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 Констатује се да су на главни претрес приступили: заменик Тужиоца за 
ратне злочине Милан Петровић, оптужени: Бранко Грујић, Бранко Поповић, 
Драган Славковић, Синиша Филиповић, Драгутин Драгићевић и Иван Кораћ, 
који су приведени из Окружног затвора у Београду, да су приступили браниоци 
адвокати Мирослав Перковић који се јавља и за адв. Шалића и адв. 
Сташевића, те адв. Ђорђевић Мирослав који се јавља и за адв. Ђокић Драгана, 
а уз сагласност оптужених. Такође су приступили пуномоћници оштећених адв. 
Драгољуб Тодоровић и Наташа Кандић. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обзиром да и данас саслушавамо сведока који је тражио да 
буде испитан под псеудонимом, ми ћемо сада искључити јавност, само за време 
одлучивања о овој мери, па ћемо поново. 
 
 
 
 Суд доноси 
 
 
 
     Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 Да се главни претрес одржи, те да се на основу чл. чл.118. Законика о 
кривичном поступку, који је ступио на снагу 10. јуна 2006. године искључи 
јавност за време одлучивања о мерама заштите које су тражили сведоци. 
 
 
 
 Констатује се да је публика напустила судницу. 
 
 
  
 Изостављен транскрипт у делу главног претреса који се односи на период 
од искључења јавности до сачињавања записника о одлучивању о примени 
посебних мера заштите сходно одредбама чл. 117-122 Законика о кривичном 
поступку који је објављен у «Службеном гласнику РС» под бројем 46/06 од 
02.06.2006. године, ступио на снагу 10.06.2006. године. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 11. јула 2006. године 

2

 
 
 
 

  
 
 

Суд доноси 
 
 
 
     Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 У даљем току поступка, главни претрес је јаван. 
 
 

Констаутје се да је приступио адв. Ђокић Драган. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете сада, ако има публике или медија, опет као јуче оно, 
па ћете дати, касније можете, док ми будемо сааслушавали. Хвала Вам још једном 
што сте дошли у наш суд. Ми ћемо Вам сада нека уобичајена законска упозорења, 
значи, да сте дужни као сведок истину да говорите, давање лажног исказа је 
кривично дело, запрећена је казна затвора до пет година. Ви сте дали Вашу изјаву у 
Сарајеву, је ли тако 
СВЕДОК "Бета":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте и тамо били упозорени. Ја бих Вас сада замолила да 
положите заклетву, читањем наглас те заклетве, имате ту извод из закона. Изволите. 
СВЕДОК "Бета":  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. Ви нисте дужни да одговарате на поједина питања, 
уколико сматрате да бисте се одговором изложили тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или кривичном гоњењу. Значи, неки одговор који би довео до 
тога да изложите себе некој штети материјалној или гоњењу кривичном себе или 
неког блиског сродника. 
 
 
 
 Суд доноси 
 
 
 
     Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 Да се у наставку доказног поступка саслуша сведок под псеудонимом 
«БЕТА». 
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НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 

 
 

САСЛУШАЊЕ СВЕДОКА под псеудонимом «БЕТА» 
 
 
 

Сведок упозорен, опоменут, са личним подацима као у списма, а након 
што је положио заклетву, наводи: 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре свега, да Вас питам, да ли Ви остајете при Вашој изјави 
коју сте дали приликом саслушања? 
СВЕДОК "Бета":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Овде се води кривични поступак због кривичног дела 
ратни злочин против цивилног становништва, против шест лица. Ви сте о томе 
упознати и приликом саслушања код истражног судије? 
СВЕДОК "Бета":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, осим догађаја који су се десили приликом принудног 
пресељења становништва из села Козлук са територије општине Зворник, помињу се 
још три центра или сабирна места где су били заточени људи са исте територије, 
значи, општине Зворник, а то су Челопек, Економија и Циглана. Па да нам Ви кажете 
сада овде на главном претресу, шта Ви знате о томе, шта је Вама од тога познато, 
значи од момента када сте Ви ступили, ако сте ступили у неки од тих логора. 
Изволите. 
СВЕДОК "Бета":  Да почнем, значи, од дана заробљавања, па надаље како се све? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Ви сте живели, где сте пре тога живели, да ли можемо 
можда укратко? 
СВЕДОК "Бета":   Па, добро, живео сам тамо између Зворника и Калесије, једно 
место. Мислим, пошто иде у јавност, пошто сам ја био можда једини из тог краја, да 
не говорим баш место одакле сам, јер сам заштићени сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, не, не, немојте. 
СВЕДОК "Бета":   Значи, близу Зворника сам живео у једном селу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. 
СВЕДОК "Бета":  Значи, пре избијања ових ратних сукоба, задесио сам се у једном 
селу близу Зворника. Ту сам боравио пар дана. Тамо сам имао фамилију и једно вече 
када се скупила нека екипа, неколико момака, људи да кренемо тамо према Тузли, у 
неком месту тамо близу Ораховца, Видовић, ја мислим да се тако звало село, ту су 
нас заробили неки момци са оружјем и покупили су нас у неко ауто и одвезли су нас 
у Зворник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је то био датум, да ли се Ви сећате? 
СВЕДОК "Бета":  05. мај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Баш 05. мај? 
СВЕДОК "Бета":  1992. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, 05. мај. А дотле сте били у том месту? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико Вас је, да кажем? 
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СВЕДОК "БЕТА":  Тај дан када сам ја био заробљен, било нас је 12 заробљених. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где су Вас то заробили? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, Ораховац, близу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим, у кући, у згради? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не, не, на путу, тако смо ишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у путу? 
СВЕДОК "БЕТА":  Према Тузли покушали горе да прођемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте кренули? 
СВЕДОК "БЕТА":  Према Тузли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пешке? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. Није се могло аутом, биле су барикаде, били су наоружани 
људи, ту је била војска, тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте и Ви били наоружани? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? А од вас дванаесторо, да ли је то било ноћу или дању 
када сте заробљени? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ујутру, по дану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По дану? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви познавали те људе са којима сте били? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, неколико сам од њих познавао, људи се скупљају из свих 
крајева, пошто је Зворник општина велика, тако у неко село дођу и кажу иде понека 
група и скупимо се и кренемо тамо према Тузли, према слободној територији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је то требало да идете, да ходате, да ли сте пешке 
кренули или како? 
СВЕДОК "БЕТА":  Од места када смо кренули до места заробљавања? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, колико вам је требало, колико сте прешли? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам, можда смо пар километара, десетак, тако, петнаест. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, Ви сте ишли пешке када су Вас заробили? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вас је то заробио? 
СВЕДОК "БЕТА":   Па, мештани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу то били цивили или униформисана лица? 
СВЕДОК "БЕТА":  Била је резервна полиција, чини ми се, тако, били су. Када су нас 
довезли у то село, било је пуно наоружаних људи са пушкама и тако, па су нас ту 
повезали, оборили нас на земљу, везали нам руке на леђа, мало су нас ту тукли и 
онда су нас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исти ти полицајци? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па и мештани, једно два-три човека су нас тукли. Онда је један 
дошао и рекао, немојте их тући, водите их у Зворник, тамо су они, има и Аркан, нека 
са њима заврши и у том стилу, тако нешто речено нам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ви били у цивилу сви? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико није био у униформи од вас? 
СВЕДОК "БЕТА":  Није, није у униформи, када сам ја заробљен, сигурно није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу вам рекли ту, зашто вас заробљавају? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ништа, ко сте, шта сте, како се зовете. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви имали нека лична документа, јесу они могли ад 
виде одакле сте, шта сте? 
СВЕДОК "БЕТА":  Како се зовете, по именима. Ја нисам имао, не сећам се, чини ми 
се да нисам имао никаквог документа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте рекли своје име? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. Чак ме је  и познао један ту из тог места, питао ме, откуд ти 
овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А када сте дошли, кажете, место Видовић? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте дошли у то место, сада кажете, ту је било неке 
војске. Да ли су то сада неки други? 
СВЕДОК "БЕТА":  Већином мештани наоружани и неколико полиције, резервне 
полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није било неких војника правих? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ту није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том месту где су вас? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко вас сада транспортује, да чујемо? 
СВЕДОК "БЕТА":  Прво су нас отпратили пешке доле до једне Николине кафане на 
путу према Зворнику, од Грбаваца на магистралном путу, пешке. Водио нас је, ја 
мислим да му је било име да ли Милан, по надимку Ћевап, конобар је и он био у 
Зворнику и потоварили су нас у неки «тамић». Онда како су нас водили у том 
камиону позади, испод цираде иза нас је ишао још један ауто пун наоружаних 
полицајаца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ауто цивилни или полицијски или? 
СВЕДОК "БЕТА": Па цивилни ауто, али су они били наоружани. Одвезли су нас 
горе у Зворник у станицу полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У град значи? 
СВЕДОК "БЕТА": Сместили су нас у неке гараже тамо од аута и онда су нас 
изводили једног по једног да дајемо изјаве како се ко зове и одакле и тако су нас ту 
мало скупљали изјаве и мало су нас малтретирали, претили, псовали и вадили 
пиштољ где сам ту познао два полицајца и после тих изјава су нас одвезли на 
Економију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кога сте познали ту у згради у СУП-у? 
СВЕДОК "БЕТА": Среду Вуковића, полицајац и један је био, да ли му је име или 
надимак Боја полицајац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Боја? 
СВЕДОК "БЕТА": Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико ту боравите у тој гаражи? 
СВЕДОК "БЕТА": Па ту можда пар сати док нам узму изјаве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте давали неке писмене изјаве или сте само овако? 
СВЕДОК "БЕТА": Па ту су нам узимали усмене изјаве, наше личне податке, изјаве и 
тако су нас мало малтретирали, претили, вадили пиштољ «хоћеш да те убијем» и 
тако у том стилу «откуд овде». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта кажу зашто су вас ту привели? 
СВЕДОК "БЕТА": Па ништа не кажу, псују нас зато што смо муслимани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате зашто сте заробљени, неки разлог конкретан? 
СВЕДОК "БЕТА": Па не знам. Највише смо ту «стој, ко сте ви сте, хајте овамо». 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико сте ту, значи, кажете тих пар сати и онда? 
СВЕДОК "БЕТА": И онда су нас пребацили на Економију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је значи исти тај дан? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је била Економија? Јел Ви знате од раније, пре него што 
се заратило? 
СВЕДОК "БЕТА": Па не знам баш оно од раније. Пролазио сам ту, никад нисам ту 
запажао. То је отприлике неко пољопривредно добро где су били неки хангари. 
Значи, од пута, од Зворника на путу према Козлуку на десну страну су били ти 
објекти. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел опет свих дванаесторо идете тамо? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вас тамо сад вози? 
СВЕДОК "БЕТА": Па та полиција. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет полиција? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, опет они исти возе нас. Убацују нас, тамо су већ били 
наоружани чувари у војним униформама СМБ прије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте стигли? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, кад смо стигли. Отприлике кад смо ушли у ту просторију сам 
приметио да су ту боравили неки људи, било је можда на пар места крви и тако 
нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ви кад улазите у просторију, јел има некога? 
СВЕДОК "БЕТА": Није било тад никога  кад смо ми ушли. Е после су довезли још 
неколико људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ту кад ви улазите кажете напољу су у војним униформама 
стражари? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико њих? 
СВЕДОК "БЕТА": Па било је можда једно 5-6. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су то исто неки локални познати људи или неки? 
СВЕДОК "БЕТА": Мислим да су ту били неки локални људи, ти стражари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо чули да су били полицајци резервни? Јел сте сигурни 
да су они у зеленим? 
СВЕДОК "БЕТА": Било је свакаквих униформи, а тај дан, ја се сећам, ја што сам 
видео, нисам много, кад те вози камион избацују руке свезане на леђима и оборен си 
доле погледом ако можеш случајно овако нешто да видиш поред. Значи, ја што сам 
могао да видим, после су долазили многи и ови остали што ћу касније да наведем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, ви ту стижете и? 
СВЕДОК "БЕТА": Убацују нас у једну просторију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то негде спрат, јел приземна зграда? 
СВЕДОК "БЕТА": Па приземна. Можда је овако на једно непун метар од земље, 
можда није ни толико и као нека рампа истоварна и онда је тамо била једна 
просторија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел та просторија близу пута? Јел то близу пута или је то 
негде у добру? 
СВЕДОК "БЕТА": Па значи, са пута смо скренули одмах у то добро пољопривредно, 
ту су почели хангари овако низбрдо неке зграде и овако с леве стране неки хангари 
били. Значи, од главног пута није можда било ни 50 метара. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је та зграда у којој ви? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Кад смо ми ушли у зграду па овако смо, значи нисмо више 
могли пут да видимо, јер више није гледала отвор тај у ту просторију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колика је та просторија? 
СВЕДОК "БЕТА": Па била је нешто мало. Сад не могу тачно податке рећи. Рећи ћу 
приближно, значи можда је било тако једно 4-5 метара са можда једно 6-7 дужних и 
тако. Била је висока. Горе на врху је имала неколико прозора. Од бетона је била све. 
Чесма је ту. Касније сам од неких људи који су долазили ту чуо да је ту некад била 
можда пољорпривредна клаоница или од неког приватника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Доле бетон и чесма у просторији? 
СВЕДОК "БЕТА": И чесма овако у једном зиду је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел радила? 
СВЕДОК "БЕТА": Радила је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то било осветљено или је то било мрачно? Како је било? 
СВЕДОК "БЕТА": Па било је горе, само значи горе је био један прозор по читавој 
дужини са решеткама а на улазу су била дрвена врата. Иза њих су намонтирана 
жељезна врата с једним малим просеком, можда једно 10 цм са једно 30-ак, тако 
нешто.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, као дупла врата? 
СВЕДОК "БЕТА": Споља кад улазимо, прво су жељеза па онда дрвена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изнутра су дрвена? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко вас ту смешта унутра? Јел ти што су вас довели или ти 
војници, ко? 
СВЕДОК "БЕТА": Па ови су нас довели предају нас њима. Они нас ту оставе, 
закључају «седите», деру се на нас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту сте закључани, јел? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел вам био неко познат од тих 12 са Вама ко је дошао? 
Нешто сте у истрази рекли једно име? 
СВЕДОК "БЕТА": Па било је пар имена што сам упознао. Од њих 12 сам познавао 
само Исмета Ћирака који је био после на Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тај човек је био неки Ваш од раније да га познајете? 
СВЕДОК "БЕТА": Ја сам прије рата радио у Зворнику, био сам конобар на пар 
мјеста, па су ме многи знали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више они Вас? 
СВЕДОК "БЕТА": Па отпрлике тако, али њега сам лично баш познавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, нисте сви били из истог места ту? 
СВЕДОК "БЕТА": Па нисмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И сад ту кад су вас закључали има ли нека храна или нешто? 
Јел сазнајете зашто сте, шта сте? 
СВЕДОК "БЕТА": Па не. Ту смо били отприлике само зато што се тако зовемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се сад дешава? 
СВЕДОК "БЕТА": Кад су нас ту затворили тако смо седели и ћутали, нису дали да 
причамо и у једном моменту улази нека група људи у маскирним униформама где су 
нас почели прво да туку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то одмах тог 5. маја или је то после? 
СВЕДОК "БЕТА": Тог дана, пред  мрак, можда иза подне су дошли. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Група кажете? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква је сад то група? 
СВЕДОК "БЕТА": Па после чујем они између како су се звали да је то била група из 
Краљева, прва екипа која је дошла. Значи, био је међу њима Торо, Зокс, Пуфта, 
Репић, Саво. Било је још више, али не могу сад свих имена да се сетим, можда ћу 
касније у току разговора. Мало више су нас почели тући, онда откуд ми овде и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад Ви сазнајете да су они из Краљева? 
СВЕДОК "БЕТА": Па после ћемо сазнати. Знам баш у једном моменту кад су нас тек 
први дан тукли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог 5. маја? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Да су они између себе су почели звати. Не знам како да су они 
споменули нешто Краљево, да ли везано шта за политику, за изборе што нисте овамо 
гласали, што нисте за ове особе, што ће вам ови, псовали су нам и Иалију, чак и 
Милошевића и било ми је чудно што су они у Србији да они њега тад псују. 
Величали су Шешеља нешто и тако у том стилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је то било? 
СВЕДОК "БЕТА": Одмах на почетку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ја бих Вас молила да покушате да, кад будете 
причали, да мало оно хронолошки ако можете, значи да поређате шта се прво дешава 
и то кад сазнајете за те надимке? 
СВЕДОК "БЕТА": То је било прије 14 година. Не можете очекивати да ћу ја сад 
рећи, детаљно определити време. Значи, надимке смо сазнали први дан, други, 
трећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само то да ми кажете чега се сећате, а чега не? 
СВЕДОК "БЕТА": Значи, ове надимке што сам рекао, па касније чујем да је био 
Торо, да се звао Драган отприлике или Пуфта, Репић, Саво, Зокс, Иван сам чуо да је 
неко од њих, да ли је Зокс био Иван. Знам да је после на Циглани док смо били, 
дошао још један млађи момак, по једном разговору сам чуо да је међу њима разговор 
се је водио да је тај Зоксов да ли је брат да ли је рођак. Мислим да се представио као 
брат. Мислим они су се представљали тамо између себе некој војсци. Био је можда и 
он од мене млађи сигурно преко 5-6 година отприлике по изгледу његовом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сте Ви имали година тада '92? 
СВЕДОК "БЕТА": Па око двадесет пет, шест, колико је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И сад значи. Да се вратимо на тај 5. мај, кажете то вече 
долази та група први пут и шта се то вече дешава, чега се сећате? 
СВЕДОК "БЕТА": Па сећам се батина, тукли су нас, псовали су нас што смо ту, како 
се зовемо, носили су палице неке, пушке, кундацима, пиштољима су нас ударали и 
тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је тукао од свих набројаних? 
СВЕДОК "БЕТА": Па сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви? 
СВЕДОК "БЕТА": Ко год је долазио тај је, испочетка су нас сви тукли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како је изгледао тај Торо? Ви сте га описивали овде? 
СВЕДОК "БЕТА": Он је можда од мене и мало старији по мом виђењу, мало крупан 
онако, кости му биле развијене. Имао је, баш на фаци му се види мало да је груб. 
Лице мало тврђе. Можда височији од мене једно од 180-185. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је он обучен био? 
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СВЕДОК "БЕТА": Униформе маскирне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А какву косу кажете има? 
СВЕДОК "БЕТА": Па можда тако мало између црне и смеђе, тако нешто, мало уз 
главу овако, можда мало залиске. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то сте кажете касније чули да се он зове Торо? 
СВЕДОК "БЕТА": Па чули смо одмах између себе кад они излазе, да ли је дан другог 
зову тим надимцима, а после већ временом знамо ко је ко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте чули да је он Драган? 
СВЕДОК "БЕТА": То сам већ на Циглани чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На Циглани кад сте после премештени? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тај што кажете Зокс што је имао тог неког рођака, брата, 
какав је он био? 
СВЕДОК "БЕТА": Па мршав, тако средње висине, можда овако моје висине, 
мршавији, млађи, црну косу. Можда је имао мало овако правију, можда је био мало 
црњи, црне косе и лица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је он обучен био? 
СВЕДОК "БЕТА": Исто у маскирну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У маскирну? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имао неко од њих нешто специфично, бркове, браду, 
нешто? 
СВЕДОК "БЕТА": Имао је Репић браду, некад је и реп носио, мало онако средњу 
браду, био је мало пунији, продорног гласа је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А поменули сте Пуфту, како је он изгледао? 
СВЕДОК "БЕТА": Па он је изгледао мало дебљи овако, исто праву косу, тако мало 
нешто можда средње дужине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Баш дебљи? 
СВЕДОК "БЕТА": Дебео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дебео? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тај Сава, Саша? 
СВЕДОК "БЕТА": Па тако он је сличан Пуфти отприлике био са брадом. 
Можда је мало био мањи, мањи му је можда стомак био од Пуфтиног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тај Сава јел исто био из Краљева? 
СВЕДОК "БЕТА": Па да то је та група. Ми смо их звали из Краљева, група из 
Краљева, јер су се они тако представили. Сад да ли је он баш из Краљева био, али 
отприлике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекосте и неки Саша? 
СВЕДОК "БЕТА": Саша, па то сам споменуо мало прије Зокс Иван, сад да ли је то 
један човек или два. Било је њих око 10, 15 је долазило знате, али ја сам се сетио тих 
пар људи што су мало више били изражени и тако са нама су чешће боравили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту на Економији? Причамо прво о економији, јел? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте Ви чули за Бранка Грујића, јел знате ту особу? 
СВЕДОК "БЕТА": Чуо сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то? 
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СВЕДОК "БЕТА": Ја мислим да се прије бавио неким, да ли приватним бизнисом, у 
полицији је био и пекар и ткао нешто, јер био сам у Зворнику и радио сам, па сам 
чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је он изгледао? 
СВЕДОК "БЕТА": Па добро њега нисам видео пуно пута, можда пар пута, мршав, 
бркове црне је некад носио, овако косу уз главу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Косу нагоре? 
СВЕДОК "БЕТА": Па већином ја кад сам га виђао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А какву боју које? 
СВЕДОК "БЕТА": Црне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Црне? А да ли сте чули за неког Поповић Бранка? 
СВЕДОК "БЕТА": Чуо сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то? 
СВЕДОК "БЕТА": Не могу да се сетим, али чуо сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте чули за Марка Павловића Мајора? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то? Јел сте га видели у ствари некада или сте само 
чули? 
СВЕДОК "БЕТА": Чуо сам за њега тамо док сам био у Каракају, али не могу да се 
сетим да ли сам га видео ту баш тачно, али познато ми је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Познато Вам је? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је њега помињао ту у Каракају? 
СВЕДОК "БЕТА": Па шта ја знам. Можда ми овако кад некад коментаришемо 
између себе ко је све био од логораша док смо ту били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неко да је помињао? 
СВЕДОК "БЕТА": Па било је ту људи из Зворника који су, из центра Зворника, 
Дивича, тако около па су га боље знали, па кад неко дође онда. Ја сам видео ту и 
после да ли је можда тај исти дан или други дан, трећи дан, дошли су два човека 
којих сам ја познао и они мене Петко Хајдуковић и Зоран Главоња, са надимком 
Главоња, познали су и они мене, звали су ме Конобар и нисам рецимо лично 
познавао. Познао сам после једно пар дана је дошла једна група из Лознице, чини ми 
се одмах сутрадан иза ових из Краљева што су били. Међу њима сам познао једног 
конобара по надимку Рогоња, радио је у Лозници на шепачком путу, кафана је била, 
звала се «Код Џабина», тако се звала али «Плава лагуна» је кафана, ја мислим да је 
газда био Џабин. Њега сам познао јер сам пар пута ишао у ту кафану на музику са 
друштвом. У његовој групи било је њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тај Главоња, како се звао? 
СВЕДОК "БЕТА": Зоран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зоран Главоња? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кажете да је тај Петко, кажете кад је дошла лозничка група, 
јел њих под ту групу подразумевате, под том групом? 
СВЕДОК "БЕТА": Петко је долазио и са једном и са другом групом? Сад не знам 
коме је припадао, онда некад дођу њих двојица, тројица, некад њих пет, некад се 
измешају, јер после кад смо ми прешли на Циглану они су нас водили на редове да 
по Зворнику товаримо ствари из кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је касније било? 
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СВЕДОК "БЕТА": Онда нас сад воде ови, сад они, сад се они договарају отприлике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су некога звали можда Мајор од њих? 
СВЕДОК "БЕТА": Сви су они скоро били чинова, али мислим да је и Торо био Мајор 
и Нишки и Пиварски и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како мислите био мајор по ознакама или по томе што су га 
тако звали? 
СВЕДОК "БЕТА": Имали су и чинове и звали су се некад између себе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је имао чинове? 
СВЕДОК "БЕТА": Нишки, Пиварски, Торо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то на униформи Торо имао? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је имао, јел сте Ви видели? 
СВЕДОК "БЕТА": Па имао је неки, ја мислим да ли је био чин мајора, у ствари овде 
су имали оне на маскирним униформама, на прсима напред чинове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само чинове? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Како је ишло онда чин мајора он је био једна дебља, једна 
тања, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оне линије, јел? 
СВЕДОК "БЕТА": Заборавио сам већ бивше ЈНА. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко имао неке ознаке на рукавима, да су имали неко 
име, неко? 
СВЕДОК "БЕТА": Имали су неке значке овако с орловима или тако нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко од ових које сте Ви помињали имао? 
СВЕДОК "БЕТА": Видео сам код њих, али не могу сад тачно рећи код кога је шта 
било, али виђао сам те значке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имао неко неку капу, шешир, беретку, шубару, било 
шта на глави? 
СВЕДОК "БЕТА": Од ових што сам поменуо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "БЕТА": Па имали су маскирне капе. Они су јако добро били обучени. 
Имали су своје униформе, имали су пар пиштоља, чак су неки имали сунчанице, оно 
футролу, маскирне и тако. Значи, комплет су имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта су на ногама имали обувено? 
СВЕДОК "БЕТА": Па како кад. Већина је била са патикама знате, некад дођу у 
војним чизмама и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Вам неко остао у сећању специфично да је имао неку 
обућу? 
СВЕДОК "БЕТА": Па јесте, остао ми један брко, плав тако, имао неку униформу на 
себи. Имао је неке патике старке чини ми се нешто у том стилу што је убио Бубицу, 
што га је набио на колац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што је? 
СВЕДОК "БЕТА": Што је набио Бубицу на колац.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Брко? 
СВЕДОК "БЕТА": Плав онако, мало нижи, можда је педесет и неко годиште 
отприлике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то није нико од ових што смо сад помињали? 



