе на бини је наредио «Пуфта» да легну и 
ударао их је ногама по глави, газио их је и при том је вриштао. Онда, онда 
је неколико млађих, уствари, до једно 20-25 година, је извео ту исто на 
бини, рекао им је да ставе руке на бину, бина је била од даске и пробио им 
је руке - Пезеровић Муамеру, Окановић Ибрахиму, код њега су остала три 
прста као инвалид, онда овоме сведоку «Г» је пробио ножем мишић 
бутине, рекао му је «ето, нећеш више моћи играти фудбала», значи, неко је 
од тих људи из Челопека рекао да је он играо фудбал, јер он није могао 
знати, неко га је сигурно навео да то уради. 
 Исто је користећи нож, одрезао прст Ефендић Аднану, Хаџић Изету, 
уво је одсекао Чикарић Енесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте ово видели? 
Сведок “ДВА”: То сам видео. Онда, терао је да једни са другима имају 
секс, да једни друге надражују, да гурају неки обли предмет у дебело 
црево, то углавном, већина, готово сви су то морали урадити. Једном је 
имао неку металну шипку која је на себи имала као неки зглоб па је ударао 
тим по леђима, по раменима, тако. мислим да је, нисам видео, али сам чуо 
да је овоме Окановић Исмаилу кључну кост сломио. Не знам, углавном, 
ето те такве ствари, та пребијања, премлаћивања су се дешавала до 
Видовдана, када је овај «Репић» само он ушао са аутоматском пушком и са 
два ова пуњења и пиштољем који је имао три метка, јер је са три метка 
убио, није имао више, један је био шизофреничар, момак је кренуо, овај је 
питао, «где си пошао», а овај није знао и пуцао је у њега и убио га. Овај 
други је рекао, «ја сам рањен» и он је онда пуцао у њега, казао је «нема за 
мене  рањених». Са два ова шаржера је двадесет људи убио тада, двадесет 
је ранио, међу којима сам и ја био. неки су од тих рањених, неки од тих 
што су изумрли, што су остали ту у Челопеку су били рањени, али да ли их 
је погодио у кост, имали су тровање, било је и ових «дум, дум» метака и 
они су били читав дан ту, али су изумрли. Нас двадесет рањених смо после 
пребачени у Зворник, уствари сви смо ми, рањени и ови што су преживели, 
пребачени смо у Зворник, у Суд за прекршаје, двадесет рањених је остало 
до 15. јула, до 15. јула су били ови здравији, не знам око 84, колико, они су 
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пребачени за Батковић, ми смо остали ту. Ја сам био до 12. фебруара, 
једини сам преживео, ови су одведени пре у јануару, одведени су као да 
раде, мада никада нисмо ишли да радимо и ту нас нико није дирао, мало 
малтретирања онако вербалног, али нисмо тучени и отишли су да раде и 
више се нису вратили. Чак се и не зна, нису уопште ни пронађени, ни 
њихова тела, ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То су они рањеници из јануара 1993.? 
Сведок “ДВА”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви сте у фебруару размењени, да ли је тако? 
Сведок “ДВА”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја ћу Вам поставити неколико питања, а 
покушаћу да што је више могуће раздвојимо те догађаје о којима сте Ви 
причали, па и Ви покушајте по Вашем сећању, колико је могуће, да те 
догађаје које сте описивали, вежете за, да кажемо први, други, трећи 
између Бајрама и Видовдана, мада сте рекли да је и пре Бајрама једанпут 
дошао «Пуфта» и «Зокс» и описали сте шта су они тада радили. Па бих ја 
Вас само у вези тог догађаја питао, јесу само њих двојица дошли или је још 
неко кога Ви можда не знате? 
Сведок “ДВА”: Ја колико се сећам, само су њих двојица били. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Добро. Догађаји од Бајрама, 11-ог, рекли сте да 
су одвојили на бину очеве и синове, па сте рекли ко је изашао и шта су они 
радили. Ја бих Вас питао ко је издао да кажем такво наређење? 
Сведок “ДВА”: Па можда сам заборавио рећи прије на дан је био овај 
«Репић» и који је тражио списак и посебно очеве и синове да се упише 
списак, да направимо списак. Да се напише овај ко је коме шта, у којем су 
роду.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пре овог догађаја или пре Бајрама? 
Сведок “ДВА”: То је било можда прије на дан од тог догађаја, дан ил два 
не могу сад.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. Да ли то да схватим да је на моје питање 
одговор да је «Репић» наредио да изађу очеви и синови? 
Сведок “ДВА”: Он је направио списак тај, рекао је да се направи списак, 
сад ко је рекао не знам очеви. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Конкретно, да ли је овај да ли се сећате Ви да је 
неко од тих који су ушли рекао да изађу на бину очеви и синови? 
Сведок “ДВА”: Ја мислим колко се сјећам, да је то «Репић» рекао очеви и 
синови на бину. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кажете потом као док су ови издвајали очеве и 
синове, тукли су Заима и Сакиба. Ко је тукао Заима и Сакиба? 
Сведок “ДВА”: Па тукли су ови сви, тукао је и «Пуфта» и «Лопов», не 
знам. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чиме? Да ли се сећате? Чиме су тукли рукама, 
ногама? 
Сведок “ДВА”: Рукама, ногама, не знам да ли су имали неки предмет не 
сећам се, палицу или нешто, не знам. Толико су их тукли да су они у 
несвест пали, сад да ли су се они претварали, али по овоме чину кад је 
прекло, Заим је можда и био се претварао, не знам али овај сигурно није. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Они су на поду лежали претучени? 
Сведок “ДВА”: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па је њих такве «Пуфта» заклао? 
Сведок “ДВА”: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Рекосте да нисте видели страдање 