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 11. јула 2006. године 

12

 
 
 
 

СВЕДОК "БЕТА": Ови су сви. Није то од њих нико, него ови су сви били ту и они су 
премлаћивали и Бубицу и све остале, али он је долазио и са Петком чини ми се пар 
пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одакле је тај Брко? 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам. Мислим да је из Зворника, али нисам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како Ви знате Брко, јел то су га тако звали или? 
СВЕДОК "БЕТА": Па није, он је можда дошао једно два пута свега. Тај је после 
Бубициног убиства нисам га више видео, није  долазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел га неко звао Брко или? 
СВЕДОК "БЕТА": Па не верујем, није нико ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте рекли овде да сте Ви некима надимке као давали? 
СВЕДОК "БЕТА": Баш ови из Лознице та група, знам овога Рогоњу од прије, Брко је 
један био мало црни, пунији што је носио неку поценчану цев што нас је њом тукао и 
он је имао бркове, можда је пар година био старији од мене, можда једно 5-10 
година. Знам овога шеф њима што је био отприлике, тако по поштовању пема њему 
штос у чинили они су имали, боксер је био и вдео сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Лознице? 
СВЕДОК "БЕТА": Видео сам како туче и они су пар пута рекли да њихов шеф нека 
буде као пали партнер или врећа за вежбање. Чини ми се да су га звали Гогић, опет 
нисам нешто у том стилу, а нисам баш сигуран.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да се вратимо на онај први пут. Кажете долази група, 
сви су вас тукли. Чиме су вас тукли? Да ли се сећате ко од њих и шта је имао у 
рукама кад су дошли? 
СВЕДОК "БЕТА": Пушке имали су, чини ми се да је Торо имао неку палицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
СВЕДОК "БЕТА": Торо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Палицу? 
СВЕДОК "БЕТА": Он је њу имао знам после, али да ли је тај дан, тога се не сећам 
први дан одмах да ли је имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то кад су дошли први пут, шта кажу, како? 
СВЕДОК "БЕТА": Први пут смо били малтене оно изгубљени чекамо, видели смо 
шта се ради и да нас неће убити, тукли су нас и ногама и кундацима и пушкама и 
мало су и псовали ту и вређали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су нешто тражили тада, тај први пут када су дошли, та 
група? 
СВЕДОК "БЕТА": Доле док смо били у Видовићима и горе у Звонику су нам 
узимали податке, питали нас имамо ли шта. Касније су они тражили шта ми имамо, 
паре, шта год ко има да скине, да их преда. Неко је имао нешто накита, злата или 
тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ова прва група? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, та прва група кад је први пут дошла сви су вас, 
кажете, тукли? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су том приликом тражили паре или? 
СВЕДОК "БЕТА": Па кад су нас истукли, онда су рекли вама више неће требати, 
боље да предате и тако. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли су вам некад тражили оружје неко да ли имате или 
да? 
СВЕДОК "БЕТА": Па не, откуд нам кад су нас већ претресли и ако је ко шта имао 
могао је, али није имао нико ту тренутно оружја. Касније чујем кад смо ми били 
заробљени да су овога Исмета Чирака што га је Пуфта убио да је као наводно имао 
неку пушку. Међутим, ја се не сећам, нисам видео код њега те пушке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то причао? 
СВЕДОК "БЕТА": Ма они између себе се друже, туку га, јел си имао пушку, ниси, 
шта ја знам како је то испало да су они, то су приче да ли је 
један другом поверовао, да ли је стварно имао пушку па су га пуно малтретирали кад 
га је Пуфта убио тамо. То је било после на Циглани, одсекао му је ухо и после га 
извео напоље, убио га је и бацио га негде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је трајала први дан та туча што кажете? 
СВЕДОК "БЕТА": Трајала је, шта ја знам, нама је трајала вечност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је кажете пети месец? 
СВЕДОК "БЕТА": Нисмо имали сат, нисмо имали времена неког, затворен си ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете то је тај први дан практично 5. мај кад сте 
заробљени? 
СВЕДОК "БЕТА": Па сутра навече су дошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исти ти? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Онда значи, следећи дан отприлике, можда други, трећи 
долази ова група из Лознице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су сад ови што причате, овај? 
СВЕДОК "БЕТА": Краљевска група. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ови из Лознице, Брко и ови што причате, Главоња и то? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, Брко, Ћупо, Главоња, тај Боксер и ови. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у тој првој групи? 
СВЕДОК "БЕТА": Било их је пуно знате. Не можете свакога запамтити. Кад они туку 
мене или неког другог ти мораш бити окренут према зиду и сагнути доле главу, онда 
не видиш шта се ради, ако погледаш одмах те удари нечем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ти Сава и Саша које помињете, јел су они били с овим 
Краљевчанима или са Лозничанима? 
СВЕДОК "БЕТА": Саво је био са Краљевчанима. Био је са Пуфтом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И са Пуфтом? 
СВЕДОК "БЕТА": Био је с овим осталим из његове групе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете, можда сутрадан долазе Лозничани. Јел долазе без 
ових Краљевчана? 
СВЕДОК "БЕТА": Не, они долазе није можда, сад не знам у које време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, сутра значи долазе? 
СВЕДОК "БЕТА": Да ли је сутра или је тај исти дан, углавном су прво ови дошли јер 
нама је тамо време текло онако, нисмо ни знали шта је дан ни шта је ноћ, тукли су 
нас. Значи, прво су ови дошли из Краљева па ови из Лознице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ови Лозничани кад су дошли, ови нису онда били, ови из 
Краљева? 
СВЕДОК "БЕТА": После. Тај дан су ови дошли, мало нас ту малтретирали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта су они радили? 
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СВЕДОК "БЕТА": Па исто као и ови. Па било је после тренутака кад заједно дођу, 
кад већ једни нас туку, други долазе и онда ови се пребаце. Баш чујем кажу «ајмо ми 
на Економију, на Челопек» и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јел сте Ви сигурни да је тог првог дана био и Зокс и 
Пуфта и Торо? 
СВЕДОК "БЕТА": 99%. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што тај оптужени који има надимак Зокс каже да он 
никад није ушао на ту Економију? 
СВЕДОК "БЕТА": Ја сам вама рекао био је Зокс, е сад да ли је он Иван или му  је тај 
други рођак Иван, или је то Зокс Иван, мислим, касније сам чуо да је он 
представљао, али сто посто је био Зокс и Торо заједно кад су они дошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за Репића рекосте, јел он био? 
СВЕДОК "БЕТА": Чини ми се да је само Репић дошао до неколико иза њих, после. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После њих? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Да ли је било сат, два и тако и Нишки је дошао после и 
Пиварски и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад је дошао Нишки и Пиварски? 
СВЕДОК "БЕТА": Па сви су они тај дан дошли, сад да ли су у истом моменту, нисам 
сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, у тучи да ли се сећате ко је учествовао од свих ових 
лица? 
СВЕДОК "БЕТА": Као и сви први што сам набројао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Торо, Зокс? 
СВЕДОК "БЕТА": Торо, Зокс, Пуфта, Саво. Био је још један овако мало висок 
момак, млад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тај Нишки и Пиварски, јел су они дошли заједно или 
одвојено? 
СВЕДОК "БЕТА": Они су већином заједно долазили. Отприлике да су они мало били 
њима претпостављени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овим Краљевчанима?  
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како је тај Пиварски изгледао? О чему сте нешто причали. 
СВЕДОК "БЕТА": Тако мало низак, развијен, имао је краћу косу, онако мало 
тамнијег лица. Није пуно причао, био је овако мало, носио је униформу строго. Чини 
ми се да је он једно време нама долазио као да је био мало замотаном руком, да ли је 
био рањен па после то скидао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тај Нишки? 
СВЕДОК "БЕТА": Пиварски мислите? Сад сам причао о Нишком. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А о Нишком причате? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Пиварски? 
СВЕДОК "БЕТА": Па, можда је мало височији Пиварски био, можда овако мало 
смеђа коса, ријетка, имао је мало репове иза. На једној руци није имао два прста 
чини ми се и после кроз неку причу са њим, чуо сам оно отприлике да је био од 
Вуковара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је дошао из Вуковара? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Да ли је био тад на ратишту или је родом тамо, пореклом из 
тог места. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога сте то чули? 
СВЕДОК "БЕТА": Од њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од њега? Пад сте Ви то имали прилике да причате с њим? 
СВЕДОК "БЕТА": Па кад смо били на Циглани били смо 15 дана. Они су одвојили 
једну групу да иде тамо у Циглану, јер зна да ћу у Циглану ја тамо доћи, одвојили су 
мало ове способније момке које нису пуно истукли да раде, рекли су да идемо на 
принудни рад тамо. Тамо ће нам бити мало боље и онда су они одвојили пар људи и 
мене су прескочили. Ја сам остао ту и тад ми је Пиварски пришао, питао ме имам ли 
кога да за мене плати да ме пусти, да ме размени и тако у том стилу. Ја сам рекао 
имам неке фамилије тамо негде у иностранству, али не могу се сад сетити ни броја, 
ни телефона, ни адресе и понудио сам да сам имао код себе нешто пара. Он ми је 
рекао отприлике могу те ја за то спасити, ја сам му дао те паре, биле су код мене у 
вешу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту код себе сте имали паре? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је то било? 
СВЕДОК "БЕТА": Па било је 700 марака. Ја сам му дао те паре и он је рекао доћи ће 
ујутру. Мислим, сад смо прескочили доста приче, вратићемо се, али да ово довршим. 
Да ће доћи ујутру да ме одведе јер ови отприлике ту што су остали на Економији ја и 
неколико нас, као наводно, по њиховим причама да ће нас ликвидирати, убити и шта 
ја знам или ће нас негде мучити још, одвести и он је рекао ајде могу те ја можда 
спасити. Ја сам му онда дао, међутим, чекао сам сат времена да прође кад ће он доћи 
по мене. Ујутру долази Нишки, каже ти у ауто седи, Пиварски није могао доћи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Нишки дошао сам? 
СВЕДОК "БЕТА": Дошао је Нишки и биле су чини ми се са њим неке двије цуре у 
ауту неком. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А с којим аутом је Нишки дошао? 
СВЕДОК "БЕТА": Ја мислим да је био «рено 5». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која боја? 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате?  
СВЕДОК "БЕТА": Била је можда, мислим да није бијела, да је било нешто и наредио 
ми да седнем у гепек и рекао ми је да није могао Пиварски да дође да ће ме он 
пребацити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то кад Вам је Пиварски тражио новац јел чуо неко то, тај 
ваш разговор? 
СВЕДОК "БЕТА": Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није? Где је то било? 
СВЕДОК "БЕТА": На Економији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Напоље негде или? 
СВЕДОК "БЕТА": Па извео ме онде испред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то је било после тих 15-ак дана? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте после тога видели Пиварског? 
СВЕДОК "БЕТА": Па видео сам га пар пута горе на Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте били? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да се вратимо за тих 15 дана боравка, значи пре него 
што то напуштате, шта се даље догађа? Други дан, кажете, долазе Лозничани и исто 
туку, јел? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Долазе Лозничани са својом групом, туку нас, долази Петко и 
Душко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Душко? Репић? 
СВЕДОК "БЕТА": Није Душко, пардон. Чини ми се да је био неки Душан. Зоран 
Главоња је дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онај што сте на почетку? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Туку нас и како сад време одмиче они већ отварају врата и 
убацују још неколико људи, неке заробљене које су купили да ли по кућама или на 
улицама. Од нас 12 је ту једно време било и 30, па нас буде 20, одведу некад неке 
људе негде и тако, па се повећа број и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико то дана је било вас 12 који сте стигли, ту у тај 
празан? 
СВЕДОК "БЕТА": Чини ми се само 1 дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, полако крећу сада да долазе? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тог другог дана кажете они туку овај Главоња и Петко и? 
СВЕДОК "БЕТА": И Лозничани и ови исто прије што сам навео горе из Краљева и 
убацују још пар људи, онда сад се нас формира ту једна екипа од 30-ак људи па смо 
овако у просторију на зидове били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је то било већ 30-ак људи, после колико дана од Вашег 
доласка? 
СВЕДОК "БЕТА": Па можда два, три дана се накупило. Још један дан доводи нам 
петорицу, у ствари следећи дан, да ли пет, шест људи, па два човека, па опет пет, 
шест, па једног убаце човека, па шта ја знам. Био је један човек, па касније убацише 
два човека, они су тамо били поздравише се, браћа су отприлике били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ти које доводе јел су они повређени или су они вако 
заробљени? 
СВЕДОК "БЕТА": Заробљени, ознако измлаћени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Измлаћени? Кад они њих убаце, јел Ви причате с њима 
одакле они долазе, где су били претходно? 
СВЕДОК "БЕТА": Добро, кад видиш да су измлаћени, онда мало онако одакле сте, 
ко сте. Ја се баш сећам једног тренутка кад су убацили Врана из Зворника једног, ја 
мислим да се презивао Субашић. Човек је можда имао тад 40 година, купан, улази 
цигаром у руци, отприлике да га је заробио неки комшија па му је рекао бићеш ту и 
после га није успео, нешто му је обећао, да ли му је лагао и Брано улази и држи 
цигару и оно гледа у нас. Ми смо се сви били уплашили да неће и он да нас туче, 
мислили смо да је убачен онако да покуша нешто да нас и кроз причу смо онда 
видели да је и он заробљен и браћу су довели ту и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је он посебно заробљен? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, да су га нашли негде доле код куће, да ли су га скинули с аута 
или не знам. Чини ми се да је он шофер био, камион возио или шта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ту један списак са лицима која такође су у истрази 
користила псеудоним, па ако будете имали потребу да поменете евентуално нека 
лица која су још била с Вама, ја бих Вас молила, ту ако има неко име да поменете на 
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тај начин.Уместо имена, значи да кажете то слово. Кога су још, а да сте Ви 
познавали убацили унутра, довели? 
СВЕДОК "БЕТА": Да сам га прије познавао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "БЕТА": Само сам познавао Чирак Исемта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А од ових накнадно доведених? 
СВЕДОК "БЕТА": После су убацили Геџу, њега сам онако знао из Зворника, по 
фаци, нисмо се дружили али сам га познавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како му је име, да ли знате? 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам како је тачно било. Имао је надимак Геџо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Геџо? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел још неко, видим овде још сте једног знали? 
СВЕДОК "БЕТА": Од заробљених? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? Јел сте знали тог Бубицу? 
СВЕДОК "БЕТА": Па да, Бубица је после дошао. Бубицу је знао свако у Зворнику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, осим Чирака Исмета и Геџу Ви нисте лично ове 
друге? 
СВЕДОК "БЕТА": Јел Бубица мене лично није познавао али је њега свако знао у 
Зворнику. Он је возио директора Ливнице, можда је тај директор возио најбољи ауто 
па су Бубицу знали сви. Згодан човек онако, изразито лијеп и посебно је ауто имао 
тако да га је свако знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Пре него што је он доведен шта се десило овако? Јел 
се десило нешто специфично, да ли је неко убијен пред Вама? Да покушамо да 
одвојимо оно што сте Ви видели лично у тој соби, јел могло да се деси нешто да не 
видите?  
СВЕДОК "БЕТА": Могло је, јел изведу људе напоље, туку их, убију, баце или их 
одведу, па те људе можда никада нисам видео у свом животу. Знам овако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте Ви лично видели и шта сте чули, евентуално можда 
нешто нисте чули? 
СВЕДОК "БЕТА": Давали су једну групу људи, да ли је било више, а ја мислим за 
ову тројицу знам из Тршића једно село код Каракаја, презивао се Даутовић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тројицу одједном? 
СВЕДОК "БЕТА": Енвер, Фехим, имао је надимак Бибер и његовог оца Фехима, а 
они су сви фамилија, старији човек можда је имао једно 60 година, можда мало више 
у том моменту и њих кад су почели да млате, да туку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад су њих отприлике довели? 
СВЕДОК "БЕТА": Па можда два, три дана иза. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После вас? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Њих су почели да туку, у ствари све нас туку, онда су извели 
напоље овога старијег Даутовића па су једно време сећам се кад су наредили да сви 
скинемо мајице, да су тражили на нама неку тетоважу, да ли има слово «У», у том 
смислу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На свима су тражили тетоважу? 
СВЕДОК "БЕТА": Да се сви скинемо, баш обадве групе што су са нама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су независно дошли заједно две групе? 
СВЕДОК "БЕТА": Па дођу они некад заједно, дођу некад њих тројице из ове групе, 
двојице из оне и тако, углавном су они сви долазили ту и кад смо скинули мајице 
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видели су да нема на себе осим Енвер Даутовић да је имао на руци, да ли десна или 
лева, ту истетовирано оно ЈНА, онај грб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то било на Економији? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. После он је то пренео већ и на тамо Циглану и наредио му је 
Пуфта да то скине, палио му је, он је палио упаљачем неки део, да ли под конзерве 
оне што смо јели, па то скидао, па после му је на крају секао ножем тај део. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то се дешава на Циглани? 
СВЕДОК "БЕТА": Почиње на Економији и тамо је трајало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је на Економији везано за тетоважу? 
СВЕДОК "БЕТА": На Економији су тражили да виде да ли има неко нас нешто 
истетовирано посебно и кад су видели да нема нико мислили су да овај старији има 
Даутовић, да ли нешто «У», од неког су чули ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да он има неко «У»? 
СВЕДОК "БЕТА": Није човек имао ништа на себе, онда су га они извели тамо 
напоље, тукли су га баш ту на том улазу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте Ви то видели? 
СВЕДОК "БЕТА": Тад је га тукао. Па отворена су врата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био тада ту кад су они њега тукли? 
СВЕДОК "БЕТА": Били су ови из Лознице, Брко и Чупо, били су и ови из Краљева, 
ова двојица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
СВЕДОК "БЕТА": Чини ми се Торо и Зокс да су били тад кад су тукли и Петко је 
био. Истукли су га они пуно тог старијег маторог човјека, после су га убацили код 
нас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су га тукли напољу или унутра? 
СВЕДОК "БЕТА": И унутра и напољу. Колце су користили већином неке дрвене тад 
кад су њега тукли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко га је извео из просторије? 
СВЕДОК "БЕТА": Па они су га звали «изађи напоље», прво га туку, «ајде овако 
мораш кад те зовнемо», ако не послушаш убију те. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећате ко га је баш позвао да иде? 
СВЕДОК "БЕТА": Па не знам баш ко је али него од њих јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неко од њих? 
СВЕДОК "БЕТА": Нисам баш смео да гледам али чуо сам да су рекли да изађе 
напоље и изашли су и онда су га истукли тамо добро и човек, кад су га унели баш је, 
ја сам лежао на неком бетону ту у просторији, па он, па му је онда горе тај Сиви, 
рођак, човек је два, три пута уздахнуо рекао «мајко умре» и умро је тад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту је умро? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то у једном дану било кад су га тукли напољу? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Тукли су га прије тога пар пута можда и онда већ то задњи 
пут кад су га изнели напоље кад су га истукли онда су га вратили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У истом том наврату? 
СВЕДОК "БЕТА": И ујутру кад је освануло изнели су га у неки ауто су га изнели и 
онда после кажу сину му да су га одвезли кући и да су га тамо негде затрпали у 
Тршићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то рекао Фехиму? 
СВЕДОК "БЕТА": Ова група из Лознице, ја мислим да су они то рекли. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел сте видели Ви у који ауто су га тамо ставили, у чији 
ауто? 
СВЕДОК "БЕТА": Нисам видео. Видим да је ауто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете Ви да кажете ко је тукао тог старијег човека? 
СВЕДОК "БЕТА": Опет да кажем? Па сви су га тукли, сви од ових што сам  набројао 
што су долазили ту и Петко и Зоран и Брко и сви су они улазили да туку и Торо и 
Зокс и Пуфта и Репић после. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Улазили или тукли – Торо, Зокс и Пуфта? 
СВЕДОК "БЕТА": Па морају ући да би нас истукли или ће нас извести напоље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био Репић кад је тучен овај Даутовић старији човек? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте? 
СВЕДОК "БЕТА": И после његовог убиства, можда да ли тај дан или, убацују једног 
човека, ми смо га познали да је Бубица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После кад је овај Даутовић убијен? 
СВЕДОК "БЕТА": Прво је убијен Даутовић па после Бубица и онда када је Бубица 
дошао, био је још једна човек под именом Мецо надимак је имао, из Зворника, њега 
су исто пуно тукли. Њега је Петко једном јако пуно истукао да је сав колац створио у  
трешће од ударања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад су они отприлике довели тог Бубицу ако сте Ви 5. 
дошли? 
СВЕДОК "БЕТА": Отприлике, баш отприлике ћу вам рећи, можда смо ми били 4-5 
дана ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко сад њега доводи да ли се сећате тог момента? 
СВЕДОК "БЕТА": Сећам се да само отварају врата и убацују га тамо онако мало 
измлаћеног мало више и уза зид и оно већ, свако ко год је погледао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Познали сте га? 
СВЕДОК "БЕТА": Познали смо га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав је био? Како је био обучен? 
СВЕДОК "БЕТА": Па имао је чини ми се фармерице неке на себи, да ли неки плави 
џемпер или нешто или мајица и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био повређен, како је изгледао? 
СВЕДОК "БЕТА": Па није по лицу био повређен, али је био изударан по телу, 
видимо на њему да је и онда улазе сви за њим туку га, кажу му, у једном моменту се 
сећам кад му је Торо рекао «добра ти је жена», да мује силовао жену, то му је рекао, 
е сад не знам да ли је то урадио. Значи, да ли је хтео да га изнервира и тако и «што си 
долазио», онда је он говорио «зовите директора, директор ме је звао да дођем». Он је 
био у Немачкој, ваљда се он кроз причу, нама касније када је рекао, из Немачке се 
чуо са директором и директор му је рекао да дође овамо да не би изгубио радно 
место и он је ваљда дошао и они су га одмах покупили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко га то пита што си дошао? 
СВЕДОК "БЕТА": Сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је сад ту? Кажете сећате се Торо да му је рекао то за жену, 
јел то тај моменат кад су га убацили или касније? Да ли можете да? 
СВЕДОК "БЕТА": Да ли можда, није баш тај моменат али мислим да је можда, у 
току дана или сутрадан и тако нешто, јер су му  ишли кући горе, тако му кажу, па 
онда после неко му каже жена ти је у реду, чујем оно, не смеш да гледаш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико је он дана укупно био ту са Вама? 
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СВЕДОК "БЕТА": На Економији? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам. Био је можда 3-4 дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел све време ту био или су га негде изводили па га враћали 
нпр? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесу га једном извели напоље ту и не знам сад колико се задржао, 
да ли су га водили негде не знам, вратили су га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После колико? Јел то дуго трајало или? 
СВЕДОК "БЕТА": Па не знам, трајало је можда сат, можда пола, можда два сата и 
тако. Отприлике није ишао да ноћ буде 24 сата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да се вратимо на то кад је он убачен ту. Ви кажете 
нисте видели ко га убацује. И кад се дешава та ситуација кад му Торо каже то за 
жену? Кад они долазе, убацују га, јел та одмах туку? 
СВЕДОК "БЕТА": Убацују га, туку га и Репић је био и ови из Лознице, а отприлике 
да му је то рекао Торо можда кроз два дана или тако. Ја мислим да није тај моменат 
да му је то рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није тај? Добро. Кад су га довели ко га први туче? Јел сте Ви 
то видели, јел сте гледали? 
СВЕДОК "БЕТА": Лозничани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лозничани? 
СВЕДОК "БЕТА": Торо и ови Краљевчани, сви су га тукли. Сад ја не могу рећи да га 
је први тукао овај или онај, отприлике су га сви тукли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте видели да га је тај Зокс тукао, да је дошао ту? 
СВЕДОК "БЕТА": Сви су га шутирали, тукли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте видели Зокса, јел се сећате? 
СВЕДОК "БЕТА": 14 година је прошло, рођака не могу да познам који је са мном 
одрастао до 14 година, али отприлике по опису такав је био, можда да из оног 
периода исти или можда могло се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико то онда они њега дана туку, колико пута? 
СВЕДОК "БЕТА": Па рекао сам мало прије око 4-5 дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, за то време док је он ту колико пута су га? 
СВЕДОК "БЕТА": Тукли су га нон стоп. Ја не знам да ли је било можда сат времена 
да  не дође да неко њега баш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел стално долазе исти ти и Лозничани и ови? 
СВЕДОК "БЕТА": И Лозничани. Знам један моменат кад долази Брка из Лознице, 
имао је једну у руци цев поцинчану, на крају савијено кољено оно за воду што се 
доводи и он сад нама нареди сви да станемо уза зид окренути лицем према зиду, иде 
редом, удара док не падне у несвест човек и искорачи корак и следећег туче. И сад 
кад је тукао човека до мене ја сам стајао, увукао сам мало кости да ме не би поломио 
и он је избацио корак, завршио с овим човеком, замануо, чекао сам кад ће ме 
ударити, ударио је до мене следећег човека. Ја се онда опустио, он поново кад је 
замануо ону цев, онда је мене ударио и псује ми балитску мајку «јел си мислио да 
тебе нећу тући» и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај Брка? 
СВЕДОК "БЕТА": Да ли је навлачио на те форе да се опустимо да више то боли и 
тако. Онда поново оде, касније нас окрене спреда, сагнеш главу, не смеш да гледаш, 
он удара по прсима ту цев док се не онесвести. Понекад глумиш било ко кад те туче 
да си се онесвестио да паднеш да би престао, неће да престане. Било је ситуације кад 
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нас туку и да ли се уморе, да ли дође њих неколико па нама нареде да се по двојица 
боксама између себе и тако смеју нам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то наређивао да се тучете између себе? 
СВЕДОК "БЕТА": Опет викао је,  па ова група су о њима причали, из Краљева и из 
Лознице. Већином је био овај из Лознице Чупо, он је долазио на мотору пар пута 
сам, имао је држалицу од крампе, дрво оно и њоме је тукао, онда нас тако су знали 
да натерају, да заваде да се тучемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како су вам то наређивали да се тучете међусобно, тај 
бокс, како то? Ко је то тражио да ли се сећате? 
СВЕДОК "БЕТА": Па он је тражио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви ови које сте поменули? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Мало гледају, смеју нам се, онда наводно који је најбољи 
боксер они са њим, па онда опет дођу крај њега и њега измлати. Користили су једно 
време, знам да је Репић доносио и неку цијев, да ли од струје, неку палицу, нешто да 
удара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од гуме, од чега? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од струје? 
СВЕДОК "БЕТА": Од струје, али она гумена, зато што има пуно жила унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кабл, електрични кабли? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то неки већи пречник или како? 
СВЕДОК "БЕТА": Па можда једно тако или 2 цм пречник, као пендрек онај мало 
већи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тај Репић јел он имао још неки надимак? Да ли сте чули да 
га друкчије зову? Да ли су га уопште звали или како? 
СВЕДОК "БЕТА": Не могу се сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је он изгледао? Рекли сте глас? 
СВЕДОК "БЕТА": Велики стомак, мало косу, мало браде и тако, пшродоран глас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је он био обучен? 
СВЕДОК "БЕТА": Некад је био у маскирној, а некад је имао нешто онако широке, 
традиционална ношња нека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чакшире оне? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, нешто тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте ношња? Доњи део ношње? 
СВЕДОК "БЕТА": Тај део доле и јелече неко је имао на себи. Већином прслук 
маскирни преко тога кад нама дође и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А косу како је чешљао? 
СВЕДОК "БЕТА": Имао је већином неку капу на глави и онда мало овамо неки 
репић. Да ли је имао дужу косу, нешто свезано, не знам, не можеш, ако га погледаш 
у очи дође да те бије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су некога звали «Војвода»? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесу, јесу звали али не могу се сад сетити човека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био неки Ћеле и тако? Неки сведоци су помињали неки 
Војвода Ћело и тако нешто? 
СВЕДОК "БЕТА": Сећам се Војвода, сад Ћело то ми је нешто познато пуно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате да ли је тај био? 
СВЕДОК "БЕТА": Чини ми се да је био, нешто ми је познато из тог времена. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Рекли сте за тих 4-5 дана да су Бубицу сви тукли? 
СВЕДОК "БЕТА": Да су убили овога Даутовића и Бубицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, пре него што су убили Бубицу да ли се сећате ко га је 
овако највише тукао, чиме су њега тукли, јел сте Ви то гледали, јел то било унутра 
или што кажете испред у том дворишту? Да ли можете мало? 
СВЕДОК "БЕТА": Било је унутра и у том дворишту. Тукли су га сви и Петко и ови 
Лозичани су га можда мало више тукли него ови из Краљева али су и они тукли. 
Онда кад су га тај дан кад је овај дошао тај плави, жути с брковима, кад је то урадио 
с колцем онда иза њега и столица и крв, он је јаукао, они су га изнели напоље, тамо 
су га још тукли, чуо сам да пуцају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте Ви видели то? 
СВЕДОК "БЕТА": И кад су завршили с пуцањем онда су извели двојицу, не сећам се 
који људи, онда су га носе, видим отворена су врата, у неко ауто га убацише и ето. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нисте видели да ли је он мртав, него само да га убацују, 
јел? 
СВЕДОК "БЕТА": Па видео сам док је глава доле изрешетана, ставише га у ауто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви сте чули напољу пуцње? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за тог плавог што кажете брка што му је то гурао у утробу, 
јел сте Ви то видели или је то било напољу? 
СВЕДОК "БЕТА": То је било унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А унутра је то било? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте то видели? 