Јахијагић Фикрета, па ме занима од кога сте чули да је смртно страдао и 
када се то десило овај, је ли непосредно после тог догађаја или касније од 
кога? 
Сведок “ДВА”: Па све се догађало у истом том дану и догађаји су се 
преплетали један с другим, сада ја мислим да је Фикрет прије преклан него 
ова двојица, да су ова двојица задња. Сад не могу тачно да се, јер у 
међувремену је био догађај један када је који ми је вероватно  и одвукао 
пажњу кад је «Репић» дигао овога Бикић како му је име? Бикић Нурију и 
питао га овај, «имал деце», он је рекао има сина који је био испред мене и 
ја сам гледао тај догађај и рекао овај «имаш ли још дјеце?» , «немам», и он 
му је ставио малокалибарку пушку у уста и опалио каже «немаш ни овога». 
И тај је пао одма на, у крило мом брату који је исто седео до мене. 
Вероватно ми је тај се догађај тад догодио, ја нисам све могао ни видети, 
неки су ми догађаји више привлачили пажњу и тако.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ово рекосте да је кључну кост сломио Исмету 
када је разумео сам, ударио металним зглобом «Пуфта». 
Сведок “ДВА”: Исмаилу? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
Сведок “ДВА”: То сам чуо. Не знам да ли је металним зглобом је ударао 
«Пуфта» ове остале. Нас не знам, да ли тад се то догодило и јер је овај 
Исмаил исто је био заостао ментално, овај и он је рекао једном је рекао 
«шта ме тучете» једино он рекао, као шта ме тучете, нисам ништа крив. 
Онда су они изреволтирани тим његовим одговором, тим питањем не знам, 
они га изударали дал је ја не знам стварно ко је, чуо сам да је «Пуфта» сад 
не знам ни чиме ни како. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За све то време док сте били у Дому културе у 
Челопеку, да ли је неко покушавао да Вас заштити или та група која дође  
неко од њих да каже «немојте то да радите». 
Сведок “ДВА”: Од њих није нико, јесте једном један овај, полицајац ту је 
негде да ли из Тршића мештан или из Челопека седам дана није им дао 
ући, а тад је држао је само он кључ од катанца ама они су и то у 
међувремену долазили, једном су упали са, кинопројектор је горе био, 
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тражили су од нас да држимо два кревета овај да се спусте. Тад је се 
спустио овај «Лопов» и још један не знам како му је име, и онако су 
постројили нас све и оцртавали крстове неке, исто сам заборавио рећ да је 
«Пуфта» углавном урезивао крстове на чело и на прса, на леђа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Коме је то радио? Да ли се сећате? 
Сведок “ДВА”: Знам за овога Халиловић Муриз који има овде велики крст, 
овако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На грудима? 
Сведок “ДВА”: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
Сведок “ДВА”: Па сад овај. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је то било? 
Сведок “ДВА”: То је било после Бајрама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
Сведок “ДВА”: Не знам тачно. Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се још сећате некога коме је урезивао 
«Пуфта» крстеве и где? 
Сведок “ДВА”: Ја мислим да је он момку Чикарић Един који је исто био 
болестан, имао је падавицу, њему је мени се чини на леђа, има Ефендић 
Амиру на чело исто тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је то било? 
Сведок “ДВА”: Исто после Бајрама, између ова два датума.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Немам више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ови догађаји нису у оптужници тужиоче? Да ли ми 
сад даље утврђујемо? Јер ако сада овако кренемо, онда морамо и све друге 
сведоке на ову исту околност, ја њих звати поново нећу. На пример, овај 
крст и то сада. Није спорно да се то дешавало, ако хоћете да то сад 
утврђујемо, не знам у којој.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нећете? Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Не мислим уопште да ми то утврђујемо него хоћу 
да се створи једна целокупна слика. Дакле, овај сведок прича по сећању, 
није могуће везати за дан, вероватно није могуће везати ни за. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.Мене интересује оптужница знате, јер ја 
морам  да баратам са оптужницом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Идентитет оштећеног али да. И мене интересује 
оптужница. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Изволите. Колега? 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Адвокат Миливоје Смиљковић, 
бранилац Дарка Јанковића звани «Пуфта». Ви сте у свом казивању између 
осталог рекли да је «Пуфта» долазећи код Дома културе Челопек вриштао. 
Сведок “ДВА”: Да. 
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Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: То сте приметили као нешто што је, како 
сам ја разумео, необично. Да ли сте још нешто у његовом понашању? 
Сведок “ДВА”: Ја сам имао осећај да је вриштао као да је уживао у томе. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: А да ли сте јоше нешто приметили у 
његовом понашању што је необично? 
Сведок “ДВА”: Па углавном је радио својевољно, није му нико наређивао 
или нешто као да је знао неки, као да су имали договор неки, не знам.  
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Јесу ли они Вама деловали као једна 
организована група где се може рећи да су биле подељене улоге шта би ту 
радили.  
Сведок “ДВА”: Да. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Ко је Вама деловао као да ли је неко 