СВЕДОК "БЕТА": Па видео сам кад му је он наредио да скине панталоне и да на 
руке и на ноге клекне и наслони се и пресагне се и да му гура колац у дебело цреве и 
онда како ми гледамо и стојимо, он ко год подигне главу виче јел ће и остали, било 
је пуно њих да и нас туку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био у просторији од тих, да кажемо тих који муче кад 
се то дешава са тим плавим, јел био још неко или је био сам у просторији? 
СВЕДОК "БЕТА": Био је Петко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У просторији? 
СВЕДОК "БЕТА": И ова група из Лознице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад му је тај плави? Како сте рекли да сте Ви њега знали, по 
ком надимку, тог плавог? 
СВЕДОК "БЕТА": Ма не знам, знам да је имао бркове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бркове, плаве? 
СВЕДОК "БЕТА": А други је био брко из Лознице црни, исто црне бркове имао и 
тако. У ствари он је онако мало краћи, да ли је те бркове носио тај дан, можда се није 
добро избријао или, имао је мало испод. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био неки Јасиковац? Јел Вам то познато? Надимак? 
СВЕДОК "БЕТА": Јасиковац је мени познато и од прије. Знам једно место Јасиковац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је то? 
СВЕДОК "БЕТА": Па горе негде, ја мислим да је то Српско Снагово, зове се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Близу Снагова? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, између Снагова и Зворника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећате да је неко са тим надимком улазио и нешто, 
мучио неког, тукао? 
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СВЕДОК "БЕТА": Сећам се значи тог, да ли се сећам из тих дана или од прије, не 
могу баш то да се сетим али баш је изражено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само имена тог или можете да повежете с неким ликом или 
само тај надимак, то Вам је остало? 
СВЕДОК "БЕТА": Не могу фацу, лик баш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте можда видели некад ситуацију да је овог сина, он 
сад ту има ово слово «Т» ја мислим, што сте га већ малопре поменули, отац чији је 
убијен, да је њега неко мучио, да је њега неко тукао? Јел сте видели то да ли је њега 
неко тукао? 
СВЕДОК "БЕТА": Па тукао га је, сви су га тукли и Лозничани, и мене и њега и овога 
Енвера. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог трећег? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, рођака. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даутовића? Јел сте видели конкретно неко да је овога сина 
од овог старијег човека тукао? Овога «Т», сведока «Т»? 
СВЕДОК "БЕТА": Па тукли су сви, сви ови што сам набројао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чиме, јел сте видели? 
СВЕДОК "БЕТА": Свачим, шта год дограбе. Значи, ово све што сам набројао пушку, 
цијев, да ли палицу. Ја знам после да, не сећам се да је сто посто доносио Торо 
палицу на Економију. Знам на Циглани кад је редовно долазио. Знам да је имао неки 
буздован горе, оно као јеж, знам да је би. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као јежа имао ко? 
СВЕДОК "БЕТА": Торо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Торо? А од чега је тај буздован? 
СВЕДОК "БЕТА": Па било је овако, имао је доле једну ручку, имао је на глави неки, 
да ли ко клин, да ли нешто у том стилу како буздован изгледа, то сам једном видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је дрвено или метално? 
СВЕДОК "БЕТА": И видео сам бејзбол палицу, не знам од чега, није ми дао у руке да 
узмем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И бејзбол палицу? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имао полицијску палицу некада? 
СВЕДОК "БЕТА": Имали су и полицијске палице. Ови из Лознице сто посто јесу 
имали, а сад не знам да ли су ови имали из Краљева. Дограби шта нађе, шта нађе то 
носи и тиме удара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А та сцена кажете коју сте гледали кад су Бубици гурали, јел 
он био скинут, јел није имао на себи панталоне? 
СВЕДОК "БЕТА": Наредио му овај да скине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај плави? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он? 
СВЕДОК "БЕТА": И он је скинуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел и веш доњи скинуо? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Скинуо скорз доле до кољена панталоне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И овај му је угурао тај? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав је био тај колац, шта је то, дрво? 
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СВЕДОК "БЕТА": Па био је можда колац дуг једно два метра, подоштрен је на врху 
баш оно за ограду за плот за нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од дрвета? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И после тога? 
СВЕДОК "БЕТА": И како је гурао, ја сам видео да се сав нагнуо на тај колац, овај 
јауче, већ је легао доле скроз. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел још неком тако рађено? Има овде у оптужници да се 
помиње да су још неком покушали тако нешто да ураде? 
СВЕДОК "БЕТА": Са колцем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "БЕТА": На тај начин? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "БЕТА": На тај начин ја не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви се не сећате? Добро. А како су овог старог Даутовића 
тукли? Нешто сте се изјашњавали неким кољем, зато што сте рекли тим дрвеним да 
су га тукли Даутовића старијег? 
СВЕДОК "БЕТА": Отприлике да је на тој Економији било негде иза тих хангара, 
можда сложено неко коље, да ли су хтели да користе за ограду и онда дођу кад нема 
чиме, рукама не може, умори се или пушком, онда узму то коље и ако нешто неко 
има пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте Ви видели то да је овом Енверу одсекао Пуфта, 
кажете то на Циглани, ту тетоважу, јел сте Ви то видели или? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то било у просторији, или напољу? 
СВЕДОК "БЕТА": Сад да ли је испред било онде у просторији или унутра, он је то 
пар пута њему наредио да то скине и он је, неко му је дао упаљач и конзерву, онај 
део од конзерве, од паштете, и покушавао је да то скине и правио је красту и већ 
брзо некако замлади и он скине, оно се опет и он је рекао дај овамо ја ћу то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да му то исече? 
СВЕДОК "БЕТА": И он је њега извео ту испред и он је њему одсекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су овом старијем Даутовићу нашли то «У» што кажете 
тражили су? 
СВЕДОК "БЕТА": Нису. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко му је то тражио, ко је мислио да он то има од ових 
набројаних, јел знате? 
СВЕДОК "БЕТА": Па дошло је ту око 10 људи ови што нас туку и они су рекли нама 
скидајте се и ми смо се скинули, али нису нашли. Само су Енверу нашли ту тетоважу 
ЈНА. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Та група краљевачка, јел су они имали тако некако, Ви 
кажете ова лозничка деловала му је као да је тај неки њихов командант, тај што је 
био боксер, а ови из Краљева јел су они имали некога као да је био главни да сте Ви 
могли да закључите да неки командант? Каква је то јединица из Краљева? Јел то 
била нека јединица, јел имала своје име неко, да ли знате Ви то? 
СВЕДОК "БЕТА": Нису се звали именом, звали су се надимцима, а отприлике да им 
је био, по нашем схватању можда Нишки, Пиварски мало више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на ове? 
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СВЕДОК "БЕТА": Да. Па Торо Мајор онда и тако нешто. Тако су се поштовали 
између себе, сад да ли је ту због чина или због онако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бубица више није се враћао после тог кад су га? Шта се још 
ту десило пре него што оно Ви кажете сад долазе Нишки и Пиварски и траже људе 
да иду да раде на Циглану, јел сте Ви тад први пут чули да треба да се иде на 
принудни рад? 
СВЕДОК "БЕТА": Па један дан су они нама дошли, мало су нас више тад измлатили 
и онда су рекли сад ћемо решити вашу судбину шта ћемо с вама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ова двојица? 
СВЕДОК "БЕТА": Било је ту мало више. Каже за једно да ли ће ускоро доћи нека 
група, делегација људи па да решимо и за неко време они су нама наредили да уза 
зид клекнемо на кољена и овако и да чекамо шта ће нам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква то делегација? 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам ја каква делегација. Они између себе се делегирају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако су најавили? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. И онда они су, видео сам прошло је ту пар људи испред врата, 
па ушли су неки, мало погледали, неки су прошли и кад су они изашли ми смо 
морали да клечимо на кољенима и наслоњени овако уза зид около те просторије и 
тамо су састанчили и у једном моменту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел сте познали некога од тих ко вас је ту гледао тако? 
СВЕДОК "БЕТА": Па онако било је познатих фаца али нисам знао ко је ко. Било је 
можда неких из Зворника људи, да ли је то тај и тако нешто нисам баш могао, једино 
од ових што су долазили да нас туку, њих смо упознали од првог дана и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сам хтела да Вас питам. Да ли је долазио неко тако неких 
виших структура било војне, било цивилне? 
СВЕДОК "БЕТА": Па како су обучени у то време, били су, ја мислим да су из виших 
структура. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су то неки мештани или неки са стране? 
СВЕДОК "БЕТА": Мештани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мештани? А шта је, ко је рекао да ће они доћи? Ко је њих 
најавио? 
СВЕДОК "БЕТА": Па ова група из Краљева, ја мислим да су они нама рекли, да ли је 
Нишки тада био то нам рекао и не знам ко други, било је њих пуно, неко је нама 
пренео неко од њих ту да ће они сад решити нашу судбину и наредио нам тако да 
седнемо. Кад су отишли да то решавају у моменту једном је наишао Репић и 
погледао. Тако ми стојимо, било је већ навече, тако ми стојимо и он је нама опсовао 
«види шта раде Балије», да нам псује балијску мајку клањају и хтео је да уђе тамо. 
Један од стражара је рекао не, тако је наређено, овамо има људи решавај и онда он је 
се вратио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ти што су дошли као нека делегација, јел су се ови њима 
обраћали, ови шту су вас претходно тукли? Јел су им нешто рекли за вас? Јел су они 
нешто питали? Јел су само ушли, погледали или су? 
СВЕДОК "БЕТА": Па не могу они држати састанак пред нама болан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, јел су нешто водили неки разговор? 
СВЕДОК "БЕТА": Па они су нама само рекли има делегација и они оду тамо и 
причају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам, зато што један сведок каже кад су такви неки ушли да 
су му ови рекли нешто, ево ово су твоји неки? 
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СВЕДОК "БЕТА": Па добро, ја се не сећам тог момента, они су ушли, онако нас 
мало погледали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, питам Вас да ли се Ви сећате? 
СВЕДОК "БЕТА": Ја се не сећам наго су отприлике рекли да ли је у одобравању 
знака да ће нешто видети и онда су отишли тамо у просторију и то завршили. Ми не 
знамо шта су они причали. После кад су они завршили они су ушли нама и рекли ви 
идете сутра на рад, али нећете сви ићи него ћемо одабрати ко је мало способнији да 
ради, њега ће одвести, пребацити тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како су они, колико вас је тад већ било? 
СВЕДОК "БЕТА": Па тако око 30. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико су их одвели? 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам. Избројали су можда пола, можда мало више од пола. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко их је извео те из Циглане? 
СВЕДОК "БЕТА": Па ишли су они Нишки и ови, прстом ти можеш, ти, ти, ти и тако 
одабрали су пар људи. Мене су прескочили и тако оно што сам малопре рекао да ми 
је Пиварски пришао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То оно касније кад је? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што Вас нису одвојили? 
СВЕДОК "БЕТА": Па био сам мало више измлаћен, истучен, јер знам да су ме. Знате 
како се деси ту. Ја знам кад су мене истукли једном, после сам се пробудио, до 
неколико су ме умивали, паднеш у несвест, истуку те, ударају друге, а ти не видиш 
шта се њима дешава и онда они мени причају. Кад су они мене истукли ја сам једном 
бунцао баш у то време да нисам знао ни шта причам неке речи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте били у неком бунилу?  
СВЕДОК "БЕТА": Да. После кад сам видео да су истукли пар људи, да им не 
набрајам сад имена, да они се исто тако понашају и ја сад док они туку, док је неко у 
несвести, они можда некога доведу или одведу и тако те људе што ми не знамо и ти 
не можеш тај моменат запамтити јер они нису при свести били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је Вас тукао тад кад сте баш толико били пуно тучени? 
СВЕДОК "БЕТА": Па мислим да ме је тад кад сам се био онесвестио истукао овај 
Брко из Лознице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Брко? То онај плави или црни? 
СВЕДОК "БЕТА": Црни. Не овај плави, ја нисам сигуран да је он из Лознице. Ја 
мислим по његовом нагласку да је он био из Босне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Босне? А тај што сте рекли да је колац Бубици? 
СВЕДОК "БЕТА": Али су ови касније из Лознице извукли га и ови остали пуцали по 
њему и да су ту, било је ту пуно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то се значи догађа, кажете после колико дана од кад одлази 
ова група за Циглану да Вас сад Пиварски пита за те паре и то? 
СВЕДОК "БЕТА": Па то је одмах, ја мислим исту ноћ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прво ови одлазе, па онда он долази? 
СВЕДОК "БЕТА": Да и онда они гледају да ли да проберу још некога можда, да ли 
му фали људи за рад и тако, онда је погледао мене и ја сам оно већ мало дошао к 
себи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он сам дошао ту кад сте то? Кажете насамо сте причали, 
јел дошао сам? 
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СВЕДОК "БЕТА": Слабо су они појединачно долазили. Буде, али себи неко одвоји, 
прича и тако или кад смо радили на Циглани и кад одемо на ручак ми ручамо, дође 
њих пар, сад стоји крај тебе «ајде пожури једи, да идеш са мном», онда туче и не 
можеш ни да једеш. То су тукли и психички и физички. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете, улази Нишки и Вас одводе, јел тако? 
СВЕДОК "БЕТА": Ујутру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то сад одлазите у Циглану? 
СВЕДОК "БЕТА": Видите, само сам можда прескочио један део убиство Бубице, то 
је се десило између, значи кад су отприлике, мислим да ова група што је отишла да 
ради у Циглану прије и нас неколико што је остало, да је се тад то десило да су 
Бубицу убили у међувремену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад су ови већ? 
СВЕДОК "БЕТА": Кад су већ ови отишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па остало вас мање? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Тако су нама отприлике, не знам ко је рекао овако ћете сви 
завршити што смо остали ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ћете и ви тако завршити? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да седнете мало? Седите и боље ће се чути. Узмите 
једну столицу. Да мало микрофон примакнете. Како сте се Ви осећали кад сте дошли 
на Циглану? 
СВЕДОК "БЕТА": Циглану? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Физички јел сте били боље или? 
СВЕДОК "БЕТА": Мало сам био боље физички, али било ми је мило само што сам 
дошао, што сам видео оне људе они су живи и надао сам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ови што су одведени раније? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Надао сам се да тамо кад дођемо на Циглану да нас неће 
толико малтретирати, јер сам тако размислио, чим требамо за тај рад можда ће нас 
мало више пазити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве сте Ви повреде имали? С каквим сте дошли повредама 
на Циглану? 
СВЕДОК "БЕТА": Па већином грудни  кош и тако и сад имам отежано дисање од 
тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од тих удараца? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте имали неки прелом, нешто? 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам да ли сам имао, шта сам имао, јер после сам отишао у 
Батковиће шест и по месеци сам укупно био, што се тиче Каракаја и Батковића. Било 
је болова, сад да ли је било од лома нисам радио неке рентген снимке, могуће да је 
било свашта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сад овај вас вози тим «реноом» и долазите на Циглану, 
јел тако? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И сад Ви видите све ове своје од раније јел? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се сад тамо догађај? Ко ту организује принудни рад и 
шта се ту уопште ради, ко ту газдује том Цигланом? Јел то била фабрика црепа 
раније? 
СВЕДОК "БЕТА": То је била фабрика црепа и блокова, металне цеви и тако, значи 
радили су ту неке производе за грађевину и то и фабрика је радила отприлике у 
производњи црепа највише на томе, па су одвајали нас групно која иде у производњу 
да припрема цреп за печење, једна група која товари цреп, једна група која иде доле 
на бетоњеру и товари оне блокове бетонске и цијеви. Ја сам био мало више 
искључен, па једно време кад сам товарио те бетонске цеви Торо ми је пришао и 
рекао ти не можеш овде радити дај да те водимо да ли на друго место или да заврши 
са мном. Ја сам рекао па могу, како да не. Ја сам онда почео по два блока да дижем, 
да товарим и кад није било пуно посла у Циглани товарили смо, значи ја унутра, 
једна група је радила тамо и по ноћи и у сменама, онда одвоји нас неколико и идемо 
по Зворнику да товаримо ствари из кућа муслиманских, из радња, из њихових 
занатских радњи, трговина и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вас питам то за Циглану. Ви кад долазите, шта сад ту 
затичете, каква је та просторија у коју вас смештају? Ко вас ту смешта, ко сад ту 
стражари, ко ту чува? 
СВЕДОК "БЕТА": Они су нас чували. Стражари су били већином радници од те 
Циглане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су иначе радили? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су то униформисани стражари или? 
СВЕДОК "БЕТА": Па неки су неке униформе, неки цивилне, значи није било 
обавезно, али су имали пушке сви, наоружања и чували су. Била је једна просторија, 
та је можда била мало већа од ове. Уђе се на једна врата, значи прва је просторија 
мало већа и сад мало тамо кад уђеш на леву страну био је још један отвор мало 
нижи, низа степенице је била та нека мања соба и било нас је ту можда преко 30 и 
још су однекле довели још људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На чему сте ту спавали? 
СВЕДОК "БЕТА": Довезли су нам неке спужве однекуд. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У тој другој просторији? 
СВЕДОК "БЕТА": Тамо на Циглани имали смо неке спужве, ту су нам донели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Доле? 
СВЕДОК "БЕТА": И ту смо спавали, ишли на радове и тако и ту су опет долазили да 
нас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Само да Вас питам за Економију, јел тамо било 
купања, јел могла нешто хигијена да се одржава? 
СВЕДОК "БЕТА": Ту је била само једна чесма у зиду па се неко мало умије. Кад 
хоћемо у тоалет замолимо стражаре кад ових нема да нас мало отпрате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тоалет је био напољу? 
СВЕДОК "БЕТА": Вани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А храна каква је била на Економији? 
СВЕДОК "БЕТА": Па доносивали су нам неке конзерве већином. Донесу нам пар 
кришки хлеба и конзерву. Добро се сећам једно време биле су неке конзерве, на 
њима је писало нешто у стилу птичији пастет. Ја мислим да није била наша 
производња, па овако баш овим, да ли је било нешто руско, да ли је птичија паштета 
или нешто у том стилу, на пољском и тако. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел била кувана храна? 
СВЕДОК "БЕТА": Било је кад је ручак и кад смо ту. Значи, имају њихови радници од 
Циглане оду да ручају и кад они заврше ручак онда ми уђемо ако остане шта ако не 
остане они нам дају тако неке конзерве и хлеба и кад се потрефи тај ручак онда дође 
овако неких војника, сачека, узме неког од нас измлати га и онда опет идите радити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете ови чувају. Јел још неки чувају на Циглани осим тих 
локалних људи који раде, радника? 
СВЕДОК "БЕТА": Па већином су ту били ти локални људи. Да ли су они били 
запослени или су и они били мобилисани да нас чувају, мислим ипак да су били 
радници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Радници? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел су и ти радили и чували или само чували, стражари? 
СВЕДОК "БЕТА": Па било је неколико радника који раде, али ови што су  чували 
они су само  чували. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су ти у униформи или у цивилу или наоружање,  ти што 
чувају? 
СВЕДОК "БЕТА": Малоприје сам Вам рекао. Значи, имали су, неко је имао неку од 
војне опреме нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, то сам разумела. Јел они имају неко наоружање, 
чувају вас да не побегнете или шта? 
СВЕДОК "БЕТА": Оружје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оружје су имали? Шта су имали? 
СВЕДОК "БЕТА": Имали су пушке и аутоматске, било је неколико полуатоматских 
каповки и тако. Био је један онај стари, како се зове да ли шмајсер она пушка 
аутоматска црна она, мало краћа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су они распоређени ти стражари? 
СВЕДОК "БЕТА": Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим овако по том објекту, где стоје? Јел имају кућицу 
стражарску или? 
СВЕДОК "БЕТА": Имају до нас неку просторију. Навече су ту, ми смо затворени, 
онда они кад идемо да радимо ту у Циглани они нас чувају док товаримо кад идемо 
по граду, онда нас ови возе те екипе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту кад сте у Циглани док радите радите, а док не радите јел 
вас закључају у ту просторију? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Закључају? Откуд сад Торо поново на Циглани? 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам ја, он зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Има он своју причу. Ја ћу Вам предочити, прво да 
чујемо Вас. Како Ви сад схватате његово присуство? Јел он ту стално, или дође 
повремено? Колико га Ви сад често? Колико Ви уопште боравите на Циглани? 
СВЕДОК "БЕТА": Ја сам укупно боравио у Каракају, Економија и Циглана можда 
око 2 месеца. Значи, можда сам био до 15 дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И овамо ово ресто? 
СВЕДОК "БЕТА": Овамо на Економији, а ресто Циглана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, за тих ресто месец и по колико пута сте тог Тора 
видели? 
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СВЕДОК "БЕТА": Па видео сам и до задњег дана скоро кад сам требао да идем у 
Батковић долазио је. Сви су они скоро били ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он није ту боравио? 
СВЕДОК "БЕТА": Па не знам где је он боравио, оде негде, дође повремено кад 
треба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имала ту нека соба за стражаре? 
СВЕДОК "БЕТА": Па било је ту просторија, то је фабрика, погон, било је 
канцеларија, било је неких доле просторија, било је кухиња с друге стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте Ви имали прилике да улазите ту у те неке 
канцеларије? 
СВЕДОК "БЕТА": Ја нисам лично улазио, само у кухињу и ту где боравимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел сте Тору видели некад у ауту или дође пешке? Јел сте 
га видели некад баш кад дође? 
СВЕДОК "БЕТА": Аутом су сви долазили. Знам једино да је на мотору долазио онај 
Ћупо из Лознице, плаву, дугу косу је имао, тако нешто сличну Вашој можда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Циглана близу Економије? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесте, можда око 500 метара, а можда мало и више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто у Каракају, јел тако? 
СВЕДОК "БЕТА": Исто у Каракају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро сада. Ви сте мислили, кажете, да ту неће бити ништа, 
међутим, они су и ту тукли. Ко је сад ту тукао, а ко је водио то да пљачкате као што 
сте рекли у истрази? 
СВЕДОК "БЕТА": Ту су тукли већином они из Лознице који су долазили да туку и 
онај Ћупо је сам долазио пар пута, Брко, онда ови из Краљева они су тукли, већином 
је Пуфта, ту је Пуфта највише долазио и Саво да туче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Саво? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Знам кад је Пуфта дошао и извео Исмета Ширака напоље да 
га туче, ја сам стајао баш кад се уђе на десну страну уза зид тако да сам видео с леве 
стране прозорче неко и врата су била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел испред био у просторији? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А пре тога јел био тучен или? 
СВЕДОК "БЕТА": Били су сви тучени. Тај дан они њега туку, звао га напоље и он је 
изашао тамо и кад га је истукао улази Исмет, скида џемпер са себе и држи га овако, 
ја мислим баш на десној страни крв му иде. Ми гледамо у њега оно шта је, каже 
одсекао му ухо и он показа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пуфта? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Није прошло можда ни пар минута он је њега поново звао 
напоље. Опет чујемо тамо да он јекну, да мало нешто закрча и видимо већ кроз 
прозор да га је убацио у неки бели ауто Пуфта и Саво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пуфта и Сава? Осим Пуфте и Саве тог дана, јел био ту још 
неко од ових поменутих или неких непоменутих? 
СВЕДОК "БЕТА": Тај дан? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "БЕТА": У том моменту били су они, е сад у том моменту не знам да ли су 
били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви знате Пуфту и Саву? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећате Торе? 
СВЕДОК "БЕТА": Сећам се Торе да је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него тад? 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам да ли је у том моменту био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? Добро. А Ви сте чули напољу само пуцњеве, јел? 
СВЕДОК "БЕТА": Кад? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је изведен Чирак? 
СВЕДОК "БЕТА": Не, није пуцано. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није? 
СВЕДОК "БЕТА": Отприлике да га је ножем убио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нама у оптужници пише да је из пиштоља он убијен. Ви то 
не знате, јел? 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте чули пуцњеве? 
СВЕДОК "БЕТА": Ја си не чујем пуцњеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А како, кажете отприлике ножем? Јел то закључујете 
или? 
СВЕДОК "БЕТА": Кад је било ихо одсечено било је мало крви и видео сам кад су га 
убацивали да је већ глава оно малтене одвојена и крваво овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како малтене као одвојено? Неки сведоци кажу да виси 
глава? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, тако нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте видели неку повреду на врату можда? 
СВЕДОК "БЕТА": Видео сам само крв овако по њему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Крв, где у ком пределу? 
СВЕДОК "БЕТА": Па у пределу рамена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, нисте пуцањ чули, јел? 
СВЕДОК "БЕТА": Не. И после га никад нико више тог Исмета видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је још неко док сте Ви били изгубио живот на 
циглани, да је убијен за тих месец и по? 
СВЕДОК "БЕТА": На Циглани не знам, не сећам се. Било је премлаћивања много. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам то. Исто пише да су ови оптужени неки и 
наши оптужени, а неки који нису, тукли. Јел сте видели ви некада да је некога на 
Циглани Торо тукао, Ви лично или Сава или Пуфта или Лозничани? 
СВЕДОК "БЕТА": Ето тукли су Чирака па га убили после. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел га тукао Торо? 
СВЕДОК "БЕТА": Тај дан не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А претходног дана? 
СВЕДОК "БЕТА": На Циглани не знам да ли је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је Торо неког тукао на Циглани? 
СВЕДОК "БЕТА": Па јесте пар пута и мене оно удари испочетка. Кад сам почео са 
њима радити онда је мало бољи био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чиме Вас је ударао испочетка? 
СВЕДОК "БЕТА": Па ногом. Знам да је пар пута имао у ауту, показивао кад дође с 
неког места палицу ону, али нас није том палицом тукао. Мене није лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте видели да је неког другог тукао? 
СВЕДОК "БЕТА": Нисам видео да је неког тукао, али сам видео да је било крви на 
тој палици, на том буздовану једном. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где сте видели крв на палици и буздовану, у Циглани или у 
Економији? 
СВЕДОК "БЕТА": У Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Циглани?  
СВЕДОК "БЕТА": Испред. Значи, била је испред те просторије овако као паркинг 
простор бетон неки је био ту и они дођу ту. Да ли је он или неко други неком другом 
наредио да то пере од нас, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У колима? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, кад је извадио ту палицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел неко прао то? 
СВЕДОК "БЕТА": Па јесте неко. Сад да ли је он или неко, али мислим да је неко од 
нас ту морао то радити. Он је дошао однекуд с неким, значи, да ли је неког 
малтретирао, тукао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту на Циглани да сте видели да је неког тукао, то сам Вас 
питала? 
СВЕДОК "БЕТА": На Циглани нисам видео да је тукао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте видели да је Зокс био некад на Циглани? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел и он често као Торо или ређе или чешће? 
СВЕДОК "БЕТА": Па долазили су они просечно дневно једном сви, е сад зависи ако 
са њима радимо данас можда сутраданн идемо с овом групом из Лознице, они узму 
других 10 људи да иду са њима и тако смо се мењали. Некад се не деси, мимоиђемо 
се тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте видели да је Зокс некога тукао ту? 
СВЕДОК "БЕТА": У Циглани? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Ви лично? 
СВЕДОК "БЕТА": Ја знам да је мени на Економији стављао неки пиштољ као дуги у 
уста, хоћеш да те убијем и тако нешто у том стилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У уста? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, цијев. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је радио Зокс кад дође на Циглану? 
СВЕДОК "БЕТА": Па као и ови остали. Искупе нас, построје нас у ауто и иди ради 
или овамо смо товарили материјал неки што је Циглана добила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Водили су вас на рад? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А чиме су Вас возили? 
СВЕДОК "БЕТА": Па био је камион што смо товарили у њега, попнемо се горе на 
каросерију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то далеко тамо где је производња? 
СВЕДОК "БЕТА": Па Зворник, Каракај. Где је производња идемо пјешке, ту је у 
кругу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пешке? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, а у камион седамо кад идемо по Зворнику. Ишли смо пар пута 
и у Козлук тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро. Сад имамо овде део оптужнице где пише да сте 
морали за те разне групе тих људи да пљачкате неке  куће. Испричајте нам о томе 
шта знате, кад сте Ви први пут тако нешто имали прилике да видите или да радите 
или да учествујете у томе? 
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СВЕДОК "БЕТА": Значи, кад сам био на Циглани то је се десило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то одмах почело или је то било једном? 
СВЕДОК "БЕТА": Прво смо ишли доле товарити цреп и ово и оно па можда једно 
пар дана они су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ту где је близу производње? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, ту у кругу. Е сад, они су пар пута дошли нама и довезу 
камион, одвоје нас неколико. Било је пар група одвојена и камион вози нас. Ја лично 
сам ишао у Зворник и ишао сам у Козлук једном. А у Зворник сам ишао баш горе 
оне куће, ја знам то отприлике, ишао сам ту у школу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У граду? 
СВЕДОК "БЕТА": Значи, где је Средњи школски центар у Зворнику, улица се зове ја 
мислим Бекса, крај Ватрогасног дома, па горе изнад смо ишли. Ја мислим да је тад 
први пут била лозничка група па су и они пар пута били из Краљева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је вас све водио тамо? 
СВЕДОК "БЕТА": Водили су нас сви ови из Краљева и ови из Лознице, како кад. 
Ако ови не возе мене и ову групу из Лознице, ови из Краљева возе другу групу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад кажете из Краљева, на кога мислите од ових поменутих? 
СВЕДОК "БЕТА": Па кад кажем из Краљева, значи, мислим Торо, Зокс, Пуфта, 
Нишки, Репић и шта ја знам то је та екипа њихова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чиме су вас возили, којим превозним средством? 
СВЕДОК "БЕТА": Камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај камион? 
СВЕДОК "БЕТА": Камион што у њега товаре. Седнемо горе и попнемо се на 
каросерију, они возе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како ви сазнајете шта је вама задатак? 
СВЕДОК "БЕТА": Па дођемо у кућу и кажу они нама товарите све што је вредно, 
значи, белу технику, ове апарате, покућство, онда ако уђемо у неку радњу или доле 
ако је столарска радња, једна је била човеку у приземљу машине те товаримо, све 
што је вредно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На камион? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ви све то товарите? 
СВЕДОК "БЕТА": Има и добре слике, тепихе и намештај и шта ја знам све то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, сво покућство? 
СВЕДОК "БЕТА": Све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел било и фрижидера? 
СВЕДОК "БЕТА": Све. Фрижидери, телевизори, електричне машине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чије су то куће биле? 
СВЕДОК "БЕТА": Муслиманске. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су то биле празне куће, није било људи? 
СВЕДОК "БЕТА": Није било људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису насељени можда неке избеглице српске? 
СВЕДОК "БЕТА": Тад није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су муслиманске напуштене куће у граду и кажете једном 
у Козлуку? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад кад сте ишли у Козлук јел ту било људи у Козлуку? 
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СВЕДОК "БЕТА": Није било где смо ми ишли. Нешто смо товарили доле у некој 
фабрици чини ми се нешто смо товарили. Не знам шта смо о Козлуку, знам да сам 
једном у Козлуку нашао у једној гајби пар пива па смо отворили њих на брзину да 
они не виде да се мало разгалимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то она фабрика «Витинка», јел то? 
СВЕДОК "БЕТА": После су нам дали кад дођемо у куће да ми узмемо из фрижидера 
ако нешто нађемо да попијемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У кућама? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко вама то онда, шта каже шта да радите? Ви то 
натоварите, јел су они ту са вама док ви то радите? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био с вама, јел се сећате неке прилике да је некад био 
Торо или Зокс ту са вама, да ли можете да се сетите или неко кога не знате по 
имену? 
СВЕДОК "БЕТА": Били су ови из Лознице пар пута. Био је једном Торо и Зокс горе 
баш у тој кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком крају? 
СВЕДОК "БЕТА": Да ли је горе, е сад не знам тачно шта смо њима товарили, да ли 
смо товарили од овога столара његов материјал и машине или покућство, то не знам 
тачно, али једном сам товарио једном лозничкој, а једном овој. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Док се ви возите, јел они објашњавају зашта је то, где иде то? 
СВЕДОК "БЕТА": Ма јок, дођеш товариш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте то возили, где сте возили ту робу? 
СВЕДОК "БЕТА": Ми, ја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај ко? 
СВЕДОК "БЕТА": Ми смо товарили, они су возили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они возе камион? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
СВЕДОК "БЕТА": Па неки њихови приватни превозници и сад видим кад враћају 
ако је пар камиона натоварено видео сам да камион прелази преко моста овамо 
Каракај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Србију? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Видео сам лозничке табле су биле на камиону једном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зворничке? 
СВЕДОК "БЕТА": Лознице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лозничке на камиону? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су били некад камиони са Зворничким таблама? 
СВЕДОК "БЕТА": Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, не возе они него неки шофери? 
СВЕДОК "БЕТА": Нађу неког приватника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Докле ви испратите тај камион, судбину тих ствари, 
докле ви знате? 
СВЕДОК "БЕТА": Они нас довезу у радњу и сад ако је два камиона натоварено 
видимо онај један скрене, ми што смо на овоме камиону. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овај један пун? 
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СВЕДОК "БЕТА": Некад идемо тамо, изађемо, они се врате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте Ви сазнали где иде та роба? 
СВЕДОК "БЕТА": Па видели смо да иде. Не смеш питати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је ишла? 
СВЕДОК "БЕТА": Преко моста је ишла овамо у Србију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Србију? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ишла нека роба у град у Зворник да се истоварује? 
СВЕДОК "БЕТА": Ја не знам, нисам ја био, да поново идем на истовар нисам се ја... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? Јел сте чули некада да су они те ствари пресељавали 
из једне куће у другу, за себе нешто опремали на пример? 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам, тога се не сећам, могуће да је ова друга група што су 
ишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули да је послао неко писмено одобрење, неко од 
њих да је имао као дозволу од неких органа власти да се то тако скупља, односно 
питање још једно да се надовежем, да ли је на пример било ситуације да имате 
проблем неки, да нешто узимате па да неко наиђе па да каже где ћете с тим 
стварима? 
СВЕДОК "БЕТА": Мени лично није, могуће да је другим екипама. Ја знам кад смо 
дошли ту на Циглану да радимо доле, онда су нам рекли сад ајде сад спремите се 
идите у град, морамо тамо речено нам је нешто да превозимо из града, значи да им је 
неко ипак сугерисао на тај рад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како кажу? 
СВЕДОК "БЕТА": Да идемо у град да товаримо неке ствари, тако нам је речено, тако 
им је наређено у том стилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њима, овима? 
СВЕДОК "БЕТА": Да и ми и онда су они одабрали нас неколико и тако је почело. 
Било је ту пар дана се ишло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је њима неко рекао да то раде? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, Ви нисте стекли утисак да су они то сами? 
СВЕДОК "БЕТА": Да ли су они тражили дозволу од неког да им то одобри или им је 
неко наредио, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте видели Ви некад такву дозволу писмену? 
СВЕДОК "БЕТА": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? Нико вам, зато што оптужени један каже да је он добио 
такву баш писмену дозволу од једног из Општине и да је давао људима кад иду да 
купе да покажу? 
СВЕДОК "БЕТА": Ја нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нисте? Добро. Јел сте ишли некад и у српске куће или 
само у муслиманске? 
СВЕДОК "БЕТА": Нисмо у српске, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви се не сећате? Јел сте то ишли овако по дану или ноћу то 
да товарите те ствари? Није то било нешто тајно, нешто скривено? 
СВЕДОК "БЕТА": По дану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И нико вас никад није зауставио, нека патрола види сад ту 
ствари неке, фрижидери и то? 
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СВЕДОК "БЕТА": Моју групу кад сам ја био није нико, јер иду они испред аутом ако 
случајно. Знам да је на улазу у Зворник био као неки пункт и кад ми идемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико често се то дешавало, Ви лично на пример да идете? 
Колико сте Ви пута тако ишли тим камионима? 
СВЕДОК "БЕТА": Пет, шест пута, не знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За тих? 
СВЕДОК "БЕТА": Јер ишли су сви. Значи, ако иде на један камион пет људи, а на 
други иде других пет и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сваки дан? 
СВЕДОК "БЕТА": Неки остају. Па да ли је сваки дан или сваки други, али ишло се, 
једно време се ишло, па једно време не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико вас је било на Циглани бројчано људи? 
СВЕДОК "БЕТА": Око 30. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све време или се и ту мењала ситуација као некад? 
СВЕДОК "БЕТА": Испочетка је било мање, можда први дан, два док ја нисам дошао 
и још неколико људи. Касније је било око 30, једини после овог Чирака кад су убили, 
значи за једног је мање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тако је остало? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте Ви чули да је био неки логор у Челопеку у исто 
време? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте то чули Ви? 
СВЕДОК "БЕТА": То сам чуо на Циглани или сам овамо чуо. Чини ми се да сам на 
Циглани чуо то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога сте то чули? 
СВЕДОК "БЕТА": Било је ту људи где сам ја заробљен, било је ту људи са Дивича 
код мене на Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ту? 
СВЕДОК "БЕТА": Па су они некако чули, да ли међусобно, да ли им је неко рекао и 
знам да су двојицу неко од њих возио. Баш ми се чини да је Торо возио и Зокс тамо у 
Челопек, да ли да виде ове тамо заробљене. Не видим овде ниједно име од те 
двојице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се зову јел се сећате Ви? 
СВЕДОК "БЕТА": Знам возили су их, ја мислим да је један имао надимак Мики а 
други Адмир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Адмир? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да их возе? 
СВЕДОК "БЕТА": А овом је било име Адмир, а овом Мики надимак, не знам како се 
звао тачно. Чини ми се да су их негде Торо и Зокс баш одвезли тамо у Челопек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У тај дом? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. И онда они кад су они дошли тако мало навече причамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су вам причали шта су видели у Челопеку њих двојица? 
СВЕДОК "БЕТА": Па видели су тамо тако нешто у стилу. Рекли су да су видели 
људе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су причали где су ти људи, колико има људи, шта је то, 
какав је то објекат? 
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СВЕДОК "БЕТА": Па не знам, ја колико сам чуо да су они рекли, знам ја тај објекат 
ту сам пролазио крај њега, значи не морају га мени описивати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је то? 
СВЕДОК "БЕТА": То је било отприлике нека као кино сала, нешто у том стилу. Ја 
мислим да је тако или дворана за игранке и тако. Ту су они њих одвели, кажу има 
тамо наших људи из Дивича и сад има отприлике су рекли не знам цирка око 100 
комада а можда и више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Људи? Јел су они њих ту задржавали кад су их довели или су 
их довели и вратили? 
СВЕДОК "БЕТА": Вратили су их. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећате презимена Адмировог? 
СВЕДОК "БЕТА": Можда Хаџиафендић, Хаџиавдић, нешто у том стилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел њега виђате? 
СВЕДОК "БЕТА": Нисам га видео никад више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК "БЕТА": Кад смо ми отишли тамо у логор у Батковић да су они њега 
оставили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Батковиће? 
СВЕДОК "БЕТА": Не, у Каракају да је он остао, није отишао у Батковиће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел њега неко тукао на Циглани? 
СВЕДОК "БЕТА": Њега је пуно тукао Чупо овај на Циглани, њега и Микија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се звао Мики? 
СВЕДОК "БЕТА": Знали смо га само по имену  Мики, не знам како се звао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел било неког бекства, нешто сте о томе причали, из 
Циглане? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Циглане? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то побегао? 
СВЕДОК "БЕТА": Кад су убили Исмета Чирака и кад су одвезли га, после су се 
вратили Пуфта и овај његов и рекли су Геџи и Фикрету и овим да су они наредили у 
следећи па ћемо као сви доћи на ред и тај дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко они кад кажете они су наредили? 
СВЕДОК "БЕТА": Пуфта, рекао сам малопре.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само Пуфта? Добро.  
СВЕДОК "БЕТА": Пуфта кад је убио, значи када се вратио и када је остао негде, 
пребацио га, он се вратио и рекао је Геџи и Фикрету и овоме Сафету и ко је још био 
Мурат да ћемо сви доћи на ред, а они су сутра на реду. Сад не знам ко је тачно од 
њих двојице, четворице и они сад дрхте и овамо причају сад шта ћемо и баш се 
потрефи то вече да они иду у Циглану да раде тамо у производњу да пеку цреп и шта 
ја знам шта се тамо ради, нисам ја то радио и нешто су се договарали међусобно и 
кад су отишли, кад су почели радити навече ми смо остали тамо у просторији да 
спавамо и на једном до мене овај што је био будан устане, пробуди се шта је, нека је 
галама вани. Кад смо ми устали онда су они сви дошли с пушкама, улазили су, тукли 
су нас. Код нас улазе, туку нас, псовали су нас и рекли су нам да су неки побегли, да 
су ударили стражара. Био је стражар неки, заборавио сам му име, са њима. Они су 
отприлике, после кад сам чуо, ударили су стражара у главу и онда нам је рекао тај 
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стражар имао је удар неки на глави, залепљено, био је доктор, да су га ударили, 
узели му пушку и побегли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То са рада? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, то вече. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико њих је било? 
СВЕДОК "БЕТА": Четворица су побегли, а било је на раду ја мислим око 8, 10, не 
знам и ови остали нису. Они кад су побегли ту ноћ, можда је почело да ли око 12, 1, 
сву ноћ су нас тукли, псовали и ујутру пред зору је дошао један. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вас је тукао те ноћи? 
СВЕДОК "БЕТА": Сви, значи од ових све што сам набројао. Отприлике су сви ту 
били, не знам да ли је ко изостављен, ноћ је, не можеш баш све да видиш и ево већ 
ујутру кад је свануло довезли су неки камион ујутру у двориште, паркирали га, био 
је камион, да ли је цирада или оно од лима, не знам од чега је, отворили су задњу 
страницу и нас су постројили да нас товаре у тај камион и сад по причама ајде треба 
нас убити. Слушамо како они коментаришу све, међутим, једно време одређено 
долази тај шеф, чини ми се да се звао Миша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шеф чега? 
СВЕДОК "БЕТА": Те производње ту, да ли је директор, шеф Циглане – шта ту 
радите, шта је било, онда он је позвао њих неколико тамо, отишли су у канцеларију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је ту био од тих које је он позвао? 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам кога је позвао, али је позвао неке. Сачекајте мало рекао је 
њима и они су сачекали, после кад је изашао рекао је вратите људе у собу. Ми смо 
онда изнели оне спужве и све, неће нам више требати. Вратите људе у собу да им 
нешто псујем, морају људи бежати кад их кољете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То каже тај Миша? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, јер отприлике неко је њему рекао, да ли неко од његових 
стражара, радника и они су онда мало стајали, камион се затворио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то било после Исмета Чирака? 
СВЕДОК "БЕТА": Исметга су убили тај дан и навече је то почело дешавати се, 
следећа та радња. Они су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте Ви знали тог Мишу, шефа тог? 
СВЕДОК "БЕТА": Нисам га знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте тад први пут схватили да је он ту? 
СВЕДОК "БЕТА": Схватио сам први пут да је он ту, да ли је шеф, директор или 
нешто, да се он пита ту. Они су нас вратили у просторију тамо у спаваону и 
покупили су се ови и отишли, мало су се према нама грубље понашали, почели су 
нас тући и једно време је дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, јел су после били гори према вама, после овог Мише? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Једно време је дошао Миша са неким папиром, свеска нека и 
рекао је нама «де људи потпишите ми се сви овде на овај папир да вас моји радници 
и ја нисам малтретирао, а за ове не могу да их контролишем, за ову багру», нешто у 
том стилу је рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па који су то ови сви? 
СВЕДОК "БЕТА": Па ови, значи  краљевска и лозничка група и Петко и ови  остали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас зато што нам оптужени који има надимак Торо 
каже нам да је он управо радио као радник Циглане на обезбеђењу и да му је тај 
Миша плаћао плату, а Ви њега сада означавате као Краљевчанина? Јел то тачно? 
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СВЕДОК "БЕТА": Како ћу ја знати јел он њему плаћао плату кад сам га ја само 
видео у униформи и с пушком и долази да нас туче и Торо долази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ме разумели. 
СВЕДОК "БЕТА": По мом схватању није тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да он није ту био радник обезбеђења? 
СВЕДОК "БЕТА": Ма какви радник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да је радио као радник обезбеђења, а Ви кажете да је 
ту обезбеђење локални људи? 
СВЕДОК "БЕТА": Он је имао своје обезбеђење Миша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шеф? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже Миша му је био шеф, да је њега Миша ангажовао да 
обезбеђује? 
СВЕДОК "БЕТА": Ко каже? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па тај Торо? 
СВЕДОК "БЕТА": Може он рећи шта хоће. Ја не знам да је то тако било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Зато Вас питам да ли Вам је нешто о томе познато? 
СВЕДОК "БЕТА": Можда није био шеф, али није он нас обезбеђивао ту. Он је нас 
обезбеђивао кад идемо у град, говори нам шта да радимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ту док сте? 
СВЕДОК "БЕТА": А овде док смо били, били смо његови радници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мишини? 
СВЕДОК "БЕТА": Ови некад дођу мало да нас измлате и тако и неки од ових 
осталих, значи те две групе. Дођу некад неки војници што их никад нисам видео и 
узме неког измлати и оде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су се понашали кад је, пошто је овај Миша, Ви кажете 
Вама је спасио живот, јел тако? 
СВЕДОК "БЕТА": По мом схватању тај моменат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог тренутка? 
СВЕДОК "БЕТА": И он је рекао нама ево вам папир и потпишите се сви да вас ја и 
моји радници нису малтретирали и ми смо се сви потписали и иза тога смо можда 
остали после пар дана и онда смо отишли у Батковиће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је већ било пред крај? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, можда 15-ак дана још. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Петко је био међу тим војницима или у некој од ових 
група? Кажете долазио је? 
СВЕДОК "БЕТА": Па долази и са једном и са другом групом, сад не знам ко му је 
био претпостављени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећате још неког специфичног оружја или оруђа, јел 
још неко имао нож од њих? 
СВЕДОК "БЕТА": Сви су они имали ножева, чак у фотроли оној баш. Не знам, неко 
је имао да ли Саво мало већи један као сабља, не знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имао неко неки пиштољ дугачак, изјашњавали сте се у 
истрази, неки чудан? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесте, Зокс је имао неки колт. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колт? 
СВЕДОК "БЕТА": Ја мислим да је био колт маш, мало дужу цев је имао, никлован. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико то отприлике? Никлован?  
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СВЕДОК "БЕТА": Па ако је цев, сад не знам тачно колика је дужина цеви, да ли је 7 
или 10 цм, она је мало била дужа за пар цената и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је он то држао? 
СВЕДОК "БЕТА": Па имао је неку фотролу за појасом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заденуту? 
СВЕДОК "БЕТА": Заденуту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел нешто помињао одакле му то, шта је то? 
СВЕДОК "БЕТА": Па чини ми се да је рекао да је негде нашао овамо, да је отео од 
неког или заробио или тако нешто у том стилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је пуцао из тога? 
СВЕДОК "БЕТА": Нисам ја видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нисте видели? 
СВЕДОК "БЕТА": Ја нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад су вас то терали да перете ауто од крви у Циглани, кад је 
то било? Рекли сте у истрази нешто пар пута? 
СВЕДОК "БЕТА": Па да ли је био «голф» или не знам који ауто је тачно био. Кад су 
дошли, можда после подне, било је вруће и рекао је дајте перите ауто и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то био? 
СВЕДОК "БЕТА": Ја мислим да је тад био, да је Торо довезао ауто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Довезао ауто? Јел био још неко с њим? 
СВЕДОК "БЕТА": Био је неко, не знам ко је тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Пуфта шта је имао од оружја, од оруђа, код себе? 
СВЕДОК "БЕТА": Па имао је он и пиштољ и пушку. Знам да је једно време имао 
неку ону ваздушну пушку за птице, па док ми доле радимо, товаримо цреп, они 
гађају голубове и тако, онда пукне нека  од нас, па мало дијабола те погоди. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Помињали сте за тог Војводу да су некога звали, али не 
сећате се кога као «поклоните се четничком Војводи» јел то неко говорио, ко? 
СВЕДОК "БЕТА": Па он тај Војвода чини ми се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као њему да се поклоните? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није нико од ових које сте помињали? 
СВЕДОК "БЕТА": Мислим да није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само тако су га звали? А тог Репића, јел су они међусобом 
звали Репић или сте га ви звали Репић или како? 
СВЕДОК "БЕТА": Па чини ми се да су га и они звали тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Репић? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесте. Да ли је имао презиме нешто слично томе и да ли је реп у 
питању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел још неко био тако да је имао реп на коси, косу скупљену? 
СВЕДОК "БЕТА": Па био је овај Чупа из Лознице, он је имао пуштену косу. Не могу 
се сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте Ви сазнали, кажете да је тај Зокс имао брата или да 
је то његов рођак неки? 
СВЕДОК "БЕТА":  То сам сазнао на Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, после тамо? 
СВЕДОК "БЕТА":  Вани је била, значи, чесма на десну страну, вода и тоалет, WC. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред просторије? 
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СВЕДОК "БЕТА":  Да и поред наших просторија где смо спавали, када изађеш на 
десну страну, тамо је био тај тоалет, WC и једном сам ја у том моменту отишао 
прати руке и он је сада поздрављао се са овим својим неким војницима или из друге 
неке групе и дошао је један тада униформисан исто млад у униформи. Он је 
представио да му је брат. Сада да ли је тачно представио тим војницима или неком 
од ових наших, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да му је то брат? 
СВЕДОК "БЕТА":  Сада, да ли му је рођени брат или му је брат од стрица, од тетке, 
не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је рекао како се зове тај брат? 
СВЕДОК "БЕТА":  Е не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви нешто поменусте Иван да сте сазнали? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, то сам, сећам се Ивана и Зокса. Е сада да ли је то један човек, 
да ли је он био Иван Зокс или је један био Иван од њих двојице, један Зокс, сада, не 
могу баш тачно, али, могуће је, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Помињали сте неке аутобусе да сте ту виђали да пролазе са 
неким људима унутра, неким? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је то било? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, да ли је било сада више аутобуса или камиона, били су људи 
натоварени у њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У аутобусима? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да и у камионима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико тих аутобуса? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, не знам, било је можда једно преко десет, око десет, можда 
мало више од десет. У Циглани када смо седели, значи, био је и тај прозор горе који 
је гледао на цесту, на пут главни који иде од Зворника према тамо Каракају и тамо 
Козлуку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, доле ка Бијељини? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да, према Бијељини, али, међутим, прође се, та наша Циглана па 
се мора савити овамо лево према Сапни, Ђулићима и према тамо томе делу. Е, сада, 
не знам тачно када је било, видео сам један дан када су они провукли те људе и тамо 
деру се на њих, галаме, полако је ишла та колона и неко је зауставио једно ауто, да 
ли је камион или аутобус и један је војник њихов, мало старији у униформи довезао 
једног момка код нас и убацио га ту на та врата где смо ми били и рекао му, нека те 
овде. Ми сада гледамо у човека, момак, питамо, шта је, одакле си. Он је јадник био 
оно, једва причао, не зна ни нас, препаднут. Па ко ти је ово, овај му, каже, комшија, 
ово су ми комшије све, возе негде тамо према Зворнику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А он је изашао? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да, њега су извадили. И они су њих одвезли тамо негде према 
Зворнику, даље значи, Каракај. Да ли су ту оставили у Каракају или су их даље у 
Зворник, ја сам могао видети свега оно можда пута једно педесетак метара, можда и 
мање, када се аута крећу, сада где ће тамо даље скренути, не видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је ту могло да буде људи? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па у аутобусу има педесет седишта, а сада када стоје људи,  
може и стотину стати. И сада, било је ту и камиона и тако. И тамо су се задржали 
једно време. Сада не знам да ли је тачно тај исти дан, ја мислим или је дан после, 
дан, два, три, али мислим да је кратко време било, да су поново та аута, ти аутобуси, 
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камиони се враћали овамо према правцу, значи Козлук је и опет су стали ту. Видим 
горе баш се потрефило стао је један аутобус, тамо неки у униформама галаме, људи 
су овако доле сагетих глава, ударају и дошао је, да ли је тај исти, ја мислим човек, 
војник  што је убацио овога момка код нас, рекао му, ходи вамо и извадио га и 
убацио поново и онда су отишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одакле су били они, из којих места? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, рекао је овај момак да су били од Ђулића, тамо Сапна, 
Ђулићи, Бијели Поток и тако да села около, Хајдаревићи горе и шта ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте могли видети, да ли су ту и жене или само мушкарци у 
тим аутобусима? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја нисам видео женско ни једно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате неког Јовановић Зорана, неко војно лице из 
Зворника? 
СВЕДОК "БЕТА":  Име ми је познато, не могу се сада сетити да ли га знам лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причали сте неке као те делегације, наводно да долазе, па да 
ли Вам је познато да ли је међу њима био и неко тако војно лице? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, били су они униформисани, можда је било једно двојица у 
цивилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је још било овако ту? Да ли је била нека телевизија да 
вас снима, нешто сте о томе помињали? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесу. Нама су се представили да је новосадска телевизија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када су они дошли? 
СВЕДОК "БЕТА":  Они су дошли на Економију док сам био тамо. Они су дошли, 
снимили су нас неколико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А не на Циглану? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не. После када сам ја дошао тамо у Тузлу,  чуо сам да је то било 
и да су ме неки видели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта је било на Циглани? 
СВЕДОК "БЕТА":  Они су нас снимили и питали су нас, а пре тога, када су дошли ту 
да нас снимају, ови су нам сви рекли, та војска што их је довезла, мислим да су баш 
ови из Краљева их довезли, да су рекли, реците како вам је овде фино, нико вас не 
дира, значи сугерише ти шта ћеш да кажеш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ти што су дошли? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. И ми смо тако морали да причамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте излазили из те просторије? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не, унутра смо у просторији овако стали и они су нас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стали сте? Ко су ти који су вас интервјуисали? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, рекли су да су из новосадске телевизије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неки новинари? 
СВЕДОК "БЕТА":  Телевизија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам тражила службеним путем ово од новосадске 
телевизије, дописом, они су рекли да они не поседују. Ево може колега Перковић да 
нам помогне. Кажу, нема ништа. Пробали смо и преко тих што имају контакте, па 
нешто немају те снимке. 
СВЕДОК "БЕТА":  Да ли можемо мало паузу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћемо ево, само још једно питање. 
СВЕДОК "БЕТА":  Може. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко од ових снимао некада камером нешто на 
Економији или на Циглани? 
СВЕДОК "БЕТА":  Од којих? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вас, ови што су долазили да вас бију? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? Јесте ли Ви још негде давали изјаву, осим овде, 
везано за ове догађаје? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
СВЕДОК "БЕТА":  Давао сам у Сарајеву, давао сам за Хашки трибунал. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где у Сарајеву? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, у суду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово што је био и наш истражни судија, на то мислите? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја мислим да је овај господин био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте за Трибунал давали? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја мислим да је 1996. године, можда, тако нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1996. године? 
СВЕДОК "БЕТА":  1997., 1996. године, мислим да ли је то био Хашки трибунал, али 
су били неки. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Долазили тамо? 
СВЕДОК "БЕТА":  1996., 1997. сигурно, јесте за Трибунал, сигурно су били, јесу, 
сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ја сам управо сада добила од Тужиоца копију те изјаве, 
тако да нисам ни ја могла да ту изјаву имам, јер ја све што сам имала.  
СВЕДОК "БЕТА":  То што сам давао 1996. године? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ова изјава је добијена од истражитеља Хашког трибунала у 
Сарајеву, тако што је предата истражном судији. Мени је истражни судија дао и ја 
сам мислио да је он копирао и оставио један у предмет. Међутим, изгледа да то није 
тако, јер сада сам тек утврдио, када ми је сарадница рекла да они ово немају, што ја 
држим испред себе. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ми то знамо, то се већ понавља пар пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде, проверили сте моју одбрану да то нисам имала, да ли је 
то, колега? Овде пише испитан 28.07.2005., то се мисли на Сарајево, вероватно, 
претпостављам, за ову сарајевску изјаву. Ништа, ја све што могу, могу да вам сада то 
дам и да ја у паузи, сада ћемо направити паузу и Ви да се одморите пола сата. Ево, за 
колегу Перковића, можда и нема неких разлика, па немамо проблема. 
 