уопште од њих као организатор те, организовао ту групу или је? 
Сведок “ДВА”: Па први је ушао овај «Зокс» али после први је мислим у тај 
дом културе он је ушао са «Пуфтом» а после је деловало као да им је, мада 
нису стално улазили некад су били заједно али деловало је као да је 
«Репић» главни. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: На основу чега сте то закључили да је 
«Репић»? 
Сведок “ДВА”: Па он је овај тражио неке изјаве да се пишу о некаквом 
оружју без везе не знам. Тражио је имена неких «Жуна» и «Бобан», а после 
смо сазнали да је Бобан тај овај полицајац кога је Бобан у Загребу на 
утакмици оној ударио с леђа па су га назвали по томе Бобан. Тражио је од 
нас да правимо спискове, по томе ми је деловало као да је он главни. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: А у овом делу где се догађало ово што 
сте објаснили у својој изјави на почетку и посебно на питања тужиоца да 
ли је, шта је ко ту радио у вези са овим. 
Сведок “ДВА”: Нико није рекао «ти ћеш то, ти ћеш то» мислим, овај, рекао 
је ови горе, остали доле сједите и ови су почели тући ову двојицу, онда су 
они овај «Репић» је из малокалибарке пуцао иза леђа му је била бина, онда 
овај кад је «Пуфта» наредио да један другом одгризу полни орган, кад су 
почели вриштати онда се он окренуо и двојицу, два или три метка упутио у 
том правцу.  
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Да ли је неког погодио тада? 
Сведок “ДВА”: Па, погодио је овога Фикрета Јахијагића који је био рањен 
и рекао сам овога Чикарић Едина којег је, који је после дан-два испљунуо 
метак из уста јер га је погодио у зуб прво.  
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: А да ли је пуцао и у Пезеровић Заима и у 
Капиџић Сакиба? 
Сведок “ДВА”: Не, они су били претучени до бесвести и после је овај 
«Пуфта» преклао. То сам лично видио јер је било то метар-два од мене три. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Добро. А ко је, ко је рекао да се лешеви, 
ко ће да носи и како лешеве ове? 
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Сведок “ДВА”: То са сигурношћу, то Вам не бих могао рећи тачно не знам, 
неко је однио. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Да ли је нешто «Репић» о томе говорио? 
Сведок “ДВА”: Неко је  од њих рекао да се сва крв покупи, да се ако нема 
чиме да се скине одећа са себе, да се покупи крв, сви лешеви на камару, 
мада је ту било можда један-два и били давали су знаке живота, 
малокалибарска зрна сам после чуо да има такву моћ да људи полагано 
умиру ако га. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: А ко је рекао како и ко да однесе те 
лешеве? Да ли то знате? Да ли се тога сећате? 
Сведок “ДВА”: Не бих могао Вам рећи. Знам да је пет људи одређено, да 
су отишли и да се више нису вратили. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Добро. Да ли сте код «Пуфте» 
приметили, осим овога што сте казали да је, да ли је он Вама деловао као 
кад је долазио као лице које узима алкохол, које је под алкохолом и 
пијано? 
Сведок “ДВА”: Па били су у неким навратима као, као алкохолисани као, 
не знам. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: А конкретно ово, када се догађала ова 
убиства и ликвидације и да ли се сећате како је? 
Сведок “ДВА”: Па тај дан, тај дан нисам приметио јер је то све се брзо, 
брзо догодило, био је дан кад су долазили, навече било је кад су 
премлаћивали, било је случајева да су били као у алкохолисаном стању 
као, а у том случају није, то је, то је за Бајрам, тад је овај, тад су ушли 
можда и преподне и само су оно на брзину «очеви и синови горе, остали 
доле у круг седите», и онда су кренули. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Па је ли тад међу њима било пијаних? 
Сведок “ДВА”: То не бих знао рећи. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: А за «Пуфту» да ли можете да кажете? 
Сведок “ДВА”: Не, само сам, рекао сам Вам само сам чуо да је те крике 
давао као неко задовољство као неки не знам. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Ви сте тако доживели? 
Сведок “ДВА”: Тако сам ја доживио. Као неки побједнички усклич, не 
знам како да Вам објасним. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Па добро, Ви сте кад је покренут 
поступак против «Пуфте»  кривични, у истрази вршили препознавање у 
оној просторији доле посебној судској за препознавање и то је 
констатовано на записнику. Да ли сте пре тога имали, а после ових 
догађаја у Челопеку, да ли сте с неким разговарали о томе? Да ли Вам је 
неко можда показивао фотографије? 
Сведок “ДВА”: Не, нисам. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Лица која су ту била. 
Сведок “ДВА”: Нисам нипут ни видио ниједног, а ни његову. 
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Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Ни његову фотографију нисте видели? 
Сведок “ДВА”: Не, чак ни у новинама, јесам једном видео овога «Репића» 
био је сликан, слика била у Каракају на почетку рата, а ове остале никад 
нисам видио ни на једној слици. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: А да ли Вам је тог дана код 
препознавања госпођа Кандић нешто око тога дала одређене сугестије? 
Сведок “ДВА”: Уопште нисам имао контакт с њом уопште. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Никакав контакт? 
Сведок “ДВА”: Не. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Да ли се Ви сећате где је она била у ком 
делу ове собе за препознавање? 
Сведок “ДВА”: Не, не, ја кад сам ушао у собу, само сам видио њих, не знам 
колко пет-шест и мени се учинило да је био под 5, број 5. Ја сам одма рекао 
тај је. Истражни судија је рекао, размисли мало, погледај. Ја колко се сећам 
тај нисам сто посто сигуран, али он је, исти је осто. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: И нико Вам ништа није тада ни пре тога 
сугерисао? 
Сведок “ДВА”: Нико. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Хвала председнице. Немам више 
питања.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Јанковић? Питања немате? Примедбе 
неке? Ништа? Добро. Кад сте оно били пре испитивани у истрази у оном 
првом предмету. 
Сведок “ДВА”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је тада међу оних 19 фотографија 
показивана нека слика  тог «Пуфте»? 
Сведок “ДВА”: Које слике? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оно кад су биле слике у истрази, сећате се? Још 
пре код судије Алимпића. 
Сведок “ДВА”: Не сећам се уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. У Сарајеву је било. 
Сведок “ДВА”: Ја нисам био у Сарајеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А не, то су сведоци  пардон, пардон, Ви нисте били 
у истрази, извините ја сам нешто пермутовала. Само да Вас питам да ли Ви 
можете да се сетите овде сте у ранијем поступку на главном претресу кад 
сте први пут пред овим истим председником већа испитивани, говорили да 
се сећате неких од тих који су били у паровима на бини. 
Сведок “ДВА”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сада можете да се сетите? 
Сведок “ДВА”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко су ти људи који су били горе и да ли се сећате 
ко је с ким био? 
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Сведок “ДВА”: Па не, овај, Јахијагић Фикрет и син му Јахијагић Алмир, 
био је Халиловић Неџад и његов братић Халиловић Вахид који је био 
малолетан, био је Бикић Шабан и Чикарић Един који му није био у 
никаквом сродству, не знам како је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су њих двојица били у пару? 
Сведок “ДВА”:  Да. Не знам било је још, не могу сад се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Помињали сте Бикић Мехмедалију тада на 
претресу у јуну 2006. 
Сведок “ДВА”: Бикић Мехмедалија? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Да ли се сећате тога? 
Сведок “ДВА”: Бикић Аднан, а Мехмедалија не. Бикић Аднан а 
Мехмедалија не знам да сам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада сте рекли. Спомињали сте и Алију Атлића 
који је после страдао. 
Сведок “ДВА”: Не. Али Атлић је био доле убијен из малокалибарске 
пушке. Он је давао знаке живота када је био на камари међу овим 
рањенима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, он није био на бини колико се Ви сећате? 
Сведок “ДВА”: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сте прошли пут рекли. Добро. И колико је то 
на бини тај догађај трајао? 
Сведок “ДВА”: Па не могу сад да се одредим тачно, не знам. Све је то 
трајало можда 3-4 сата, не знам. Сви ови догађаји. Сад тај догађај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим на Бајрам конкретно. 
Сведок “ДВА”: На Бајрам? Па по мом неком виђењу 3-4 сата можда 5 не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав је то нож имао овај «Пуфта»? 
Сведок “ДВА”: Па имао је неки као рамбо нож, у оним филмовима што сам 
видио. Дуг, оштар са једне стране као тестера тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имао он неки пиштољ? Неку пушку том 
приликом да ли се сећате?  
Сведок “ДВА”: Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли се сећате шта је било са Атлић Хасаном? 
Сведок “ДВА”: Атлић Хасан, чуо сам овај, нисам видио да је и он преклан 
јер је и он исто био рањен из малокалибарке, сад то нисам видио и не знам 
тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели је ли? 
Сведок “ДВА”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте можда некада имали неку 
ситуацију да сте Ви морали да се тучете међу собом или да сте чули да се 
тако нешто десило? 
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Сведок “ДВА”: Да. То је било кад су, кад смо натерани да се сви скинемо 
голи кад су тражили новац свагде и онда су неке од нас натерали да се тучу 
међу собом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био тада од ових лица које сте по надимцима 
помињали? 
Сведок “ДВА”: Па, мени се чини да су били сви ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причали сте на претходном претресу значи 
2006.године, да сте чули али да нисте видели још неке догађаје одсецање 
неких органа, да ли се тога сећате? 
Сведок “ДВА”: Да, «Пуфта» је ишао од једног до другог и тражио, не 
тражио не знам, са намером ишао да некоме одсече полни орган што је и 
урадио овоме Ефендићу Зулкарнеину и он је преживио тај догађај али је 
после убијен за Видовдан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога сте то чули? Да ли се то причало ту кад он 
оде или како? 
Сведок “ДВА”: Па то је била просторија, није већа можда од ове, сви смо 
ту били, нисмо били раздвојени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, мислим обзиром да кажете да сте за то чули. 
Сведок “ДВА”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То значи да нисте били близу. 
Сведок “ДВА”: Нисам био близу догађаја ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте чули да је неком уво одсекао можда он 
или неко други? 