 
 
 Суд доноси 
 
 
 
     Р Е Ш Е Њ Е 
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 Одређује се пауза у трајању од пола сата. 
 
 
 
 Суд доноси 
 
 
     Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 Да се главни претрес настави. 
 
 

НАСТАВАК ИСПИТИВАЊА СВЕДОКА под псеудонимом «БЕТА» 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви видели да је неко тражио од Бубице да пише 
неку изјаву писмену, било о чему и да ли уопште знате, неки сведоци су се 
изјашњавали у истрази да је Бубица имао нека разна сазнања, шта су они њега 
теретили, зашто су њега баш толико тукли? Да ли су му нешто стављали на терет, 
можда, да ли сте? Укључите микрофон. Шта су га питали, кажете? 
СВЕДОК "БЕТА":  Питали су га, чини ми се, да је баш Торо, чини ми се, нисам 
сигуран, да га је он питао, је ли имао Српкиња жена, је ли имао са њима контакте и 
тако, у том стилу, нешто и колио је имао. Он је само ћутао и није на то одговарао 
када су га  и ови из Лознице исто тако и они су, па су, ја знам, да су пар пута и нас 
питали, да ли је имао као Српкињу и тако у том стилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неко од вас да ли је имао? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да, па су нас покушавали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су га испитивали за неко оружје, неки причају? 
СВЕДОК "БЕТА":  Све су они нас питали, јесте ли имали оружје. Ја знам да су нам 
једном на Економији нама свима дали, ко је год од нас ту био, да напишемо некакву 
изјаву у нашем комшилуку кога смо ми познавали, да ли је имао какво оружје, јер 
поседовао шта и где се тај налази. Тако, изјаве неке. Писали смо и терали су нас да 
пишемо на ћирилици и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте видели да је од некога ту одузет неки накит, неки 
ланчић или прстен или нешто тако, ту баш на Економији? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, нисам видео да је одузето. Знам да су нас увек питали, каже, 
дај све што имате код себе, дајте нама, вама то неће више бити потребно, боље да 
дамо њима, биће они према нама бољи, тако у том стилу, ако има овде шта 
сакривено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви лично нисте видели? Нешто се помиње да је од Бубице 
узео златни ланац неко од ових? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесте, имао је Бубица златни ланац. Ко је узео, не знам тачно ко 
је, када је ушао, добар златан ланац баш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А од неког другог ту затвореника, да је узет неки сребрни 
ланчић или нешто тако, да ли сте то видели? 
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СВЕДОК "БЕТА":  Све су они нама покупили, све су узели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу то били Лозничани или Краљевчани? Кажете, први дан 
су дошли Краљевчани, па онда већ сутра? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, узимали су и једни и други, не знам сада ко је тачно шта узео. 
Пуно је времена прошло, али су купили, све су покупили што је вредело. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имао неко од њих наочаре? 
СВЕДОК "БЕТА":  Мислите наочаре сунчанице или са диоптријом? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ове са диоптријом? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам, чини ми се да је неко имао, али не знам тачно ко је 
могао бити. Мислим да је имао неко, али, ако се сетим у току. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете да је ту било, значи, да не помињемо само Бубицу 
и овога Даутовића старијег, повређених људи. Да ли вам је неко ту пружао помоћ, да 
ли вам је требао лекар, да ли сте некога тражили од тих стражара, било на 
Економији, било на Циглани, да дође неки лекар, нешто да некога прегледа? Да ли је 
била таква могућност? 
СВЕДОК "БЕТА":  Те могућности нисмо ми имали да замолимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте помагали једни другима? Да ли сте видели да ли је 
неко Бубицу нешто можда прао? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, ми између себе, када они нас истуку, па онда изађу, онда ми 
између себе, ако је неко у несвести мало има ту чесма, вода је била, па умијемо 
човека и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било неких пешкира, исто су неки помињали за овог 
Бубицу да је некога пешкирима нешто влажним брисао? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам баш да ли је био пешкир. Било је од гардеробе, неко од 
нас скине неку мајицу па покваси и тако и онда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ту биле неке домаће животиње, неке штале, неке краве, 
да ли је неко ту чувао? 
СВЕДОК "БЕТА":  Били су хангари неки, било је тамо неких. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто је то пољопривредно добро? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да, била је нека просторија, наткривена и шта ја знам. Нисмо ми 
ту пуно могли доле да гледамо, да ходамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био међу вама неки Мецо? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је он радио? 
СВЕДОК "БЕТА":  Где? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, ту? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, био затвореник као и ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Затвореник? Па, да ли је он чувао неке краве, нешто тако, да 
ли Вам је то познато? 
СВЕДОК "БЕТА":  По неким причама сам чуо да је он пре, да ли је он имао краве 
илил коње, нешто у том стилу и чини ми се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре заточеништва? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да, пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта кажете, чини Вам се? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да је, чини ми се да га је  Петко натерао или је неко од ових из 
Зворника што су, да пева и рекли су му да је он водио фолклор, нешто у томе стилу, 
после су га терали да пева неке песме. Ја знам да су нас једном натерали да научимо 
песму, како иде, «Над Зворником жива ватра сева, да видимо код четника нема, нема 
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Рамба и Игора», нешто у том стилу, отприлике да су њихова двојица погинули из ове 
групе краљевске, па смо ми морали да певамо тако нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имала та краљевачка група неко име? 
СВЕДОК "БЕТА":  Мислите, као нека формација? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као нека јединица, нечија? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ма, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Помињали сте нешто, «Бели орлови»? Пред хашким 
истражитељима рекли сте да су ти из Краљева били «Бели орлови»? 
СВЕДОК "БЕТА":  Они су на себи имали значке неке неких «орлова», знате, па смо 
ми мислили да су то «Бели орлови». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте Ви закључили? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ми смо отприлике тако претпостављали. Онда, било је пар још 
неких војника што су пар пута ту дошли, па нису више нам долазили. Могуће да су 
они били исто тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате неког затвореника, овде у оптужници пише 
Јусуф  Авдиспахић да је био ту исто затворен? 
СВЕДОК "БЕТА":  Из Зворника? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "БЕТА":  Старији човек, можда, тако мало. Можда, старији од мене 
сигурно најмање петнаест година, десет, тако.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде се помиње као да је био затворен. 
СВЕДОК "БЕТА":  Јусуф, јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте чули за тај надимак Кобра? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесам, чуо сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви видели тог Кобру или? 
СВЕДОК "БЕТА":  Био је један међу њима Кобра, али нисам га пуно запамтио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нешто сте и тог Зоксовог брата, кажете, да ли рођени, да ли 
од стрица, описивали у истрази. Да ли се Ви сећате те ситуације испред, када је он 
представио тог брата? Како је тај изгледао што га је он представио? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, можда је изгледао мало млађи од Зокса, мршав онако, мало 
светлијег тена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он улазио ту? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја сам њега видео на Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вас је он тукао? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не могу да се сетим тачно, али сви су они. Мислим да ни један од 
њих није дошао да није некога тукао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нешто сте код истражитеља, ја сам сада ову Вашу изјаву 
погледала, рекли, нешто мало више него данас овде, па да ли се сећате, нешто сте 
помињали, док сте били тамо у Видовићима, када су Вам узели онај новац, 
документа, сатове, да је неки старији човек са шубаром, са крзненом капом, дуге 
браде, нешто прокоментарисао? Ваљда је он рекао да ће вас све побити, да ли се 
сећате тога? 
СВЕДОК "БЕТА":  Сећам се. Када смо били постројени ту у томе селу на неком 
путу, онда су нам повезали руке и он је тамо стајао овако из неког дворишта 
прекопута нас и уперио пушке, дај да их побијемо, треба све побити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је имао пушку? 
СВЕДОК "БЕТА":  Имао је пушку неку, аутоматску пушку, не знам тачно које марке 
је била, нисам могао да видим. И покушавао је да, други човек, из другог дворишта 
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је рекао, немојте их убијати, водите их на Зворник, има Аркан, нека он са њима 
заврши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде има нека реченица да је неко иза Вас рекао, не можеш 
тек тако да убијеш заробљенике? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мораш да их одведеш у Зворник? 
СВЕДОК "БЕТА":  Тако, неки човек је добацио, не можете их убијати или је рекао, 
доста је са убијањем, тако у томе стилу је рекао, возите их у Зворник, па ће они 
завршити са нама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ишли до фабрике «Алхос» у Зворнику? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесмо. Само су свратили ту у овоме «тамићу». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онај што сте рекли «тамић»? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ушли смо ту у ту фабрику, јер знам, радио сам некада у том 
«АЛхосу», испред фабрике смо стали можда пар минута. Неки су дошли војници, ко 
је био ближе страници, ударили пар пута, онда смо отишли за Зворник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је тада било тада у «Алхосу», да ли је то исто као 
фабрика радила или? 
СВЕДОК "БЕТА":  Пре је била фабрика, а у то време када су нас довезли ту, била је 
војска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ја сада не могу тачно да се сетим, како сте рекли за овог 
старијег Даутовића, пред хашким истражитељима сте рекли он је умро пред крај 
нашег затвореништва на Економији од озледа које су му нанели Репак и Зокс из 
краљевачке групе, помињући ту тројицу Даутовића који су доведени. 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја сам рекао да смо тамо на Економији били од 05. маја па 
надаље, можда десет до петнаест дана, знате. Међутим, они су њега довели до три 
дана иза нас, можда тако, у том стилу и тако је време пролазило, значи, од пола па 
горе могло је да буде у том периоду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу тог Даутовића старијег? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја не могу тачно да се вежем за датум, пуно је времена прошло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не датум, него личности ове. Испада по овоме како сте 
рекли, да су га тукли, да су му повреде нанели Репак и Зокс? 
СВЕДОК "БЕТА":  Сви су њега тукли. У то време ови су највише га тукли, Репак, 
Зокс и ови из Лознице што су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Лозничани? Помињали сте да је мајор Торо после возио 
неки бољи, већи ауто? Рекли сте да сте морали да перете ауто? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ону палицу? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесте, једно време је довезао неко ауто, не могу тачно да се 
сетим, било је неко веће ауто и после је долазио без тога аута. Не знам које је марке 
било. Он сада дођу са једним аутом, сада са другим, како ко, шта ја знам како се 
сналазила та група. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које су регистрације имали ти аутомобили, да ли се сећате? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам, Зворник, отприлике, шта ће имати, путнички ауто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кажете не знате да ли је Бубица нешто морао да пише неку 
писмену изјаву? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам, знам да смо ми сви једно време писали изјаве. Е, сада, 
да ли је у том моменту био Бубица, да ли је и он писао изјаву, не знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тај Мецо, што кажете да је радио са неком стоком, са 
коњима, да ли је он нешто морао да да? Неки сведок се изјашњавао о томе? Да ли Ви 
знате нешто, да ли је неко морао од вас, Ви сте, кажете, дали 700 марака? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је још неко дао нешто или неку му тражио да изађе 
напоље, па да донесе новац неки? 
СВЕДОК "БЕТА":  Знам да су Мецу одвезли из тог места. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из? 
СВЕДОК "БЕТА":  Из Економије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са Економије? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да га је једна група одвела негде горе. Ја не знам да ли су га 
пустили, да ли за паре, како се завршило, не знам. Могуће, значи, да се може то 
поклопити. Ја нисам видео да је он причао и да је дао паре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нисте то чули? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не, али знам да је отишао са Економије и да је после, нема га, да 
ли је жив, да ли су га пустили, да ли је побегао,  не знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко га је одвео? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, ови из Краљева ја мислим да су га одвели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко од њих имао оне као војни полицајци опасаче 
оне, опртаче оне? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као што носе војни полицајци? 
СВЕДОК "БЕТА":  Опасаче без опртача, чини ми се да су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је имао? 
СВЕДОК "БЕТА":  Имао је Торо, чини ми се, тај опасач, а имали су и ови из 
Лознице. У некога је био бели, у некога овај, чини ми се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко Вам је то причао, кажете, шта се дешава у Челопеку, када 
су доведени ти, кажете, из Челопека, неки па су причали, шта се тамо дешава. Који 
су то били, да ли се сећате? 
СВЕДОК "БЕТА":  Може да буде да је био отац и син, али сада нисам сигуран, 
мислим да је нешто Сејфо, Сефад, да ли су њих двојица били, давно је то било. Могу 
сада мало приближно причати, не могу се сетити баш довољно, али мислим да су 
они довезени, њих двојица и можда још неко са њим довезен, па смо мало и од њих 
чули те приче шта се тамо дешава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу помињали нека имена оданде? Ко је тамо долазио? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, рекли су нам да ови исти долазе и тамо и тако. Да се посебно 
тамо истицао овај Репић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Репић? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је познато нешто Шиљо, неки надимак? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је тај Шиљо, да ли је тај био ту са Вама или? 
СВЕДОК "БЕТА":  Мислим да је и он био са нама, не могу баш тачно да га се сетим, 
али јесте био неки Шиљо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули да је он нешто давао, да ли је он остао ту са 
вама, тих, колико сте Ви, Ви сте били, кажете, месец и по на Циглани? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико није страдао? Да ли је он ту остао, па је размењен? 
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СВЕДОК "БЕТА":  Страдао је на Циглани и Чирак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, осим Чирака, нико други? Да ли сте сви ви после 
пребачени у Батковић или је можда неко размењен или је отишао? 
СВЕДОК "БЕТА":  Остао је Адмир, знам, Хаџиавдић, нешто у том смислу, Адмир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је остао? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам да ли је још ко остао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како сте ви пребачени, како се то завршило? 
СВЕДОК "БЕТА":  Са Циглане? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "БЕТА":  Дошли су неки аутобуси и нас су у тај један аутобус натоварили 
и онда када смо ишли тамо, видим да је још неки аутобус иза нас, па је дошао 
отприлике, два-три аутобуса до Батковића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ту када сте Ви ушли у аутобус, да ли је ту већ било некога 
или сте ви били сами у том једном аутобусу? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја мислим да је било неколико људи у том аутобусу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле су ти довежени? 
СВЕДОК "БЕТА":  Мислим да су из Зворника, можда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је то био датум, отприлике, када сте ви стигли у 
Батковић? Кажете, били сте тачно шест месеци? 
СВЕДОК "БЕТА":  Могло је бити тамо јули, крајем можда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јули? И Ви сте били још у Батковићу и после сте размењени? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За кога сте размењени у Батковићу? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам, била је нека група. Нас је из Батковића отишло око 100 
и нешто и горе на Шаторовиће, неко место код Брчког, не знам. Тамо је исто била 
нека група из Тузле што су их ови довезли. Само смо се мимоишли када је размена 
била, једни тамо, једни вамо. Не знам за кога лично, значи, било је, на пример, 100 за 
100 или тако у том смислу нешто, људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле су ти што су дошли, ти из Тузле, ко су то? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ми смо отишли на размену и довезла нас та војска на размену, 
ови су довезли друге и ми смо се само тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је вршио ту размену, ко је био надлежан, да ли сте Ви 
могли да видите? Да ли је то нека војска или цивили? Ко сада руководи тим послом 
размене људи са територије Батковић на територију? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па ја знам када смо били у Батковићу да је пар пута, чита ти 
имена, кажу нама идете на размену, сада прочитају списак, ми се спремимо па не 
одемо. Дођу ови стражари ту, једноставно, да ли њима допреми тај списак имена. И 
било је два-три пута су нас позивали на размену и тек можда трећи пут је била та 
размена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко вас је то чувао у Батковићима? Војници? 
СВЕДОК "БЕТА":   Војници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Полицајци или цивили? 
СВЕДОК "БЕТА":  Било је војника и полицајаца и већином су били у униформама. 
Било је мештана ту пуно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био Зијад Хаџиефендић на Циглани, да ли познајете 
тако неког? 
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СВЕДОК "БЕТА":  Па, било је тих Хаџиефендића, сада сам заборавио име баш. Ја 
када видим људе у Зворнику или у Тузли негде, позната фаца, онда се ми 
поздравимо и онда се подсетимо, да ли је Батковић или је Циглана је ли тако нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате некога по имену Халиловић Ибрахим? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ибрахим Субашић се сећам, али Халиловић је било неко, не знам 
тачно како је име. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте у Сарајеву када сте били показивали су Вам неке 
фотографије. Да ли се сећате тога? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да видите, да ли Вам је нека таква особа позната. Да ли сте 
некога познали тамо? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, претпоставио сам да је неко од њих, неки, е сада, јесам ли 
погодио, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за кога сте рекли да је тај, па да не знате да ли сте 
погодили, да ли се сећате? 
СВЕДОК "БЕТА":   Тору и Зокса чини ми се да сам показао и не знам, јесам Репића, 
још сам једно пар фотографија рекао да ми нешто говоре те фотографије, али не 
могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да су Вам познате? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А сада када сте били прошле среде на овом 
препознавању од стране истражног судије, да ли се ту сећате, кога сте означили? 
СВЕДОК "БЕТА":  Мислим да сам Тору означио, да сам ту мало сигурнији, а код 
осталих нисам баш сигуран да сам познао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте баш били сигурни? Добро. Хоћете ли сада да устанете 
и да погледате овде оптужене у судници и да сада, можда у неким другим условима, 
видите да ли Вам је неко, ево окрените се. Хоћете ли да устанете. Хоћете да скинете 
наочаре, Ви који имате наочаре. А хоћете вас двојица мало да се размакнете, ето 
тако. Погледајте, па ако Вам неко случајно је познат. 
СВЕДОК "БЕТА":  Има овај тамо, Торо. 
 
 
 
 Констатује се да сведок показује на оптуженог Славковић Драгана и 
говори да му се чини да је то Торо. 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приђите слободно. 
СВЕДОК "БЕТА":  Овај први, можда би ово могао бити Зокс, нисам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који први? 
СВЕДОК "БЕТА":  Овај овде у кошуљи, нисам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је још неко познат? 
СВЕДОК "БЕТА":   Мало и онај у црвеној мајици и овај, али не бих могао имена 
њихова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите. 
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 Констатује се да је сведок показао на оптуженог Кораћ Ивана, рекавши 
да мисли да би то могао бити Зокс, а након тога, пошто је променио позицију и 
боље погледао, рекао да су му познате и особе за које се констатује да су 
оптужени Поповић Бранко и Брано Грујић, али да не би могао да се изјасни о 
њиховим именима, јер не зна та имена. 
 
 За друге оптужене ништа није рекао да их познаје. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви тражите накнаду штете за то што сте претрпели у 
тим логорима? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тражите. 
 