Сведок “ДВА”: Рекао сам овоме Чикарић Енесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте исто чули? 
Сведок “ДВА”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Причали сте 2006., да је то било нешто да 
сте морали да се организујете да то буде као неки бокс-меч  5-6 пута. Да ли 
се сећате тога сада? 
Сведок “ДВА”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је то било? 
Сведок “ДВА”: Па то је кад су једни против других, да морају да се туку, 
да ко није овај ударао јако онда су они њега тукли.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте Ви доживели ово кад су ова петорица 
кажете не знате тачно ко је наредио да се овај, да однесу ове лешеве. Како 
сте Ви то доживели? 
Сведок “ДВА”: Не разумем. Како мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је наређено да ова петорица изнесу лешеве. Да 
ли сте Ви то доживели као да су они неки добровољци, да ће се вратити, да 
ли сте и Ви можда желели да идете или? Како сте Ви то лично схватили то 
њихово извођење тад за Бајрам? Ти што се после нису ни вратили. 
Сведок “ДВА”: Да.  Да ли је неко одабрао не знам, не знам тачно, 
углавном, знам који су људи.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте очекивали да ће да се врате или нисте? Да 
ли сте се бринули за њих? 
Сведок “ДВА”: Па они су рекли да ће само да истоваре те лешеве, ништа 
ми смо мислили да ће се вратити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Али они се нису вратили. 
Сведок “ДВА”: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питао Вас је и бранилац ово, па бих Вас сада још 
само једном упитала да ли је био ту неко ко се по Вама издвајао као вођа 
кад дођу? 
Сведок “ДВА”: Па по неким поступцима кад су скупа сви био је «Репић» а 
у неким је поступцима су не знам, углавном ово, овај догађај су углавном 
мени се чини самоиницијативно, свако је, да ли су имали договор неки не 
знам. Али неки да им је био вођа, мислим да је «Репић» био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А то за Бајрам, кажете били су сигурно 
«Репић» и «Пуфта» и још ова нека друга лица. 
Сведок “ДВА”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су они сви заједно дошли или су долазили 
онако један за другим? 
Сведок “ДВА”: Тад су сви дошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су сви заједно отишли или су одлазили 
појединачно? 
Сведок “ДВА”: То, то сад, тога се не сећам. Мислим да нису сви заједно 
отишли, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад је било ово клање и убијање да ли су сви ту 
или је, осим «Пуфте» и «Репића» или? 
Сведок “ДВА”: Да, сви су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли још нешто специфично чега се можда 
сећате а што нисте рекли?  Шта је било са Химзом Куршумовићем? 
Сведок “ДВА”: Он је погођен из малокалибарке пушке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то било тад за Бајрам? 
Сведок “ДВА”: За Бајрам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За Бајрам. И ко је ту на бини од њих и има ли 
некога од њих кад кажете овај наредио да они врше тај орални секс међу 
собом. Да ли то неко од њих надгледа, посматра? Кажете «Пуфта» наређује 
да овај једном одгризе полни орган. Да ли је он ту или негде се удаљи па 
пусти сами то да раде? Како то? 
Сведок “ДВА”:  Па одведени су горе и наређено им је и онда су, онда је 
«Пуфта» једно време био горе, био је доле та просторија није велика. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико има тај дом квадрата? 
Сведок “ДВА”: Па, можда  шта ја знам 10х20 не знам тако. Можда мало 
већи не знам. Сада га у ствари нема, сад су га срушили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли питања? Нема? 
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Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Адвокат Миливоје Смиљковић, 
бранилац Дарка Јанковића «Пуфте». Ако дозволите наравно, ова питања 
сад моја питања накнадно, овај хоћу да питам сведока да ли се тада међу 
вама или касније да се причало да сте Ви чули ко стоји иза ових ......... 
дакле, не мислим на «Репића», не мислим на ове који су ту долазили и то 
што су ...............................радили, ко је то, зашто су они то радили и ко, ко 
је овај да кажем иза тог њиховог деловања и тих њихових недела? 
Сведок «ДВА»:  Нисмо. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Ко је то заправо њима, од њих тражио и 
да ли је тражио да раде? Ако сте чули и када? 
Сведок «ДВА»: Ми смо чули да су били они припадници «Жутих оса» 
неких.  
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Добро, да ли сте још нешто чули? 
Сведок «ДВА»: После сам сазнао да су припадали Територијалној одбрани 
Зворник. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Добро, то је организацији, али око овог 
њиховог деловања, да ли сте тада, а да се причало међу вама у том делу где 
сте били смештени, шире или касније када се то све догодило, кад сте 
прешли у затворски део Прекршајног суда, или после тога, када се причало 
зашто су они то радили и ко је то од њих тражио? 
Сведок «ДВА»: Не, после смо чули да су они били под контролом Војске 
Републике Српске и да су се отели контроли, па да су их морали 
специјалци нешта хватати и тако, то сам чуо у затвору у Звронику јер сам 
био дуго ту, 7 мјесеци можда.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су приче неке после изласка из Дома? 
Сведок «ДВА»: Приче које сам ја, које сам после ја чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
Сведок «ДВА»: У Дому нисмо. 
Адв.МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала.  
  