 
 Констатује се да сведок тражи накнаду штете. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли питања? Ево чланови већа ако имају питања за Вас. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: На почетку Вашег исказа сте 
рекли да Тора зову Драган. Одакле Вама то сазнање, од кога сте то чули? 
СВЕДОК "БЕТА":  Они су се између ословљавали, некада га зову Торо, некада 
Драган, па сам претпоставио да му је то име. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Реците ми, помињали сте три 
лишења живота, да кажем оног Бубице, Даутовића и Исмета Чирака. Да ли је био 
при та три лишења, било када био присутан Торо или Зокс, када су баш лишени 
живота, ако можете сигурно да потврдите а ако не, онда само реците? 
СВЕДОК "БЕТА":   Значи, рекао сам да је Чирака убио Бубица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пуфта. 
СВЕДОК "БЕТА":  Пуфта, извините, Бубицу су овамо овај брко што га је на колац 
набио, па су ови из Лознице. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Е сада само се задржите на том 
лишењу живота овог Чирака. Да ли можете сигурно да потврдите да ли су том 
приликом били присутни Торо или Зокс, а ако не можете, реците не могу? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не могу се сетити да су били присутни, баш у томе моменту, али 
су тај дан ту били, да ли су били поред или иза негде. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Значи, нисте сигурни? 
СВЕДОК "БЕТА":  Нисам сигуран, али су били тај дан доле. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Добро. За Бубицу сте већ рекли 
у Вашем исказу да нису били присутни они. 
СВЕДОК "БЕТА":  Нису били тај дан они присутни, али су исто тако долазили, 
малтретирали пре и тако. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: И сада остаје још овај 
Даутовић, када је он лишен живота? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да, тада су били они, био је Зокс, Репић, били су и ови остали 
тамо присутни, али су они директно учествовали у том његовом премлаћивању. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Торо, да ли је био тада 
присутан? Само немојте да нагађате, ако нисте сигурни? 
СВЕДОК "БЕТА":   Он је био, долазио је, али баш у том моменту када су њему то 
извршили, он је њега тукао, али да ли је у том моменту, нисам сигуран када је већ 
добио те задње ударце па је после умро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даутовић? 
СВЕДОК "БЕТА":  Даутовић. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Добро. Реците ми, између те две 
групе лозничке и те краљевачке, какав је однос био између њих? Јесу се они нешто 
ту познавали? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па не знам када су се упознали, да ли су тада или пре, али су се 
поштовали међусобно, тако, фини су били. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Да ли су они имали неку 
једнообразну униформу или су то биле различите униформе код, јесте ли Ви нешто 
разликовали? 
СВЕДОК "БЕТА":  Имали су маскирне униформе и једни и други, можда ми се чини 
да је у једном времену да су ови, краљевска група имали мало светлије оне маскирне 
униформе, а ови су из Лознице имали мало тамније, али маскирне, мислим да је тако 
било. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Јесте ли Ви, пошто Ви њих 
спомињете као наоружане групе, јесте ли Ви икада сазнали коме су они припадали, 
уствари, чије су то наоружане групе? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, ја сам претпоставио и рекао сам, када су они псовали нама и 
Алију и после Милошевића и кажу, Шешељ је Бог, па сам претпоставио да су 
његови, онда сам видео и «орлове» у једном времену па сам сумњао да нису и «Бели 
орлови», али опет по њиховим ношњама и речима. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Добро, реците ми у вези ових 
стражара, како су се они понашали, да ли су они нешто дозвољавали њима да улазе? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, нису се стражари ништа ту питали, само чувају да ми не 
одемо. Када ови дођу, они су се склањали. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Да ли су се они некада 
супротстављали том њиховом уласку? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не, ја нисам приметио, ја нисам видео. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: И Економија и Циглана исто? 
СВЕДОК "БЕТА":  Једино после када је овај директор наредио ово када се десило са 
Чираком, онда мало се супротставио, онда је галамио, викао на њих нешто и тако. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: И ово сам хтела још да Вас 
питам, да ли је неко од Ваших рођака или рођака тих других затворених лица било 
када ту долазио да нешто пита за вас, за судбину? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да ли је неко од наших да је долазио ту нама, да нас посети? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Или да се распитивао код 
некога или да пита? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја се не сећам тога. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Не сећате се? 
СВЕДОК "БЕТА":  Није могао нико контакт никакав имати са нама. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже оптужени Славковић, Ви га знате као Торо, тако сте 
рекли, да је он ту долазио и да је, каже, ту било њих пет-шест који су били на Кула 
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граду, као да их је издвојио ту од тих затвореника, да је чак један био у маскирној 
униформи НАТО каже, па су онда они издвојили њих у просторију где је била 
стража, питали их ту шта је било на Кула граду, ко се предао, ко је имао оружје, ко 
није. Да ли је било ту међу вама у маскирној НАТО униформи неко? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не могу сада да се сетим шта је ко имао на себи, али јесу они нас 
све питали ко је био на Кули, јел био ко од вас на Кули, знате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био неко на Кули? 
СВЕДОК "БЕТА":  Био је један момак који је родом са Куле одозго, па су они њега 
једном одвели горе на Кулу да им покаже, шта има горе, има ли где оружја, да ли је к 
бацио и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тада је Кула већ била завршена? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је пала Кула, да ли Ви знате' 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја мислим да је негде крајем априла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су тада биле неке борбе на Кули, када сте ви? 
СВЕДОК "БЕТА":  Где? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте Ви 05. маја ухапшени? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам ја, нисам ја горе био тада, тада су ме ухватили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, кажете, пала је крајем априла? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је после било са том Кулом, која је војска? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам ја, они су горе били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, ови, заузела српска војска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте присуствовали, Торо каже исто, овај оптужени 
Славковић да је ту он нешто испитивао Бубицу, да ли је он неку жену као вређао по 
националној основи, неку у реду? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја сам малопре рекао Вама, знам шта ћете питати, да ли је 
Бубица, као наводно, био агресиван на неке жене. Не, не сећам се тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, он каже тако. 
СВЕДОК "БЕТА":  Него само је он питао њега, колико је имао Српкиња, са колико је 
Српкиња спавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то је питао Бубицу? 
СВЕДОК "БЕТА":  То га је питао и онда га туче, а овај каже, нисам ни са којом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда он то каже? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли га је тукао тада? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чиме? 
СВЕДОК "БЕТА":  Свачим, рукама, ногама, пушком, шта ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је после тог пута, тог, да кажем у том наврату, како је 
Бубица изгледао? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јадно, једва је гледао, причао, када га питамо нешто, он само 
одхукује, само знам да ми је пар пута рекао, зовите директора, нико ништа није 
предузео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њима каже? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као да директор зна зашто је он дошао? 
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СВЕДОК "БЕТА":  Да,. да му помогне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  После тог разговора са Тором, после колико дана је Бубици 
тај колац набијен и то што сте причали? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам, може бити три-четири дана, не знам, можда два, 
углавном је то све било на Економији у том периоду док сам ја био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко ту од вас тражио неку везу? Да ли сте знали, на 
пример, ко би могао да вас спасе, да вас избави одатле, ко вас ту држи? Чији сте ви 
затвореници, јесте сазнали то? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, ови што нас туку, они су нас затворили, ми нисмо имали 
контакта ни са ким. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али да ли то они сами по својој вољи иду тако и затварају 
или неко има изнад њих, да ли сте сазнали? Има ли ту нека организација која 
формира такав затвор, видите, Ви сте на Економији, па на Циглани људи затворени, 
па Челопек, јесте икада сазнали то? 
СВЕДОК "БЕТА":  Када смо дошли на Економију, значи била је формирана, била су 
та врата направљена, била је стража формирана. То говори значи да је то већ 
организовано пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам од кога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте сазнали? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ко је био главни ту у том периоду, он је и организовао. Јер нису 
они нас одвезли у неку кућу, па да они тек формирају, дај зови стражу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То и питам. 
СВЕДОК "БЕТА":  Где год смо дошли, било је формирано. Када смо у «Алхос» 
навратили, била је тамо војска, када смо дошли горе у СУП, нормално нас је 
полиција испитивала, када смо дошли на Економију, тамо је било пар војника 
наоружани, отприлике, резервисти су били, било је старијих људи и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко командује том војском у то време у Зворнику, да ли сте 
сазнали касније или сте тада знали можда? Ко је ту био, да ли је ту била ЈНА? 
СВЕДОК "БЕТА":  Било је, било је и војске, петокраке, СМБ униформе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, мислим на територију Зворника, да ли је била ЈНА 
раније, пре рата, да ли је била нека команда, неки гарнизон, нешто, неке јединице? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам да ли је била касарна нека, не знам ја, не верујем. Можда 
је била онако нека служба, војна формација, не знам, не верујем да је била касарна, 
не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко одведен у размену са Економије, да је нашао, 
рецимо, неку везу, неког да познаје? 
СВЕДОК "БЕТА":  Малопре сам Вам рекао да је Мецу неко одвео од њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одвео га? 
СВЕДОК "БЕТА":  И после сам чуо да је Мецо био једном пуштан, да ли је 
размењен, да ли је, па су га поново уловили, како и онда је завршено. Да ли су га 
слали на неке преговоре, да мењају за нас и после га више нису, када су га одвели са 
Економије, ја га више нисам видео. Није га нико, уствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате шта је са њим сада? 
СВЕДОК "БЕТА":  Знам само да га нема, да је мртав, а како је завршио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема га? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А име његово, рекосте? 
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СВЕДОК "БЕТА":  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? Добро. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине «Бета», рекосте да сте 05. 
маја ухапшени тамо негде на путу према Тузли? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Шта је са Вашом породицом? Где је 
Ваша породица? 
СВЕДОК "БЕТА":   Тада? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Тада, у то време? Да ли је остала у овом 
месту из кога сте или? 
СВЕДОК "БЕТА":  Они су отишли према Тузли. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Они су још раније отишли? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да, отприлике, разишли смо се. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте Ви после свих ових догађаја 
можда били у иностранству? 
СВЕДОК "БЕТА":  После? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да. 
СВЕДОК "БЕТА":  Нисам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нисте' 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесам био на одмору, пар дана, оно у Мађарској или. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте познавали у то време или 
касније супругу покојног Абдулаха Буљубашића, званог Бубица, Јасну? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја нисам видео њу лично никада. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Она нам је причала овде да је сазнала 
од неког Зворничанина који је тамо у иностранству, који је био са вама ту затворен, 
који је био када је њен супруг убијен, па нам је причала шта јој је он рекао о томе. 
Она нам каже овде да јој је он пренео како је Бубица умро сутрадан од последица 
овог повређивања тешког са коцем, а не да је убијен из пиштоља, како Ви рекосте, 
тај исти дан, да су га извели напоље и убили? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја мислим да ли је било из аутоматске пушке или када су пуцали. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Из пушке, добро, дакле, из ватреног 
оружја? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. После тог набијања на колац, да ли по сата или пет минута 
или сат, не знам тачно су га извели напоље. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И пуцали? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Она нам је, кажем, она нам је причала 
нешто сасвим друго у том смислу, да је то њој пренето, наравно, па само да 
проверимо. 
СВЕДОК "БЕТА":  Не ја сам пар пута видео, да сам ово кажем, кажу људи, чули смо 
да је Бубицу убио Петко или Торо или не знам ни ја ко. Рекох, не, Бубицу је убио тај 
и тај човек што сам ја описао Вама малопре, а јесу ови учествовали у томе, јесу га 
малтретирали, јесу га тукли, јер ја сам лично видео ко га је набио на колац. Е сада 
овамо, ко га је упуцао напољу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да, да, то нисте видели? 
СВЕДОК "БЕТА":  То нисам видео, али сам видео да је већ готов. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али то када су га упуцали, Ви кажете, нисте баш сигурни да 
су га они унели мртвог? 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, видео је да су га упуцали. 
СВЕДОК "БЕТА":  Не, не, видео сам да су га већ мртвог унели у кола. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да је крваве главе. 
СВЕДОК "БЕТА":  Ово сам заборавио да Вам кажем, да су, чини ми се, од нас једно 
два, три човека изашли да га убаце у то њихово ауто да га возе и отворена врата. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли тај човек који то ради, да ли му 
шта говори? Да ли он шта говори, због чега то ради, шта хоће од њега, разумете, да 
ли се на било који начин обраћа? Ви сви згранути, искрено говорећи и ми овде у овој 
судници, претпостављам, данас док смо Вас слушали, рекосте, сви сте занемели, не 
знам ни ја који сте израз употребили. Шта је са овим људима који су дошли са тим 
човеком, са колцем, шта они раде? Да ли се неко буни, да ли неко протествује, ало, 
еј, шта то радиш, разумете? 
СВЕДОК "БЕТА":  Нико, ја се не сећам да је ико протествовао против њих, до у 
Каракају док смо били, јер чини ми се да је Нишки једном протествовао кад нас је 
тукао један момак из  Баљковца, не знам тачно име и Нишки је улетео са белим 
«Голфом»  и извадио је пиштољ и ударио је тог војника њиховог, иди на линију, себе 
зароби, у овом стилу му је нешто рекао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: А у овој ситуацији, нико ништа не 
реагује? 
СВЕДОК "БЕТА":  Нико ништа, ударају нас сви, зезају се, оду и тако, галаме, псују. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је он сам ушао унутра, тај који је, 
тај брко? 
СВЕДОК "БЕТА":  Није, било је још ту војника, било је стражара овамо, било је. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И нико ништа не реагује? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ништа. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нико ништа не предузима, макар и да 
се побуни да каже? 
СВЕДОК "БЕТА":  Није смео нико ни да се буни, јер или није хтео или није смео, 
нисам видео доле да се неко бунио. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли Вас је неко ту скидао до гола, али 
до гола и терао да полно општите? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ех, рекао сам да су нас скидали до паса. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ:  Ви сте описивали да су вас скидали до 
паса да се виде тетоваже? 
СВЕДОК "БЕТА":  А сећам се један матори је био из Грбаваца, одакле је, да су га 
натерали, ја мислим ови из Лознице да скине се доле до пола и да, извинете, да му 
овај други пенис пуши, ето. Ја сам видео то. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је то неко спречио или 
спречавао? 
СВЕДОК "БЕТА":  Нико није, они то. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Овде смо чули неку причу управо у том 
смислу? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесте то било. Било је двојици, два случаја та. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да је то било и да је неко дошао, па је 
са оружје, мислим да је то баш? 
СВЕДОК "БЕТА":  Спречио, мислите? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Оптужени Славковић да је то спречио, 
звани Торо, да је то спречио? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био ту када се то догађало, од ових које данас 
помињете и које ми имамо у оптужници, да ли се сећате? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја мислим да су ови из Лознице то натерали да се то дешава, да 
то раде ови људи једни другима. Баш једног старог човека натерали, па да то ради и 
рекли су му да направи, човек реакцију, каже, не може овај јадник, ради, шта су му 
они рекли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви кажете, Лозничани су били? Нама оптужени Славковић 
каже да је он ту то видео и онда је он то као спречавао? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја се не сећам, мислим да нико није спречавао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И то под претњом оружјем је то 
спречио, управо тако? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не, не, ја мислим није сигурно, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је он ушао и затекао да се то ради и да је онда он то 
спречио? 
СВЕДОК "БЕТА":  Није, то је док су ови радили тај део посла, и на крају овај матори 
је рекао, видиш да не иде, не може то да се деси и онда су се насмејали и изашли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ти Лозничани? 
СВЕДОК "БЕТА":  Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су били и Лозничани? 
СВЕДОК "БЕТА":  И Лозничани и ови су били из Краљева, пар њих дошло тај дан, 
тада су се смејали томе. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ја се извињавам, само нисте добро интерпретирали 
исказ Славковића. Није рекао да је ушао унутра, него да се то догађало испред, када 
су били окренули пушке према њима, значи, не унутра. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Али суштина догађаја. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ви питате сведока, да ли је то видео. Он ако је био 
унутра, наравно да то није могао да види. 
СВЕДОК "БЕТА":  Ово се дешавало унутра, што сам ја видео. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: У реду. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па, добро, остаје да се провери, али, 
мислим да је ствар у суштини догађаја, а где се то дешава. Да ли Вам што говори 
надимак Мачак? 
СВЕДОК "БЕТА":  Мачак, Мачак. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли се ко од тих што су тамо 
долазили тако ословљавао? 
СВЕДОК "БЕТА":  Чини ми се. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Молим? Говорим о том периоду који 
сте провели на Циглани, на Економији, пардон? 
СВЕДОК "БЕТА":  Мачак, чини ми се да је био неки. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли га можете описати, евентуално? 
СВЕДОК "БЕТА":  Био је један црн онако, низак момак, праве косе, да ли су њега 
звали Мачак, јесу некога звали, али не могу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је ту коме распорен стомак. да ли 
је некоме распорен стомак? 
СВЕДОК "БЕТА":   На Економији? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не сећам се ја, можда док сам ја био у несвести или тако. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро. Били сте у Циглани, радили сте 
тамо и унутра на утовару и описали сте које све послове. Јесте се сретали са 
запосленим људима? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Претпостављам да јесте, ипак је то нека 
фирма која функционише и неки се послови раде, дакле, са стално запосленим 
људима, јесте били у ситуацији да се са њима срећете, контактирате, заједнички 
радите? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесте, једни су нас чували, једни су радили свој део посла. Био је 
пословођа који каже, ово ће се данас радити, то тако иде и редослед посла. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли Вас ко од њих пита, шта Вам је 
то, због чега тако изгледате, како изгледате после тих посета ових група? 
СВЕДОК "БЕТА":  Знам да је једном један рекао старији човек, он је ја мислим био 
из Грбаваца, донео нам је једном брицу да се обријемо, од тих чувара, можда је имао 
једну ногу краћу, чини ми се, нисам баш сигуран. Па, рекао је, не можемо ни ми овој 
банди ништа. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је било запослених Муслимана, 
не заробљених па да раде, него међу тим стално запосленим људима? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја нисам видео ни једнога. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нисте видели ни једнога? Ми смо чули 
причу да је било. 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја нисам, не сећам се. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ:  Њих 14. 
СВЕДОК "БЕТА":  Не, ја се не сећам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Само још нешто да проверимо. Ви сте 
помињали извесног Микија и Адмира за кога рекосте да се можда презива 
Хаџиавдић? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Као двојицу људи коју су Торо и Зокс 
одводили, изводили их и одводили до Дома културе у Челопеку, па Вам ови причали 
онда када су се вратили, када су их вратили, онда вам они причали о томе да су тамо 
Дивичани и тако даље? 
СВЕДОК "БЕТА":  И ови су нам причали и ова двојица. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли Вам говори што име Адмир 
Хандић? 
СВЕДОК "БЕТА":  Хандић? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да? 
СВЕДОК "БЕТА":  Фендић, чини ми се Фендић. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Или Хендић? Да ли Вам то име што 
говори или је то можда једно те исто лице? 
СВЕДОК "БЕТА":  Није исти, ја мислим да је овај Хаџиавдић, Хаџиефендић или 
тако нешто, овај што је са Микијем био, а тај Фендић, Фендић Адмир, могуће. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега, нисте у праву, страна 22, 23, транскрипта од 01. 
децембра 2005. године, он се вратио и онда је затекао ту сцену унутра, наћи ћете у 
транскрипту.  
СВЕДОК "БЕТА":  Унутра, сигурно. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите, јесте ја сам нашла транскрипт. Тужилац, 
изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је сведок чуо за Марка Павловића, мајора Марка 
Паввловића? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесам чуо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га видели од Вашег заробљавања па до доласка у 
Батковић? 
СВЕДОК "БЕТА":  Нисам га лично познавао. Мислим, опет, нисам сигуран, да је ту 
вече да је он, када смо били на Економији, да ли ће нас на рад, оно када смо требали 
да се одвојимо на Циглану. Не могу потврдити сто-посто. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте се, претпостављам да Брану Грујића познајете 
илио не? 
СВЕДОК "БЕТА":  Описао сам га, виђао сам га по Зворнику пар пута. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте се сретали са њим од момента заробљавања па до? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не могу да се сетим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли су они, стражари њима откључавали врата 
да улазе у ваше просторије? Били сте закључани од стране стражара. 
СВЕДОК "БЕТА":  Била су закључана врата већином, они им откључају. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли су некада проваљивали? 
СВЕДОК "БЕТА":  Кроз врата закључана? 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да? Јесу долазили ноћу? 
СВЕДОК "БЕТА":   Јесу, долазили су они и ноћу, али ону вече када су убили оног 
Чирака, онда су  пукли на врата, извалили, разбили стакло, протурили су неку пушку 
да нас. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли су некада стражари присуствовали тој 
тортури коју су они вршили? 
СВЕДОК "БЕТА":  Увек су били стражари. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Улазили унутра? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, некада уђу, некада гледају споља, некада, било је пар пута 
где нам они, малопре што сам исто навео, да они кажу, не можемо ми овој багри 
ништа,  као да су нас сажаљавали неко од тих стражара. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли сте Ви познавали овог Буљубашића, 
Бубицу, пре рата? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је он, кажете био је са Вама три-четири 
дана, да ли је оседео приметно? 
СВЕДОК "БЕТА":  Можда је мало просед био. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не, не, да ли је  нагло оседео? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не знате? Зато што има ту. Рекли сте да је овај 
Пуфта једном човеку тамо покушавао да ту тетоважу ЈНА спали и да је после нешто 
урадио, али нисте рекли шта је урадио? 
СВЕДОК "БЕТА":  Када је он палио ту себи тетоважу, Пуфта му је наредио, знате и 
он је грејао неку конзерву са упаљачем да то спали и није могао и када је Пуфта 
дошао то да види, онда му је то ножем одсекао. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А ово после када су колац гурали Бубици, шта су 
радили после тога? Како се то завршило? 
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СВЕДОК "БЕТА":  Тај што је гурао колац у Бубицу, он када је извадио колац он је 
бацио колац, Бубица је већ јаукао, лежао, уза зид се наслонио и онда су они за пар, за 
неко одређено време извели га напоље и онда су га убили. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Када сте Ви дошли на Циглану, колико је остало 
на Економији људи, да ли је остало? 
СВЕДОК "БЕТА":  Остало је. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Колико? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, нисам сигуран, можда око десет. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: И, шта је било са њима? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам. Ја нисам познавао те људе пре и не сећам се да ли је ко 
жив. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Нисте  их видели у Батковићу? 
СВЕДОК "БЕТА":  Чини ми се да сам видео једног у Батковићу. Али већ тог човека, 
виђам га и сада, он је већ оно мало, није баш. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли имате нека сазнања о исељавању из 
Козлука? 
СВЕДОК "БЕТА":  Из Козлука сам чуо онако шта се дешавало после, ја лично нисам 
видео. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, немам више питања, хвала. 
НАТАША КАНДИЋ: Ви сте данас помињали групу из Лознице, а у изјави хашким 
истражитељима кажете милицајци из Лознице. Можете ли да нам кажете, одакле 
Вам то да је то полиција? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, имали су појасеве полицијске. Знам једно време када смо 
ишли у Зворник да радимо, на камиону смо били, био је пункт на улазу у Зворник, 
Видакова Њива, отприлике тако, барикада, нешто у том стилу и било је њих пар ту 
на томе прелазу. 
НАТАША КАНДИЋ: А ко је, да ли се могло закључити, ко командује том 
милицијом, полицијом из Лознице? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, рекао сам, чини ми се да је био онај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је то, Гогић је рекао. 
СВЕДОК "БЕТА":  Гогић, да, Боксер тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. 
НАТАША КАНДИЋ: Супруга Бубуцина је овде помињала како је Гогић био послат 
од Марка Павловића да је штити још са двојицом док је она била тада у Зворнику. Да 
ли се то тамо чуло код вас, да ли сте ви знали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је Вама познато да је неко штитио, Ви сте рекли да не 
знате његову супругу, да је њу неко штитио? 
СВЕДОК "БЕТА":  Није нама познато, немамо ми никакву информацију шта се вани 
дешава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
НАТАША КАНДИЋ: Она нам је овде такође рекла да је свој ауто «Пеглицу» дала 
Гогићу. Да ли се помињала нека «Пеглица»? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесте, помињао је Торо када му је помињао жену, рекао је једном, 
имаш лепу «Пеглицу» и Зокс и тако, леп ауто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислећи на кола? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да, то је онај пољски «Фиат», оно мало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам шта је «Пеглица», то кажем. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је неко долазио том «Пеглицом»? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је возио неко? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја је нисам видео. 
НАТАША КАНДИЋ: Рекли сте нам данас да је краљевачка група учествовала у 
тучи, малтретирању, тог дана када је дошао тај плави са брковима, са тим коцем. Да 
ли је, када долази ова полиција Гогићева, када они долазе? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, можда су чак заједно дошли, скупа, па су они остали напољу, 
испред ту, док је овај то радио, јер извели су га напоље и они су били ту, пуцали, 
када се пуцало, када смо га већ, када су ови људи изашли да га убаце мртвог у ауто и 
они су ту већ били. Сада, да ли су дошли заједно или, мислим да су скупа дошли ту. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли вама затвореницима није могло да падне у очи да га 
једна група више малтретира од друге? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, не знам, некако је он био баш, да су га сви малтретирали и 
ови из Краљева, и ови из Зворника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бубицу? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да, док је он био жив, њега су сви некако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ово када га неко позива да изађе напоље, да ли можете да 
будете сасвим сигурни ко је то? Да ли Гогићевци или? 
СВЕДОК "БЕТА":  Мислим да су ови Гогићевци. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је био присутан Гогић? 
СВЕДОК "БЕТА":  Он и брко и још један је био присутан. 
НАТАША КАНДИЋ: Био је тада присутан? 
СВЕДОК "БЕТА":  90%. Овај брко је сто-посто сигуран сам. 
НАТАША КАНДИЋ:  Данас сте нам исто рекли да мислите да су они, да је, да су 
Нишки, Пиварски и Торо да су они били једна група или да? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
НАТАША КАНДИЋ: Шта сте могли да приметите, Пиварски и Нишки су у некој 
позицији? 
СВЕДОК "БЕТА":  Мало као у већој позицији били, али нису баш нон-стоп били са 
њима, знате, са Тором и са Зоксом и овим осталим. 
НАТАША КАНДИЋ: А, Репић? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, и Репић је са њима био више. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли се појављивао некада неки Жућо, који је био неки 
командант, тај Репићев брат? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, јесте чини ми се био и Жућо, исто онако мало развијен човек, 
тако. 
НАТАША КАНДИЋ: Када, можете да се сетите неке ситуације када је он био? 
СВЕДОК "БЕТА":  Био је, чини ми се, не знам да ли је први дан био, када смо ми 
заробљени, а после био је на Економији и у Циглани је пар пута дошао. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је он учествовао у том батињању? 
СВЕДОК "БЕТА":  На Економији јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како знате да је он Жућо, ко је њега, да ли је то неко њега 
звао или сте му ви тај надимак дали? 
СВЕДОК "БЕТА":  Чини ми се да ли између се, али и ми тако већином потрефимо тај 
надимак, а и они су га, чини ми се, звали Жућа, Жуле, Жућо, мислим да је тако. 
НАТАША КАНДИЋ: Помињали сте у Вашој изјави неког. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало ближе, према нама, када причате према микрофону се 
окрените. 
СВЕДОК "БЕТА":  Да, да. 



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 11. јула 2006. године 

62

 
 
 
 

НАТАША КАНДИЋ: Помињали сте у изјави неког Србију који је ту радио, да ли на 
Економији, па је некада долазио код вас. Ко је тај и како је могао неко да дође? 
СВЕДОК "БЕТА":  То је био радник на Циглани, мислим да је радио на багеру, 
утоварао земљу у пресу тамо, где је преса и где се производи цигла тамо. Он је био 
доста фин човек. Знам да је једном донео нама неку флашу алкохола и седео са нама 
и попио то. И он је исто њих псовао, није пред њима, него са нама када је, грдио и 
радио на багеру човек. Србија га звали, сигурно је био овамо негде из Малог 
Зворника и тако. 
НАТАША КАНДИЋ: Помињали сте нам ту делегацију и малопре сте рекли да је 
можда и Марко Павловић био ту. На основу чега сте Ви стекли утисак да је то нека 
делегација која је сада дошла да одлучи о вашој судбини? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, они су рекли. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је неко помињао да је? 
СВЕДОК "БЕТА":  Нишки и ови када су ушли, рекли су, сада је дошла делегација. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је то. 
СВЕДОК "БЕТА":  Или група или тако нешто да решимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, раније је објаснио, не сада малопре, него раније. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је неко помињао да је то можда неки из општине, неке 
службе, начелници, председници, да ли је неко помињао то? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, нису помињали, рекли су да је дошла та група, делегација и 
неки претпостављени, е сада. 
НАТАША КАНДИЋ: Данас сте у једном тренутку поменули да сте за све ове, да су 
сви они били Шешељеви. Да ли можете то да објасните, како Шешељеви, из његове 
стране, његове формације? 
СВЕДОК "БЕТА":  Тако што су нама псовали ову двојицу што сам рекао пре, а и 
њега величао. 
НАТАША КАНДИЋ: Шта су рекли за њега? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, да нам псују и Алију, што сте гласали за Алију, онда и 
Милошевића су, чини ми се, да ли опсовали или рекли да не ваља он. Шешељ је Бог 
и тако, он ће владати. 
НАТАША КАНДИЋ: Када сте одлазили, када сте одатле одлазили за Батковић, да ли 
је неко некада у Батковићу од ових група, било да је лозничка, краљевачка, 
Пиварски, Нишки, да ли је неко некада дошао тамо? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја се не сећам, нисам видео, у Батковићу. 
НАТАША КАНДИЋ: Данас сте поменули да је Нишки, да је у једном тренутку 
видео како неки војник некога удара и да је то спречио. Да ли се он Вама разликовао 
од других ових? 
СВЕДОК "БЕТА":  Нишки? Да. Када смо прешли на Циглану да радимо, то је се 
десило на Циглани и онда он је био мало коректнији, знате и знам тај момак један је 
био из Баљковице, донео је некакав црни хлеб као наводно изгорела му кућа тамо и 
хлеб, изгорео скроз, терао нас да једемо и тукао и тада је Нишки ушао и њега 
истукао и отерао га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да то не ради? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
НАТАША КАНДИЋ: Данас сте такође нам рекли да сте били ту и видели када су 
десет или тако нешто аутобуса дошли из правца Козлука, а према речима оног 
младића који је остављен ту, то је могло бити из Бијелог Потока и да су они после, 
да ли сутрадан или касније, враћени, одведени опет овим правцем. Који је то правац, 
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куда су могли да оду одатле и колико Ви, да ли видите једнак број аутобуса или 
мање? 
СВЕДОК "БЕТА":  Видео сам више, значи, било је аутобуса и камиона. Е, сада, наш 
поглед је био на пут горе да се могло видети, значи, само отприлике једно до педесет 
метара пута и сада тим правцем су га одвезли тамо или према Козлуку, Бијељини 
овамо где се иде, или су могли скренути негде лево, пре или десно. 
НАТАША КАНДИЋ: Шта је то? 
СВЕДОК "БЕТА":  То је пут према Козлуку што води. 
НАТАША КАНДИЋ: Када кажете, могли су скренути, шта је то између? Да ли има 
неко Брањево, Пилице, шта је могло бити? 
СВЕДОК "БЕТА":  То је та низа Козлука, значи могли су ићи тамо. 
НАТАША КАНДИЋ: Могли су ићи тамо? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
НАТАША КАНДИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Место пре почетка сукоба у којем је живео, у којој 
је то општини? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате, немојте то, имате то тамо. 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја сам рекао да не бих причао, заштићени сведок, имате све то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо личне податке, управо смо то дужни по ономе да 
чувамо. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја питам, у којој општини? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, пише, пише Вам, ево, колега. 
СВЕДОК "БЕТА":  Моја мајка је из Зворника, да ли Вам је то довољно, из општине 
Зворник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате одговорити. Идемо даље. Знамо сви, имате и у 
исказима. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ово место које сте споменули да сте кренули из 
њега, колико је удаљено од тог места где сте Ви живели? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, не знам, можда пар километара, није пуно. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Када сте дошли у то место из тог места где сте  и 
живели? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, можда пре на два дана, три, пре, не знам. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А из којих разлога сте дошли у то место? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, моја мајка је из тог места. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Знам, али мајка може, из којих разлога? 
СВЕДОК "БЕТА":  Дошао код фамилије, тако, једно, друго. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А где Вам је та породица била? 
СВЕДОК "БЕТА":  Породица је остала била код куће. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: У том месту где сте живели? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците ми то место где сте Ви живели пре рата, 
односно пре почетка сукоба, да ли је то место по каснијој овој територијалној 
подели, било у Федерацији или у Републици Српској? 
СВЕДОК "БЕТА":  У Републици Српској. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците ми, то место у које сте Ви дошли из тог 
места где сте пре живели, колико је оно далеко од Кула града? 
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СВЕДОК "БЕТА":  Па, то, шта ја знам, можда једно пет, шест километара, десет, не 
знам тачно. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А колико је далеко од Калесије? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам, можда мало више, можда, шта ја знам, можда дупло, ето 
то што сам рекао. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли сте Ви од 06. априла до тог 05. маја одлазили 
до Кула града? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јесте покушали да одете? 
СВЕДОК "БЕТА":  Нисам, нисам. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли сте хтели да идете? 
СВЕДОК "БЕТА":  На Кулу? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да? 
СВЕДОК "БЕТА":  Зашто? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, ја ћу прочитати, председнице већа, изјаву 
сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, рекли сте код хашких истражитеља, хтео сам да се 
придружим снагама отпора у Кули, али нисам имао оружје, па сам уместо тога 
отишао у друго место. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па, сада Вас ја питам, из којих разлога Ви сада 
кажете да нисте хтели? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да сам хтео, да сам толико инсистирао, ја бих отишао и 
придружио се. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не, тамо сте рекли да сте хтели да се придружите? 
АДВ. ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЋ: Колега, зашто је битно да ли је хтео или није, ако се 
није придружио? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Станите, председнице, пустите да питам човека. Ја 
га питам, зашто је сада битно, што данас не кажете да сте били, што је ајде 
нормално, хтели сте да идете у Кулу град да се придружите, данас прећуткујете ту, а 
овамо сте рекли да нисте. Из којих разлога Ви то данас прећуткујете? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, да ли има некаквих разлога да ја то причам о томе. Ја нисам 
био, ја сам рекао и овде се не суди мени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је сведок да није био у Кула граду. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па, не, у реду да сте били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Идемо даље, колега питања. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа, само питам из којих разлога је 
то, то сам хтео да питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Мислим, зашто прећуткује једну чињеницу која је 
неспорна, да сте били, мени је то свеједно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Небитна. Идемо даље. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Следеће питање, на Економији, рекао је да су били 
ови, па су били ови, па неки Зворничани. Колико је људи на тој Економији, осим тих 
стражара, рекао је да је било по пет стражара. 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, да ли је било пет или четири или десет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није тачан број рекао. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, колико је било стражара? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам. 
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АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Отприлике, два, три, више од пет, мање од десет, 
више од десет? 
СВЕДОК "БЕТА":  Како када, можда око пет и више у том моменту. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Пет и више? Да ли су се ти стражари мењали у 
сменама? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли су имали шефа страже? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам. Ја сам затворен, ја не могу да. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јесте примећивали да ди долазе? Ви кажете 
затворени сте, али видите и ко убија тамо, не знам шта се дешава у дворишту, видите 
вамо, видите тамо, кажете, стражари су повремено улазили, па Вас ја питам, јесте Ви 
имали процену колико је ту стражара било? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, рекао сам од пет па можда и више од пет. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро. Да Вас питам, да ли су стално исти стражари 
били, нон-стоп 24 сата или сте видели некада и нека друга лица, па прође времена, 
па их поново видите? 
СВЕДОК "БЕТА":  Знате, ако. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Зато Вас питам да ли су били у смени? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ево да Вам одговорим. Ако ја видим пет стражара, њих и сада 
видим Вас или другог човека, фацу, ја не знам да ли си заменио место или си ишао 
кући, па је други дошао уместо тебе. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро. Е сада, од ових људи који су долазили, 
кажете, на Економију, да ли, колико је ту било све заједно у тим групама, колико је 
људи страних дошло, да кажем, у различитим униформама, овако, онако, колико се 
ту променило, не од ових људи који су делили Вашу судбину? Не мислим на њих, 
мислим на ове који су, рекли сте, неки из Краљева, Лознице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је бројала краљевачка група, а колико лозничка 
група, отприлике, да мало скратимо, изволите? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, не могу сада тачно рећи, мислим да су отприлике по 
петнаестак људи бројали они. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Све заједно? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не, не једна група можда толико и друга толико. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А ови неки из Зворника, рекли сте? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, Петко и ови из Зворника су, Главоња. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зоран? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја не знам сада да ли су они некој од ових група приапдали, 
нисам их нигде сврстао, али чини ми се да су имали овако униформе сличне као ови. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро. Споменули сте да су била још нека два или 
тро војника која су знала доћи? 
СВЕДОК "БЕТА":  Овај малопре што сам рекао из Баљковица, он је сигурно био 
негде да ли на линији, на стражи некада, када пође, наврати, истуче нас. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Значи, знали су и тако доћи? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесте, сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је пута, отприлике, колико се Ви сећате, било таквих 
случајева да такви дођу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај из, како, из Баљковица? 
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СВЕДОК "БЕТА":  Да. Па, било је можда, шта ја знам, било је, дођу, можда за десет 
дана дођу три-четири-пет пута. Ја знам да је једна група долазила када ми седнемо да 
једемо и они дођу нама, радили смо, товарили циглу. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: То није ова група? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је на Циглани, добро, то нећемо да понављамо. 
СВЕДОК "БЕТА":  Деси се непознат човек, дође да ме туче, није долазио до тада. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: То исто на Циглани? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да, не знам сада којој групи је он припадао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, да ли, дакле, али кажете ових петнаест, ових 
петнаест и из Зворника ову тројицу, којих се Ви сећате, плус ових четири, пет, значи 
око, на Економији око тридесет пет до четрдесет људи долазило је, тих са стране, да 
кажем, који су долазили да туку? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли је то тачно, да ли је то тако? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, да ли је дошло 40, 35, 45, не могу тачно рећи. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја Вашу процену пратим, Вашу процену, Ваше 
бројке, па сада да испитам, да ли можемо да се сложимо? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја сам Вам рекао, да ли је дошло 35 или 40 људи, али је дошло 
сигурно преко 35 људи, минимум, прошло је, док смо ми били на Економији. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли су сви дошли углавном и тукли? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, не знам да ли су их тукли, не могу баш гарантовати да је 
сваки тукао, али ове што сам запамтио имена, за кога сам ја рекао да је тукао, он је 
тукао. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро. Реците ми на Циглани? Да ли је исти такав 
број долазио на Циглану, касније када прелазите? 
СВЕДОК "БЕТА":  Добро, можда је кроз Циглану прошло и више, знате, дођу неки, 
пролазе, јер било је мало видљиво онде, где ми радимо и тако. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците, када сте ишли да носите те неке ствари из 
кућа, да ли сте ишли некада у неки небодер? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја нисам. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: У неки стан? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја нисам, само сам ишао у приватне куће, а у стамбену зграду ту 
нисам. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците ми, када сте улазили у те приватне куће, ко 
први уђе? 
СВЕДОК "БЕТА":  Кућа је већ откључана, има неко од њих, разваљена врата, 
отворена и кажу, уђите у ту кућу, горе и они стоје поред, чувају нас и ми товаримо. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците ми, тих 700 ЕУРА. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Марака. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Марака, да, да ли је то једини новац био који сте 
понели? 
СВЕДОК "БЕТА":  Није, имао сам још 200 марака, осим тога. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А шта је са тих 200? 
СВЕДОК "БЕТА":  Те су ми узели на Циглани. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: После? 
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СВЕДОК "БЕТА":  Да. Мислио сам ако дам 700 и ако изађем имам нешто, то сам 
успео доле негде сакрити. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците ми, да ли су се могле набавити цигарете 
тамо на Економији, да је неко од пушача, претпоставимо да је ту било 30 људи, да је 
било пушача, да ли је неко од стражара хтео? 
СВЕДОК "БЕТА":  Овако, не знам, чини ми се да је неко од стражара некада 
понудио неким кога позна цигаре, али у Циглани је већ било мало другачије. Када 
одеш да радиш нешто или одем у продавницу неку која је напуштена, товаримо 
ствари, узмемо неки кекс или цигаре. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро. Код тих ствари, кажете, можете узети уђете 
у ту продавницу, ставите неке ствари шта вам треба. Јесте могли и Ви нешто за себе, 
рецимо, јесте имали некакву преобуку, или било шта? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, одем у кућу да товарим ствари, видим мајицу, скинем своју, 
обучем. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро. Хвала. То када се дешава са Бубицом, када 
Ви кажете после овога набијања на колац, колико сте Ви били удаљени када се то 
дешавало? 
СВЕДОК "БЕТА":  Можда као ја и ти сада. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците ми, када сте га видели мртвог после тога, 
кажете, пола сата, сат, колико је био удаљен од Вас у том аутомобилу? 
СВЕДОК "БЕТА":  Просторија, врата, ја само био овамо негде близу врата, на пола 
те просторије и значи, одмах иза, вани, можда као до ових тамо момака, можда метар 
дуже, ауто. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, шта сте му видели када је он био у гепеку, 
шта видите унутра? 
СВЕДОК "БЕТА":  Видео сам како га ови носе момци за ноге и за руке. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ко га је носио? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, узели су отприлике, два-три момка и одмах што су били 
заробљени ту да га однесу. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Е, сада, да ли му видите лице? 
СВЕДОК "БЕТА":  Видим главу како виси. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Отворене очи, затворене очи? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, четрнаест година, крв. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро. Реците ми, јесте причали са том двојицом 
момака који су га носили после? 
СВЕДОК "БЕТА":  Како ћу причати, убише Бубицу, молим Вас, однесоше га, уђоше 
ти момци, неки уђоше нас да туку. У међувремену долазе ови да нас воде. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не, рекли сте од Ваших момака су узели двојицу 
који га пребацују у гепек у аутомобил, је ли тако? Да ли та ваша двојица се враћају 
назад, да ли они кажу вама, Бубица је рањен или Бубица је? 
СВЕДОК "БЕТА":  Нисмо ни причали ништа, видимо шта се десило, ћутимо и 
плачемо, не плачемо, већ чекамо да и нас неко убије. Нема коментара ту. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Е сада, председница већа је то питала, а ја бих 
молио, да ли можете отприлике прецизирати, од тог дана када Ви долазите на 
Економију, то је 05. је ли тако, колико тачно пролази времена, дана, када се дешава 
то што сте малопре управо описало? 
СВЕДОК "БЕТА":  Које? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ово? 
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СВЕДОК "БЕТА":  О Бубици? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да. 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам тачно, рекао сам приближно. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Три, четири? 
СВЕДОК "БЕТА":  Три, четири, пет, сада, можда и више који дан, али приближно ту 
је то. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците, да ли је то био дан, ноћ, када се то 
дешавало? 
СВЕДОК "БЕТА":  Мислим да је био дан када су Бубицу убили, можда и јутро, али 
опет нисам сигуран. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Пре тог убијања Бубице, колико се дешава онај 
догађај када кажете за онај ланац и то? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ланац се отприлике десио оног момента када је он доведен, у 
томе дану. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ви сте пред овим хашким истражитељима рекли да 
тамо у том селу Видовићи, где сте малопре описивали да је један хтео да пуца, па 
овај није дао, рекли сте да су Вас претресли, да су Вам узели, узели су нам новац и 
златни накит? 
СВЕДОК "БЕТА":  Што су нашли. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли су Вама, дакле, узели нешто? 
СВЕДОК "БЕТА":  Џепове претресли и овако шта је ко имао на себи. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли су од Вас шта узели? 
СВЕДОК "БЕТА":  Од мене? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да? 
СВЕДОК "БЕТА":  Од мене само узели новчаник, што сам имао у џепу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Празан? 
СВЕДОК "БЕТА":  Празан, са документима личним, јер нисам новац држао. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Да ли сте имали неки прстен, ланац, било шта? 
СВЕДОК "БЕТА":  Нисам ја, иначе накит не носим. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А документи, кажете, идете за Тузлу? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: На слободну територију, идете тамо, ајде то је ипак 
један град где се морате сутра легитимисати, желите да одете, како то Ваша лична 
документа, где су била? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, у новчанику. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А, били су у новчанику? Мислио сам да сте рекли 
да их нисте носили? 
СВЕДОК "БЕТА":  Јесу документи били, али после када су их ови покупили све, ми 
смо остали без тога. Сада, ако је неко себи скрио нешто код себе, то му је остало до 
даљњег. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Рекли сте ова телевизија, када су они дошли, 
кажете, из Новог Сада? 
СВЕДОК "БЕТА":  На Економији док смо били. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Е, сада, када? 
СВЕДОК "БЕТА":  Када? Били су на Економији, пар дана, рекао сам. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Мислим, оријентационо, од овог Вашег доласка, 
зато Вас ја питам? 
СВЕДОК "БЕТА":  Можда, можда други дан, трећи, не знам. 
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АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Други, трећи? И колико је тај интервју, то сликање, 
снимање трајало? 
СВЕДОК "БЕТА":  Десет минута. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Десет минута? Да ли знате неко име и презиме од 
Ваших или по надимку, који су били са Вама, који су говорили тамо? 
СВЕДОК "БЕТА":  Који су снимани? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да, који су можда, кажете, говорили су, дали су 
изјаве да су то и то, да их нико не малтретира, да ли се сећате, ко је то дао? 
СВЕДОК "БЕТА":  Чини ми се Кемо Корпутовић. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Даутовић? 
СВЕДОК "БЕТА":  Корпутовић Кемо. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Значи, само један је био? 
СВЕДОК "БЕТА":  Било је нас четири или пет снимљено, али знам да је чини ми се 
био и Кемо и ови остали, не знам ко је био. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли сте и Ви нешто говорили на телевизији? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја нисам, они су испитивали, једно пар њих су рекли, не знам, 
откуд ви овде и тако, заробљени. Не знам тачно шта смо причали, али су нас 
снимили, јер после када сам дошао у Тузлу, многи су ме видели на тој телевизији. Да 
ли је сада директно се хватала новосадски канал у Тузли или је неко то преснимио. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да су рекли да су Вас видели да сте живи тако? 
Добро. Ко је Вама то рекао, да ли Вам је неко рекао и где је то снимљено, да ли у тој 
просторији или негде? 
СВЕДОК "БЕТА":  На Економији, у тој просторији. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: У тој где сте били смештени? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, немам питања више. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Дозвољавате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да ли може сведок «Бета» да објасни, када су 
заробљени и када су доведени на Економију, да ли се сећа неког догађаја да је неко 
од тих лица који су заробљени, имао НАТО униформу и да је ту од неког мештана 
био присиљен да скине ту униформу и да му овај у замену да неку СМБ униформу? 
Да ли се сећа тог догађаја? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не могу да се сетим. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да ли се сећа да је између лица која су била на 
Економији, било и неких лица за која се говорило да су на Кула граду имали, 
пружали отпор, односно да су били наоружани на Кула граду, да су касније 
заробљени? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не разумем питање. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да ли се сећа да је међу лицима која су била на 
Економији, значи међу Вашим сапатницима, да тако кажем, било и особа која су 
била на Кула граду, имали пушке, а касније су заробљени? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Значи, нису заробљени на Кула граду, него су 
касније заробљени? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, не знам, могуће да је неко био, али ко је тачно, не знам. 
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АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Овај догађај везан за одлазак по граду, када су 
требали да изврше, да узму неке ствари из приватних кућа, каже, објаснио је да је то 
био возач, је ли тако, ко их вози камионом, ко је давао упутства возачу где и у које 
куће да се одлази? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, ови су нас пратили, те две групе, значи, Краљево и Лозница, 
зависи када са ким идемо. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да ли су возачи унапред знали где треба да иду 
или? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, већином су знали, отприлике. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да мало то објасните, да ли су они унапред знали 
где треба да возе? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ви то не знате? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам то, када се они договоре. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Значи, претпостављате да су упутства добијали од 
ових што вас прате? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Нисте то лично чули ни видели?  
СВЕДОК "БЕТА":  Нисам. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Још једно питање. Ви сте рекли да је Ваша 
породица већ била у Тузли, на слободној територији? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Можда није нешто нарочито битно, али може да 
служи неком разјашњењу, због чега Ви нисте са породицом отишли на слободну 
територију, него сте остали, да ли је то разлог што сте хтели да се прикључите 
људима који су бранили Кула град? 
СВЕДОК "БЕТА":  У мом месту било је пунктова, знате, српске војске и ја сам 
покушао да кренем, доле нисам могао према Тузли да одем, то је почело пре него 
што сам ја већ заробљен, али више времена, знате и чуо сам да је доле у Калесији 
негде има, према Тузли ако кренем, има неки пункт и онда сам овамо преко неких, 
путем неким отишао до те фамилије горе према Зворнику, ближе. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Не, није моје питање било у том смислу, у том 
правцу, него, када Ваша породица већ раније је отишла на слободну територију, 
зашто нисте, логично је, мени је бар логично да сте заједно са породицом? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ја када сам отишао овим путем, значи, породица је остала код 
куће. Е онда сам чуо када сам и ја тамо, да су они већ отишли негде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У међувремену је породица. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да, да, нисам Вас разумео, разликује се мало исказ 
пред хашким истражитељима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испада да је породица већ била отишла у Тузли, а Ви остали 
код куће. Је ли тако било или? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не, не, породица је остала била.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кући? 
СВЕДОК "БЕТА":  Уствари, била ми је мати, дете, а отац је исто био ту негде 
отишао у неком другом правцу, јер су мушкарци морали да се крију, долазе по 
селима, убијају, траже, воде у ропство и шта ја знам. 
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АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Само још једно питање, питао Вас је већ колега 
Перковић, а ја бих хтео децидирано, да ли сте Ви сигурни да је Абдулах Буљубашић, 
звани Бубица био мртав када су га одвезли тим колима? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Зато што имамо исказ сведока. 
СВЕДОК "БЕТА":  Абдулах Буљубашић је био мртав на Економији. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Зато што имамо исказ сведока који каже да је у 
камиону, са капетаном војске ЈНА и тако даље, да сада не улазим у тај део исказа, 
мораћемо имати тог сведока поново. 
СВЕДОК "БЕТА":  Можда је тај сведок био у камиону када су они њега довезли или 
нешто, не знам ни ја, али тај када га је на колац ставио, тада је и. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Не, временски се то не поклапа, па због тога. 
СВЕДОК "БЕТА":  Тада је и завршио живот, тада, када се ко сећа догађаја. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Не, временски се не поклапа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже нам, извињавам се, каже нам један сведок, полицајац из 
Зворника, да је Бубица довођен и да је био једно време, дан-два у суду тамо? 
СВЕДОК "БЕТА":  То је можда се могло десити пре него што је дошао на 
Економију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, па Вас ја питам. 
СВЕДОК "БЕТА":   Ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, па Вас ја питам, кажете, и он је одлазио на сат-два па 
се врати? 
СВЕДОК "БЕТА":  Изведу га да га туку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је причао он, где је био до дана? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не, нема приче ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема приче? Добро. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Извињавам се, још једно питање. Сведок је рекао 
да су били са њима и неки, да ли отац и син или двојица која су била претходно у 
Челопеку? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да ли су то били људи који су били заробљеници у 
Челопеку, па су пребачени? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да, да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Дома, да. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Значи, ипак је било људи који су из Челопека 
пребачени? 
СВЕДОК "БЕТА":  На неки начин су пребачени овамо. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: А ти људи који су пребачени из Челопека, да ли су 
Вам говорили да су остали остали у Челопеку или су они, да временски одвојимо 
сада? 
СВЕДОК "БЕТА":   Не, рекли су нам да има тамо људи пуно у Челопеку. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да је још увек остало људи у Челопеку? Да, да, то 
сам хтео само да питам, значи, било је људи који су извођени из Челопека и 
пребацивани у друге затворе, ако сам Вас добро разумео? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Ви знате за ту двојицу, да су из Челопека ту доведени? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је после са њима било? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, и они су са нама отишли у Батковиће. 
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АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Не знате како се зову? 
СВЕДОК "БЕТА":  Чини ми се Сефед, Сејфо, тако, отац и син, један је, нешто у том 
смислу. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ми имао за неке људе који су извођени. 
СВЕДОК "БЕТА":  Чини ми се. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Извођени из Челопека за које Тужилаштво сматра 
да су убијени, па, видите, можда су пребачени на Економију. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли на Економију или у Циглану пребачени? 
СВЕДОК "БЕТА":  У Циглану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може на Економију када је она била у мају. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Добро, извињавам се, на Циглану, на то сам 
мислио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Наравно, временски. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само примедба, Тужилаштво то не сматра, јер да сматра 
написало би у оптужници, а сада шта сматра, видећемо на крају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, имамо ми ту и овај Црни врх, имамо, и даље 
прибављамо ексхумације, знате, ево колега прибавља, је ли тако, из Митровице и то. 
Није то завршено, докази да су ексхумирани од пре месец, два, неки људи који се 
помињу овде. Изволите. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Поменуто је малопре убацивање Бубице у камион, а та 
околност. 
СВЕДОК "БЕТА":  Да ли је камион или је путничко ауто, ту не могу. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Та околност управо није разјашњена, па ми у том смислу 
није јасно, јер се сведок изјашњвао у истрази различито, прво да је убачен у ауто, а 
затим у камион, мислим, да ли може да се изјасни? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не, да ли је неко возило мало веће или је нешто, углавном у 
возило је убачен, не знам да лије био, или мањи камион или нешто као путничко 
ауто, онако, у гепек мало већи, не знам тачно. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Да ли се сећа, ко га је убацио? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не сећам се. Сећам се да су два човека, два или три изашли и 
убацили га, а имена не знам. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Вратио бих се на случај Несиба Даутовића. Да ли се сећа, 
говорио је да је истучен и унутра и напољу. Да ли је поред Несиба изведено још неко 
лице напоље или је он сам изведен? 
СВЕДОК "БЕТА":  Није само тај дан, када је тај Даутовић истучен и умро, изведу, 
ударају нас па онда изведу напоље да туку неке људе од нас, па их врате, знате. Ја 
мислим да је једном један Нермин изведен исто напоље па да су га много претукли и 
видео сам да му је сломљена била ова кључна кост. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Мене занима тај дан када је умро Несиб. Да ли је сам био 
напољу? 
СВЕДОК "БЕТА":  Од заробљеника? 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Да? 
СВЕДОК "БЕТА":  Тај моменат су њега извели. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Јесте Ви гледали то? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
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АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Било је питања везано за неко коље од дрвета, па те 
околности мало, значи, успели сте да видите тај моменат и то све? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Да ли је он тада издахнуо? 
СВЕДОК "БЕТА":  Он је тада истучен и када је већ овамо када су га унели и син му 
још неки, он је пар пута, можда рекао, јој, мајко, умри, умри, боли га и онда је за 
кратко време умро, сада колико тачно, не знам. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Да ли тог дана или? 
СВЕДОК "БЕТА":  Тог дана, од тога, то му је било задње, задњи пут су га тада 
истукли и после када су дошли, та екипа рекли су, овај се већ оладио. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Добро, у том смислу је битно, значи, да практично, ове 
околности сведок потврђује наводе из истраге, тачније да је Несиб умро тог дана. 
Немам питања више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ли питања? 
СВЕДОК "БЕТА":  Ако могу мало да устанем? 
СВЕДОК "БЕТА":  Може. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа, господин Грујић би хтео да се 
обрати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, хајте. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Нема везе са сведоком. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема везе са сведоком? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: После, на крају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. И кажете, ви се тог Јасиковца не сећате, не 
можете да се сетите? 
СВЕДОК "БЕТА":  Могу да се сетим тако по имену, али фацу не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате тог сведока, има ли неки сведок са 
псеудонимом «Х», да је био са Вама на Економији или на Циглани, да ли има? 
СВЕДОК "БЕТА":  Када бих га видео, можда бих се сетио, познато ми делује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Познато Вам име? 
СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате, да ли сте видели да је њега неко тукао, 
пошто нама у оптужници пише да је он био исто са Вама на истом месту? 
СВЕДОК "БЕТА":  Значи, ко год је прошао кроз Економију, морао је бити истучен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је помињао нешто и Нишког и Јасиковца, па Вас зато 
питам, да ли Вам је нешто познато, везано за њега. Да ли је изведен можда раније? 
СВЕДОК "БЕТА":  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ни то? Добро. Кажите? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Само наставно, мислим да сте и Ви то питали, али 
нисам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема проблема, изволите. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли је Бубица, кажете, када је доведен, већ је био 
претучен, па је опет тучен, па су долазили ови, кажете, па су га тукли, да ли је он био 
способан да нешто говори, да хода сам или било шта тамо? 
СВЕДОК "БЕТА":  Па, добро, када је први пут доведен, онај први дан, они су њега 
убацили, он је већ отишао до зида и сео. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро. Други дан је ово опет, га је неко тукао? 
СВЕДОК "БЕТА":  Тукли су га, тешко се мицао, увек је неко морао да. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да га придржава? 
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СВЕДОК "БЕТА":  Да. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, хвала. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел могао да једе, да излази до ВЦ-а, нешто, за та, колко, 
неколко дана кажете, док је био ту? 
СВЕДОК "БЕТА": Па уз нашу помоћ, значи. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Само уз њу. Е хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли још нешто можда што смо пропустили, заборавили а 
Ви се сећате? 
СВЕДОК "БЕТА": Не могу сад да се сетим, има тога пуно али тако да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел била нека ситуација да стражари уђу док је ту неко од тих 
људи са стране па да стоје ту поред, имамо такав исказ да је? 
СВЕДОК "БЕТА": Стражари ови што нас чувају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Та делегација кад је? 
СВЕДОК "БЕТА": Па могли су се. Молим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Та делегација кажете кад је дошла, јесу ту с њим? 
СВЕДОК "БЕТА": Па били су стражари ту испред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред или у просторије? 
СВЕДОК "БЕТА": Па буду испред, буду, некад уђу, кад је делегација ови, када нас 
ови млате, онда ини су ту испред врата и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био неки Пејић, да су га звали Пејић? 
СВЕДОК "БЕТА": Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се јел. А ти стражари што су били на Економији, 
дал су се неки тамо после поновили можда на Циглани или су то били само они 
радници? 
СВЕДОК "БЕТА": Не сећам се да сам видео некога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је био исти, јел? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала Вам? 
СВЕДОК "БЕТА": То је све што имам да изјавим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала што сте дошли. А има питања ипак, па ја питам, не 
Брано Грујић је рекао да нема везано за. Изволте. Да нема везано за сведока па сам 
мислила да сведок може да иде. Добро? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Добар дан. Оптужени Иван Кораћ. Вероватно ме се сећате. Па 
онда морам да Вам поставим пар питања, зашто, одакле толке неистине, да их тако 
назовем у Вашем исказу везане за мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите конкретно шта? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Ви сте Ваш исказ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Примедбе на његов исказ, шта је рекао а да није тачно. 
Изволте? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Ви сте, Ваш исказ, Ваш исказ је да сте петог ухапшени, јел. 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Сигурни сте 100% та тај датум, да сте баш 05.маја ухапшени. 
СВЕДОК "БЕТА": Да, сигуран сам. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: 05.маја сте доведени на ту Економију, и то сте сигурни 100%. 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 11. јула 2006. године 