 То је све што имам да изјавим.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам можете да идете.  
Сведок “ДВА”: Хвала и вама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете и тамо. Сведок «Три».  
 
 

СВЕДОК-ОШТЕЋЕНИ «ТРИ» 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан, седите. Ето опет Вас овде код нас.  
Сведок «ТРИ»: Јесте. 
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 Сведок «ТРИ», са личним подацима као у списима.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате да сте дужни истину да говорите, давање 
лажног исказа је кривично дело. Нисте дужни да одговарате на питања 
одговором на која бисте се изложили некој срамоти и материјалној штети 
или кривичном гоњењу. Да ли можете да прочитате ту заклетву испред 
Вас. 
Сведок “ТРИ”: Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем питан 
говорити само истину и да ништа од оног што ми је познато нећу 
прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. 
 
 Сведок након што је положио заклетву наводи:  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте били овде код нас у јулу месецу 2006. 
године, да ли остајете при тој својој изјави? 
Сведок “ТРИ”: Остајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја ћу Вас сада питати. Кажите? Да, са 
псеудонимом «три», да. Да ли остајете, кажете остајете при овој изјави. 
Сведок “ТРИ”: Остајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због начела непосредности поступка и због 
присуства и оптуженог и бранилаца његових, молићу Вас да нам сада 
испричате онај део шта Вам се дешава у Дому културе, значи изоставићемо 
онај први део који сте причали како сте ишли да Дивича, како сте се 
враћали, него да нам испричате баш оно шта Вам се у Дому дешавало.  
Сведок “ТРИ”: У Челопеку? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, у Дому културе. Значи да прескочимо онај 
део шта Вам се дешавало док сте били на Дивичу, па. 
Сведок “ТРИ”: Нови извор исто, онај зграде суда и то, и то прескачем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, јесте. То сте рекли и рекли сте да остајете 
при томе, ту нам нема овог оптуженог, па да видимо када сте стигли у Дом 
културе шта је Вама овако било упечатљиво, чега се сећате? Изволите.  
Сведок “ТРИ”: Па сјећам се да смо дошли са аутобусима у Дом културе у 
Челопек и да су нас из аутобуса извели и смјестили унутра и једно седам, 
пет, шест до седам дана смо ту боравили док нису почели долазити ови 
паравојне формације већ како се зову и онда почиње туча, изводе, убијања, 
ово, оно. И до. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се Ви сећате овог Бајрама, шта се то и прво 
да Вам кажем пошто видим да сте Ви били уплашени и да сте се ту 
скривали испод бине као што сте изјавили. 
Сведок “ТРИ”: Јесте. 

ВР
З 0

44
8



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 29.новембра 2010.године 

 

36

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато одвојте ако можете шта сте видели, а шта сте 
после чули или сазнали од некога. 
Сведок “ТРИ”: Да, добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.  
Сведок “ТРИ”: За Бајрам били смо, ушли су «Репић», «Пуфта» и ови 
остали и наредили су нам једним да одемо, очевима и синовима, да одемо 
на бину, а остали, остали су били постројени доле, значи у сали. И 
наредили очевима и синовима су наредили да се скину, да се скину скроз 
одјећу и то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу они то послушали? 
Сведок “ТРИ”: Па јесу послушали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате који су то ту били који су се 
попели? 
Сведок “ТРИ”: Од очева и родитеља? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, кога сте Ви овако по имену ако се сећате? 
Сведок  “ТРИ”: Био је Фикрет Јахијагић и његов син Алмир, био је 
Пезеровић Муамер и његов отац Ибрахим Пезеровић, био је Атлић Мирсад 
име сину, оцу Мујо, био је Хаџиавдић Недим и отац Нусрет, био је Пашић, 
Пашић, Пашић, «Поштар» смо га ми звали на Дивичу, и његова три сина 
Недим, Нихад и Абдулах, био је још не могу сада да се сјетим све имена 
тих.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се десило за тај Бајрам, да ли сада можете да 
се сетите, ако сте Ви нешто лично видели, нешто сте се изјашњавали у 
истрази? 
Сведок “ТРИ”: Лично сам видио када су Шабана овога Бикића од бине 
када су га упуцао и онако превукли до врата, до кревета где је био један 
кревет и да га Пуфта ножем заклао. Прво му је у срце убо, нож је окренуо и 
онда извадио и заклао га. А чуо сам да је исто тако урадио са Фикрета 
Јахијагића и да је урадио са Капиџић Сакиба, са Пезеровић Заимом то сам 
чуо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тога дана још неко страдао смртно за тај 
Бајрам? 
Сведок “ТРИ”: Страдали су ови што је из малокалибарке што су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је њих убио? 
Сведок “ТРИ”: Њих је убио «Репић», он је пуцао из малокалибарке.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то било истом приликом или одвојено 
временски? 
Сведок “ТРИ”: Па сад не могу јер сам ја, што сте баш рекли да сам ја био 
под креветом тај дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте рекли да сте се сакрили? 
Сведок “ТРИ”: Када је почело пуцање из малокалибарке и то, али чуо сам 
да га је убио Бикић Дамира и још пар људи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то нисте гледали, нисте видели то? 
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Сведок “ТРИ”: То нисам видео.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули сте пуцње? 
Сведок “ТРИ”: Чуо сам из малокалибарке, јер била је исто један горе 
момак не могу да се сетим над креветом, и како је кроз спужву крв и мени 
је по фармерицама ишло доле знаш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога је то била та крв? 
Сведок “ТРИ”: Не могу сада да се сјетим ко је био изнад кревета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Колико је то за Бајрам трајало овако? 
Сведок “ТРИ”: Јој сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
Сведок “ТРИ”: Да се орјентишем стварно не знам колико је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то била ноћ, дан? 
Сведок “ТРИ”: Па или ноћ или дан је било у нас су нон стоп свјетла 
горила, и деке на прозорима биле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли још нешто што се сећате да је тај Пуфта 
урадио, било да сте видели или чули? 
Сведок “ТРИ”: Ма чуо сам да је полни орган осјеко овоме Кејну, по имену 
Кејно и да је овоме свједоку «Г» да је у бутни мишић нож забио и његовом 
од овога свједока «Г» брату да је исто, то сам чуо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико је за тај Бајрам овако да се Ви сећате, 
људи убијено, што из пушке, што ножем? 
Сведок “ТРИ”: Не могу тачно вам рећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било тих лешева, шта се десило са тим 
телима? 
Сведок “ТРИ”: Па после су дошли са камионом и неки су изњели, јер то је 
страх, изњели су их вани тамо ван Дома где смо ми боравили, изњели су их 
у камион неки и одвезли. Неки сведоци, ови из заробљеништва су били ту, 
они су отишли исто са камионом тим да истоваре и нису се више ни 
вратили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се Ви сећате како је дошло до тога да баш ти 
неки оду да однесу та тела? 
Сведок “ТРИ”: Па то је било оно, сад не могу тачно рећи ко је рекао, ајде 
ти, ти, ти. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли рекао неко ајде ви па ћете да се вратите, само 
да однесете или нећете? 
Сведок “ТРИ”: Ништа, само рекли ти и ти ајте да утоварите и да идете да 
истоварите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да потоваре? 
Сведок “ТРИ”: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте могли да видите напољу какво је то возило у 
које стављају тела мртвих? 
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Сведок “ТРИ”: Ја сам чуо да је то био ТАМ-ић, сада не знам тачно које, је 
ли био, ја мислим да је био «Глиницин» или не знам стварно тачно чији је, 
чуо сам по причама.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После сте чули? 
Сведок “ТРИ”: Ја.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било неких туча можда међусобних? 
Сведок “ТРИ”: Између нас, јесте, наћеривали су да се шамарају и боксују 
и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то било после Бајрама, пре Бајрама? 
Сведок “ТРИ”: Не могу тачно орјентисати се, не знам тачно јел прије или 
после.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је од њих то натеривао да ли можете да се 
сетите, од свих оних лица која сте нам рекли? 
Сведок “ТРИ”: Ту је највише «Репић» и «Пуфта» су наређивали да се то 
ради, и ови остали су долазили ту и диригент да буде неко разумијеш и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад се тучете? 
Сведок “ТРИ”: Ја. Да пјевамо и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви рањени? 
Сведок “ТРИ”: У Челопеку? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
Сведок “ТРИ”: Нисам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте. Ви сте рекли у оном првом поступку 2006. 
године, да сте од овога Догић Нермина и од Дедић Абдулаха чули да је 
било то на бини неко сексуално иживљавање, је ли то значи да Ви то нисте 
видели, шта су они, ти парови, морали? 
Сведок “ТРИ”: Не, не. То знам само да су их издвојили горе, али нисам 
видио јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је када сте били сакривени? 
Сведок “ТРИ”: Да, био сам сакривен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи нисте гледали шта су они радили? 
Сведок “ТРИ”: Нисам, нисам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И рекли су да су вам овај Догић Нермин и Дедић 
Абдулах причали кога је Пуфта заклао? 
Сведок “ТРИ”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у истрази сте рекли да сте видели својим очима? 
Сведок “ТРИ”: Па видио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је заклао Сакиба и Шабана? 
Сведок “ТРИ”: Шабана да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шабана сте видели? 
Сведок “ТРИ”: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Сакиба? 
Сведок “ТРИ”: И Сакиба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видели сте? 
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Сведок “ТРИ”: Видио сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па где је Сакиб заклан, је ли доле на том партеру 
или на били ини? 
Сведок “ТРИ”: Није на бини, доле крај врата где је и Заим тај што су мени 
после причали да је и Заим ту.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете да нисте видели када су изашли ови очеви 
и синови на бину, али сте то чули, па мене занима. 
Сведок “ТРИ”: Видио сам, видио сам кад су изашли на бину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причао је који су парови, него није видео. 
Сведок “ТРИ”: Парове, али нисам видио јесу ли горе шта су радили.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, а можете да кажете ко је то наредио да 
изађу горе, да ли се тога сећате? 
Сведок “ТРИ”: «Пуфта» и «Репић», њих двојица су ту.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.  
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: (Бранилац Дарка Јанковића «Пуфте») 
Хоћете да нам објасните како је вама деловао Дарко Јанковић «Пуфта», 
код тих долазака, улазака, да ли је, о томе сте нешто говорили у истрази 
пошто је сада због начела непосредности да ли бисте желели да опет нешто 
кажете већу а и нама о томе како вам је он, шта је, како је он изгледао када 
је долазио, «Пуфта»? 
Сведок “ТРИ”: Па долазио је ко војник. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Како се понашао? 
Сведок “ТРИ”: Па шта понашао се. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Осим овога што сте говорили да је 
радио. 
Сведок “ТРИ”: Па понашао се како је и радио и шта је радио, да није био 
добар. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Да ли је остављао утисак човека који је 
био под утицајем алкохола, дроге или можда? 
Сведок “ТРИ”: Они када су пјани они су долазили и разваљивали врата, 
када су трезни, по мени, ја опет не знам када је пјан ко ни када је трезан 
или је под дрогама каким, јер долазили су, а кад нормално дође лепо 
стражар им отвори и они уђу. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: А ово кад се десило убијање, ово за 
Бајрам и све ово о чему сте говорили, да ли се сећате како је он тада 
изгледао, да ли је тада како сте у истрази говорили, вриштао, да ли је 
деловао да је пијано лице? 
Сведок “ТРИ”: Ја не могу теби рећи да ли је он пијан или није, они су 
вриштали и када су ударали и кад нису, они су вриштали. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: О томе сте нешто говорили. 
Сведок “ТРИ”: Разумијеш ја не могу сад теби. 
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Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Што се разликује од овога што сада. 
Сведок “ТРИ”: Не могу ја Вама рећи да ли је он пијан, како ћу ја знати да 
ли је он пијан или под дрогама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, како је Вама деловао, то Вас пита колега? 
Сведок “ТРИ”: Како је дјеловао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то како вам је то изгледало, је ли то неки човек 
нормалан, пијан, трезан, здрав, прав? 
Сведок “ТРИ”: Да је нормалан човек шта ја знам јел нормалан или није, 
али нормалан човек би ли то радио или не би ја не знам каква је људскост у 
њему.  
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: То је сад већ за стручњаке да ли  и каква 
је људскост и то, али нешто што се може приметити, сваки човек обичан 
човек може на основу онога што неко ради или не ради или како се 
понаша, ипак да види да ли је то човек који. 
Сведок “ТРИ”: Који је склон алкохолу или дрогама, или то није. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: И када има алкохол или нешто друго. 
Сведок “ТРИ”: То ја не могу доказати да ли је он под дрогама или под 
алкохолом, како је се он понашао, или је трезан, па не могу ја знати какав 
је човек када је. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Добро, али о томе сте ипак говорили у 
истрази како је испуштао крике, како је вама деловало да је пијан. 
Сведок “ТРИ”: Јест вриштао, јесте вриштао, ударао.  
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Да је преко пута била нека кафана где 
су они пили. 
Сведок “ТРИ”: Јел могу ја теби рећи то, можда је био пијан, можда је био 
трезан, али је вриштао, али не могу ја бити сигуран тачно да је он пијан 
или није, не могу ја оцјенити да ли је он пијан или није. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Не, не, то ја не тражим од вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево да скратимо муке, да нађемо који је то део, 
предочите колега нашта мислите, део исказа који па да питамо? 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Па ево страна 6 каже Сведок «Три», 
каже питање је истражног судије да ли је испуштао неке крике и тако даље, 
он каже «само крике пушта исто као да је дрогиран, ко пијан, шта ја знам 
шта је». 
Сведок “ТРИ”: То сам ти ја рекао, али ја не могу оцјенити јел он пјан или 
није. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: «Ово понашање да кажем никад нисам 
видео у свом животу», ето због тога ја сада питам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је рекао. 
Сведок “ТРИ”: То сам рекао, али ја не могу оцјенити је ли он пијан или 
није или је дрогиран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, вештак ће то све да има у виду. Добро.  
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Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: То сам просто да се поново изјасни о 
томе, али он је рекао да остаје при свом исказу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, остаје тачно. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Тако да то дакле остаје. 
Сведок “ТРИ”: Ја остајем при том свом што ту пише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је вама то тако. 
Сведок “ТРИ”: Али ја не могу цјенити је ли он пијан или дрогиран, ја сам 
тако рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Да ли је са Вама неко контактирао у 
вези са овим што сте требали да дођете последњи пут у вези са овим 
предметом оптуженог Пуфте, пре него што сте дали исказ у истрази и 
данас посебно да ли Вам је показивао фотографије, да ли Вам је било шта 
говорио. 
Сведок “ТРИ”: Није нико док нисам дошао на први пут ту на 
препознавање, нико ми није контактирао са мном. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Да ли се сећате шта се десило код 
препознавања? 
Сведок “ТРИ”: Како мислите да ли се сјећам. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Како сте вршили препознавање? 
Сведок “ТРИ”: Ја сам ишао да је он био око метар и 80 до метар и 85, 
висок, да је био црн, крупан момак у оно време. 
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: То сте описали и истражном судији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
Сведок “ТРИ”:  Е то препознавање.  
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: А код препознавања, да ли знате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте га препознали тамо? 
Сведок “ТРИ”: Јесам га препознао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је изгледао? 
Сведок “ТРИ”: Био је под бројем 1 је био, е сад јесам ли ја погодио или 
нисам, ја не знам, јер нико мени није рекао јесам га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли утицао неко на Вас да кажете да је он под 
бројем 1. 
Сведок “ТРИ”: Није нико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли улазио неко ту од службеника, је ли била нека 
ту? 
Сведок “ТРИ”: Па били су ови адвокати, били су, ко је још био, ја сам 
рекао под 1, онда нешта рекли чуо сам да је неко рекао не то, е то је било, е 
ко је сад.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, има ли овде тог Пуфте? Окрените се.  
Сведок “ТРИ”: Има, тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има, који? 
Сведок  “ТРИ”: Овај. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај. 
 
 Констатује се да оштећени након што се окренуо показује на 
оптуженог Јанковић Дарка и каже «има га, то је тај».  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ајмо даље.  
Адв. МИЛИВОЈЕ СМИЉКОВИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Има још питања? Нема. Допунска?  
 

То је све што имам да изјавим. 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам господине «Три», морам тако да кажем 
што сте сведочили. 
Сведок “ТРИ”: Хвала и вама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Довиђења.  
Сведок “ТРИ”: Довиђења, пријатно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Довиђења, пријатно.  
 Колега јесте предложили овога «Зокса» и «Тору», ја  сад гледам овде 
да се прочитају, претпостављам да је то прво предлог да их зовемо је ли 
тако, пошто немамо сагласност за читање. Добро.  
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Данашњи главни претрес се одлаже, следећи заказује за: 
 

21. децембар са почетком у 09,30 часова, судница број 3. 
 

На који позвати сведоке: 
 

Јовић Милорада и привести са издржавања казне сведоке Кораћ 
Ивана и Славковић Драгана.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немамо сутра, немамо, то смо све данас завршили. 
 

Довршено. 
 

Записничар                                                      Председник већа-судија 
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