75

 
 
 
 

ОПТ.ИВАН КОРАЋ: 05.маја у поподневним часовима према Вашем исказу долазим 
ја, да тако то на, скратим причу и тучем Вас, то јест тучем неког тамо, јел. Сигурни 
сте да сте мене видели 05.маја на Економији. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: 05.маја, сам заробљен знате, и био сам у Зворнику и све се то 
дешавало, сад сам реко Вама и суду, да је ту читаву ноћ трајало, јел је сутрадан, јел 
је тај дан баш прецизно не могу да кажем, ал од 05.маја, шестог и надаље сам те 
видео тамо на том. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: На Економији. 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Сигуран си. 
СВЕДОК "БЕТА": Сигуран. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: И до кад сам ја на, док кад ти мене стално виђаш у том 
континуитету. 
СВЕДОК "БЕТА": Док сам био у Каракају из Циглане кад смо отишли виђао сам те 
тамо. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Ништа за то време ниси приметио необично да ме нема, да сам, 
да нисам ту неко  време. 
СВЕДОК "БЕТА": Па деси се можда по пар дана да.  
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Колко је то пар дана, рецимо у континуитету, дан, два, пет. 
СВЕДОК "БЕТА": Па не знам, не знам. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Десет, колко. 
СВЕДОК "БЕТА": Можда два, три дана. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Два, три дана. Никада дуже од два, три дана. 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам тачно, могуће, али био си често тамо а. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Колко сам пута, по тој Вашој причи, Вас ја пратио у тим 
походима кад сте ишли да скупљате те ствари по, по Зворнику. 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам, не знам. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Оријентационо, није битно, један, два, пет пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите то из Циглане, то питање. 
СВЕДОК "БЕТА": Па не знам, ту, био си. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Од прилике није битно, дали пет, горе, доле, значи. 
СВЕДОК "БЕТА": Па ето нека, око два, три пута, три. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Два, три пута. 
СВЕДОК "БЕТА": Да си ишао. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Да ли сам ја нешто, значи специфично урадио тамо пошто се 
сећете тог Зокса, нешто специфично да сам ја урадио по чему бисте ме баш 
запамтили. 
СВЕДОК "БЕТА": Специфично. Зокс је имао пиштољ колт. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: То, ништа друго. 
СВЕДОК "БЕТА": Веома упадљив. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Још нешто. 
СВЕДОК "БЕТА": Који је мени пар пута ставио у уста на Економији, питао хоћеш да 
те убијем, ја сам одобравао, па шта ћу, кад мора завршит тако боље прије, онда, тај 
пиштољ си извадио по мени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за друге нешто што сам Вас ја питала? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта је другима нешто урадио а да је специфично ако се 
сећате? 
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СВЕДОК "БЕТА": Па учествовао је у тучењу онога Даутовића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овога Несиба. 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Још нешто. 
СВЕДОК "БЕТА": Од свију. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Рекли сте у Вашој изјави ранијој постоји да сам једном по 
Вашој причи Вам ставио тај пиштољ у уста и питао дал хоћете да Вас убијем, Ви сте 
рекли  не. 
СВЕДОК "БЕТА": Да, вако сам био главом, само нисам морао да причам био сам. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: И ништа се друго. 
СВЕДОК "БЕТА": То. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Сад по Вашој причи јес више пута. 
СВЕДОК "БЕТА": Ниси, ниси дејствовао, пуцао и онда ме ударио. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: И ударио сам. 
СВЕДОК "БЕТА": По врату, пиштољем. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Баш, баш сам Вас ја ударио. 
СВЕДОК "БЕТА": Да. Ако си ти тај један Зокс ако није неко. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Па не. 
СВЕДОК "БЕТА": Твоју фацу променио, али све говори....то тај човек. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Ја сам,  ја сам баш тај човек о коме Ви причате. 
СВЕДОК "БЕТА": Да, да, то ми говори овај дио, можда 90%. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Имам примедбу само на већину исказа, значи ја што се човека 
тиче сигурно је био тамо, као што сам и дао свој исказ, ја јесам долазио али никад, не 
више од пет пута на ту Циглану, јер да, да сведок говори баш онако као што је било  
онда би он приметио огромне разлике на мени у том, баш у том времену, огромни 
временски периоди кад ја нисам присутан ту, зашто нисам присутан ту и како нисам 
присутан ту. Дакле број два, помињете мог брата, где сте видели мог брата. 
СВЕДОК "БЕТА": Био је један момак с тобом пар пута је стојао, представљао се као 
твој брат. Сад да ли је рођени брат или од неког, брат од стрица ил тетке, ја не знам, 
ја сам чуо да ти је брат, кад си упознавао га чини ми се Лозничанима. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Не, лично сте Ви то чули. 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Лично. 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: А нисте чули од рецимо Хаџиавдић Адмира ил Хаџиавдић 
Мики, да су Вам они можда причали за. 
СВЕДОК "БЕТА": Причали смо касније, они су показивали то је Зоксов брат. Ја кад 
сам излазио из тоалета, дал сте Ви причали са Микијом тад или неким од ових 
Лозничана  била је ту група и представљали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел био Ваш брат, рекли сте да сте имали, да имате брата? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Игора? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекли сте да је био у Зворнику? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Да. Али никад на Циглану. 
СВЕДОК "БЕТА": Па на Циглани је био 100%. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Никад на Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, није он оптужени? 
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ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Па није битно што није оптужен, госпођо судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Него је битна, битна је ствар што људи убацују многе ствари 
које се нису дешавала, и упорно то хоће да прикажу да се дешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А није брат долазио на Циглану? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Мој брат никад није био на Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па где је био? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Не знам како сте могли да га видите. Мог брата су могли да 
виде само Мики Хаџиавдић, Адмир Хаџиавдић и још два човека, ја не знам како се 
зову, које сам ја једном приликом одвео да среде ту једну кућу и нико други. Мог 
брата други није могао нико да види. 
СВЕДОК "БЕТА": Код ВЦ-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте? 
СВЕДОК "БЕТА": Стајао си са њим, на, у Новом извору. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, а на Економији? 
СВЕДОК "БЕТА": Знате где је била наша просторија кад смо излази тамо, вас сте 
двојица ту били. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Где је тад био. Кад сте први пут видели мог брата, по тој Вашој 
причи. 
СВЕДОК "БЕТА": Па у Циглани. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: На Циглани. 
СВЕДОК "БЕТА": Ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, а јесте били у неко? 
СВЕДОК "БЕТА": Да, и тад сам дао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ово што помиње на Економији да је дошло. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Ма нисам бре уопште био на Економији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да никад није ушао? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Уопште нисам ни долазио на Економији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте тренутак. Каже оптужени да никад није ушао на 
Економији него само да је ишо на Циглану? 
СВЕДОК "БЕТА": Јесте, Зокс јесте улазио на Економију и на Циглану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да никад није био на Економију? 
СВЕДОК "БЕТА": Па може он, овај, тај господин да се, мислим, пуно је речено да је 
он господин, не би нако себи да допусти да ради са људима шта је радио ако је 
господин. Не знам како да се обратим ваким људима више. Ја не могу да схватим да 
онако људи могу људима да раде она дела што су они радили, ово све што сам 
причао то је 100% истина, може се само десити вријеме, неки период да сам дан 
заменио или ујутру или после подне, али 100% је, и све, све сам то прошо и доживио 
и ови људи су доживели што су били ту. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Немам више, немам више никаквих питања, пошто се тиче 
његове истине, моја, видеће се његова истина колка је према документацији која ће 
бити достављена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која документација? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Биће достављена документација. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је било, кажи? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Где сте Ви били пет пута. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Ја сам, ја сам сво то време. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Где сте Ви, где сте Ви, јер сад рекосте 
био сам тамо пет, четири, пет пута. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Пар пута, пет пута, не, сигурно није више. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Где. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На Циглани. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: У Циглани. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: А, на циглани.. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Да, јер ја сам био у Дрињачи стациониран и из Дрињаче сам 
долазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само нешто, кад сте већ ту да разјаснимо. Ви сте 
говорили да сте били ту све до, цео овај мај, јел тако. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Не мај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До 16., не, не. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: До 16.маја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До 16.маја. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И сведок каже да је тек 15 маја отишао на Циглану? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Па ја зато и питам сведока до када је он мене виђао. Мене је 
виђао нон стоп, ја сам у континуитету ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, он каже да? 
СВЕДОК "БЕТА": Па ако сам те видео, ако си дошао 16. маја, видео сам те и на 
Економији, а био си и у Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 16. маја кажете да сте били до 16.маја у Зворнику. А он је то 
тада био на Економији? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Добро, шта ћу му ја, нисам, нисам, није. То што су они 
проживели на Економији ја у то не улазим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У реду, даље да Вас питам? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Ја не улазим у тај детаљ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сте рекли да сте били у Дрињачи од почетка јуна. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неког 04.05, до 18. 19? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И онда, пребацујете се 19.јуна у Зворник? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И боравите кажете дан, два код оног Рајка? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел тако, и колко остајете сад ту, тог? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: У Зворнику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Дан, два, три, плафон и идем за Краљево и враћам се из 
Краљева тек јула. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али рекли сте да у моменту, из те куће отишо сам после 
двадесетак дана, јер су из Сарајева дошле неке избеглице? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Ја ту кућу нисам буквално користио ни пет дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сте отишли у Краљево? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Јер ја сам отишо за Краљево, у међувремену су дошли људи из 
Сарајева избеглице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте? 
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ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Рођаци једног човека који је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Са нама у јединици онда су они се уселили у ту кућу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па значи да сте врло мало били у Краљево и опет првог јула 
се враћате, јел тако? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Да, али ја ове људе на Економији нисам тукао, јер нисам био 
на Економији, ја ове људе нисам водио да краду за мене, пошто то упорно 
покушавају да прикажу као неку пљачку, ја ове људе, нисам тукао, ја сам чак 
Хаџиавдић Адмира за време истражних радњи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, чућемо и њега ћемо позвати? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: За време истражних радњи хтео да предложим као сведока, јер 
сам се надао да ће тај човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ево тужилац га је предложио имамо га у ону, видели сте. 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Знате шта. Дозволите ми бар једном да ја нешто кажем а да ме 
не прекинете. Молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћу, извините? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Ја сам тог Хаџиавдић Адмира хтео да предложим као сведока 
одбране, а оно што сам видео да је онај човек напричао оно нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који човек? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Баш тај о коме причамо Хаџиавдић Адмир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па Ви сте га и предложили, рекао је и Ваш бранилац? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Такође и Хаџиавдић Адмир не, ни у оној изјави која се не 
користи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Не потврђује ово што данас човек прича да је чуо од њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то ћемо ми кад он дође? 
ОПТ.ИВАН КОРАЋ: Тако да немам, немам више никаквих питања. Хвала, пријатно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволте? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Добар дан, ја сам Славковић Драган-Торо. Сведок 
каже да су били заробљени, били. Да ли сте Ви лично све познавали ко је био на 
Економији, да ли сте све лично, све познавали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, ја сам га питала, немојмо? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Који су, који су. Не на нас, на вас који сте били у 
Економији, да. 
СВЕДОК "БЕТА": Између се. Нисмо ми сви познавали, то су људи са читаве 
територије Зворника, из других места, не знаш друге људе из друге улице а камоли 
из другог села. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: А не можете да се сетите да су били тројица у 
маскирној униформи у НАТО униформи, то не можете да се сетите. 
СВЕДОК "БЕТА": Не могу да се сетим. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: То не може, добро. Да ли је Ваш надимак Дедо. 
СВЕДОК "БЕТА": Не. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: А јел познајете неког Деда. 
СВЕДОК "БЕТА": Знам да има презиме Дедић око Звонирка. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Не, не. 
СВЕДОК "БЕТА": Па можда лако од тога. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Не, не, лично Ваш надимак Дедо. 
СВЕДОК "БЕТА": Не. 
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ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Није значи. 
СВЕДОК "БЕТА": Не. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Добро. Кажете да сам Вас ја лично хтео оставим са 
Циглане. 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Зашто бих Вас ја. 
СВЕДОК "БЕТА": Па био сам мало премлаћен, једно време, нисам пуно добро да 
радим, доле је то било кад се. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: А од кога сте били премлаћени. 
СВЕДОК "БЕТА": Од свију вас. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Да ли сам Вас ја некада тукао. 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Ја. 
СВЕДОК "БЕТА": Ти. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Јел можете да се закунете. 
СВЕДОК "БЕТА": Могу да се закунем да си ме тукао ти лично. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: А где. 
СВЕДОК "БЕТА": На Економији. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: На Економији сам само једном био и само сам једном 
ударио губицу шамаром и Вас никад нисам пипнуо никог на Економији. 
СВЕДОК "БЕТА": Можеш сад да се вадиш да покушајеш нешто, ја знам шта си 
радио. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Ма не, ти сад знаш да сам, у ствари ти знаш да смо ја 
и Зокс у такорећи Кораћ овде и сад све ово хоћете на мени и Кораћа, лепо Вас је 
научила госпођа Кандић. 
СВЕДОК "БЕТА": Ја сам, не, не. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Како све да лепо то. 
СВЕДОК "БЕТА": Ја сам знао шта је Пуфта радио и Саво и сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само питање, немојте тако? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Немојте тако, човек прича нешто што није истина, 
знам да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, ја зато и дозвољавам да он одговари Вама, он 
тврди да је истина, Ви тврдите да није, суд ће да цени ал немојмо сад ту да улазимо у 
полемику. Није Вас он сад поменуо, помињао је и раније. Како испада сад. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Да ли сте пушач. 
СВЕДОК "БЕТА": Не. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Да ли се сећате да сам ја за свој новац куповао 
људима на Циглани цигаре. 
СВЕДОК "БЕТА": Не сећам се, пошто нисам пушач. Престао сам да пушим баш 
пред рата. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Онда што се тиче тог буздована, буздован је носио 
Ћале неки из Зрењанина, кога смо звали. 
СВЕДОК "БЕТА": Да и ти си га држао баш, кад смо на Циглани били. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Нема потребе, јер ја сам носио полицијску палицу 
црну. 
СВЕДОК "БЕТА": Па јел се. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:   Као што носе командири, дужио сам. 
СВЕДОК "БЕТА": А јел се сећаш оне бејзбол палице, дрвене кад си донео. 
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ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Никад нисам носио, зашто бих носио бејзбол палицу 
кад имам полицијску палицу. 
СВЕДОК "БЕТА": Па боље удараш с њом. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Па боље, добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево изјава. 
СВЕДОК "БЕТА": Ниси имао храбрости да се тучеш са људима директно руком. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Не, нисам. 
СВЕДОК "БЕТА": Него палицом и оружјем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево изјава из Хашког трибунала из '96., јел и тад био под 
утицајем некога, '96? 
СВЕДОК "БЕТА": Тад нисам познавао никога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре десет година, кад је? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Онда причаш ово, ја не браним Пуфту, Пуфту не 
волим, не говорим с њим, да је овај имао тетоважу ЈНА, тај није имао тетоважу ЈНА, 
него је имао тетоважу полумесеца, лично сам то, мислим, тог човека видео и 
запамтио сам по полумесецу. 
СВЕДОК "БЕТА": Тетоважа ЈНА у Енвера је била. А Ви сте тражили некога од нас 
да ли има неку другу тетоважу, да ли ову, да ли тај полумесец сте. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Па добро. 
СВЕДОК "БЕТА": Од неког чули, и сви су дошли да. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Кажете да Вам је Пиварски узео новац, а остало Вам 
је 200 марака, јел Вам неко одузео, кажете да сте дали, коме сте дали тих 200 марака. 
СВЕДОК "БЕТА": У Циглани. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Па коме. 
СВЕДОК "БЕТА": Ти и још двојица су били с тобом. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Која двојица. 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам. Чини ми се Саво и Зокс.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А добро, како објашњавате, кажете сад је он инструисан да је 
'96., ово описивао и говорио исто ово, силовао си жене и тако даље. Видели сте сад 
ову изјаву. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Ја. 
СВЕДОК "БЕТА": Е то јесте реко Бубици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре десет година, није, није. Ма колега говорим о оптужници 
пустимо Кула град, не судимо сад Кула граду него судимо према оптужници, 
наравно да се цени. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Па Бубицина жена је дала изјаву нити ме познаје нити 
никакву изјаву да сам нешто, шта је он рекао мени овде мало пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па није Бубицина жена била на Економији, побогу. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Он је нешто рекао као да сам ја Бубици реко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас ко је? 
СВЕДОК "БЕТА": Ти си то њему реко, јеси урадио ја не знам. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Ја њему то реко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас који је мотив? 
СВЕДОК "БЕТА": Ти лично. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Ја му и не знам  жену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас који је мотив био сведока пре десет година да 
говори ово? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Нисам имао ту изјаву, тек сам сад. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, сад сте? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  И молим суд убудуће да ми доноси, да ми дајете ако 
можете раније на време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте, молим Вас суд, па јесте ли чули како смо дошли 
до изјаве и када? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Па чуо сам, али стално ми стигне изјава оног тренутка 
или сутрадан, такорећи као да ми не треба таква изјава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, ја сам за паузу прочитала, јесте ли видели, ево сад, ево 
ја ћу Вам дати времена да погледате изјаву и да нам кажете јел ту нешто није тачно? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Ја кажем за убудуће, за данас је већ готово, госпођо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно, то смо већ утврдили да, како треба то знамо? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: И у вези ових кућа што се тиче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде да чујемо за те куће, Ви кажете? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: За те куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Ја сам био шеф Циглане, обезбеђења, моје је било да 
их чувам да не побегну, а шта ће они да утоварају, то је водио шофер зове се Тајин, 
можете да узмете име и презиме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се зове? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: И који је радио у Циглани, не знам му презиме, Тајин 
се звао, тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тајин? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Тајни. Стално тај ишао са мном кад сам их изводио 
по наређењу, значи данас имају да утоварају циглу, опеку, цреп. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви некада ишли са њима, као што сведок тврди? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Више пута сам ишао с њима, после су дошли 
Лозничани, нисмо никад били у исто време, јер ја кад сам напустио онда су дошли 
Лозничани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Док сте Ви тих колко наврата? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам, пута, ишли по те ствари? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте рекли само фрижидери ради дезинфекције, испада сад 
и слике јел се и слике дезинфикују и телевизори. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Ја то први пут чујем за слике, зато хоћу то да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то тачно, па то реците сад је прилика? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Могуће да су они товарили да ли са Лозничанима, али 
са мном не, ја у ствари и нисам ни гледао шта су товарили и није ме занимало, они 
су рецимо дајем прво, прво спавали доле, па су утоварали и кревете, и колко знам 
нисте имали кревете, донели сте кауче. Јел тако. 
СВЕДОК "БЕТА": Не. Спужве само у Циглани. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Донели сте оно. 
СВЕДОК "БЕТА": Само то. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: То кауча, отомана, ал нема везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, чули сте да сведок каже да су неки камиони ишли у 
Србију? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Па сте добили транзисторе, донели сте гардеробе, шта 
сте ко имали, па су вам долазили. 
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СВЕДОК "БЕТА": Ко нађе у кући шта, гардеробу пресвуче. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Да. 
СВЕДОК "БЕТА": Јел су узимани од оних људи што. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Па сам вам дозволио да вам долазе супруге, не знам 
дал сте међу њима. 
СВЕДОК "БЕТА": Мени не. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Некима су долазиле супруге, доносиле ручкове колко 
се сећам. 
СВЕДОК "БЕТА": Не, ја не сећам се. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Пите и оно, они двојица, онај. 
СВЕДОК "БЕТА": Који. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Како се зову, шофери, онај шофер су га звали. 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам, ја не знам. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: На Циглани ако си био на Циглани, ако ниси. 
СВЕДОК "БЕТА": Да био сам. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: То је друга ствар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули да сведок каже да је камион одлазио у Србију? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Није мого ни један да оде у Србију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не, он? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Морао је прво да дође у Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте видели Ви то? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Ако је после ишо у Србију ја не, можда кад су 
Лозничани били, ја то не знам, не тврдим, јер док сам ја био. 
СВЕДОК "БЕТА": Ја сам видио ово што каже, да је ишо у Србију преко моста, а сад 
не знам да ли кад је он био или кад су Лозничани били а видео сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то једном само било? 
СВЕДОК "БЕТА": Па ја сам једном видео, јер касније, дал су та два камиона 
натоварена, знате, ми смо били сад били у једном камиону и овај један је отишо 
тамо, остало је нас одвео и ми смо изишли из камиона и камион се вратио и куд је 
отишо тај други не знам. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Знате шта, они су радили у три смене, њима је био 
директор прозводње лично надређен њима а ја сам био надређен да они не, кад 
излазе ван круга да их чувам да не побегну и у надређен, шест стражара да 
распоредим да чувају Циглану. И  у међу њима је стражар који их је лично стално 
чувао, њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок каже да су били стражари? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Један испред један, онај који ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Циглане? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Мој. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У војним униформама, јел било то? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Они су били резервисти ти стражари, разумете, али су 
радили у Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесу ли их они чували или Ви, који су их чували? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Они су их чували, ја сам их чувао само кад излазе да 
раде, разумете, кад иду да утовару тамо. 
СВЕДОК "БЕТА": Ти из Зокс сте ишли понекад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А значи? 
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ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Не знам, Зокс не верујем да је ишао можда је долазио 
али не верујем да је ишао Зокс. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Није имао потребе да иде Зокс, Зокс није ни радио у 
Циглани, само сам ја радио у Циглани, може да се то провери преко директора Мише 
Јовића и преко служби. И молио бих Вас ако можете тог рецимо Тајна да 
забележите, он је из Србије одмах ту негде у Зворнику, преко Зворника из неког 
села, знам где је, ишо сам код њега кући, заборавио сам како се зове место, он може 
све да да, комплетну изјаву, где је шта возио, а највише је дотеривано све директно у 
Циглану, из  Циглане је терано после у Робну кућу, те телевизоре, фрижидере, шта ја 
знам и коме, је после та комисија коме је шта одређивала то не знам даље,  а ово што 
су Лозничани касније дошли то је вероватно истина што човек прича ја не знам, јер 
нисам био ту, ја сам отишо раније. Можда је истина, можда није.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви били до краја док су они били на Циглани? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Не, ја сам отишо пре него што су, можда негде 
20.јуна, јула. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јула? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Или петнаестог. Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, па јесте били присутни кад је Миша Јовић дошао, она 
ситуација коју помиње сведок? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Не, нисам био присутан. 
СВЕДОК "БЕТА": Кад је Пуфта убио. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Кад је Пуфта убио ја нисам био присутан уопште, 
мене су звали то је било у поподневним часовима. Ја сам дошао касније рекли су ми 
убијен, ја сам дошо и више Пуфту, више није долазио ни једном, такорећи истеро, 
Пуфта није говорио самном нашао сам га у кафани, дао сам изјаву, тамо како сам дао 
и нисам био ту кад је Пуфта то урадио, ево реците, будите искрени, да ли сам био ту 
кад је  Пуфта то урадио. 
СВЕДОК "БЕТА": У том моменту не знам, ја знам да је Пуфта био и Саво чини ми се 
и неки је био са њима, ал мислим да је Саво. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Могуће је, они су ту, они су кумови, они су комови 
они се не одвајају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је Исмет убијен? 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: А Пуфта уопште није радио у Циглани ни Саво, они 
су. 
СВЕДОК "БЕТА": Да су навече сви дошли, чини ми се да сам ујутру њега видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А јел долази. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Да траже мене. Мене да питају шта има ново у 
Краљево, мислим Саво, а Пуфта није ни говорио са мном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не може у транскрипт да уђе два то одједанпут слабо. 
Кажете можда је увече и он дошао? 
СВЕДОК "БЕТА": Па увече је и оно од један сат ноћу када су они, ови побегли 
четворица, тад је већ почело. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Не, мени се тек ујутру дан кад сам дошао на посо 
јављено да су ти четворица побегли, мени нико ноћу. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад је убијен Исмет Чирак, јел дошо неки полицајац можда 
из Зворника ту? 
СВЕДОК "БЕТА": У том моменту био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или касније да је обавештен или нешто? 
СВЕДОК "БЕТА": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су ишла та обавештења кад се нешто тако догоди, ил? 
СВЕДОК "БЕТА": Па ми смо видели да је Исмет убијен да га нема, Пуфта је ушао и 
запретио осталим да ће још побит неколико људи, међутим ови људи који су отишли 
тамо у Циглану да раде они су се организовали и побегли, тиме што је запретио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После тог убиства? 
СВЕДОК "БЕТА": И ми смо легли да спавамо, већ је ноћ била и онда од један сат 
ноћу, дванаест, не знам тачно, су  они дошли, пуно их било, тукли нас, свашта 
радили. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: А да ли сам ја некад неког на Циглани тукао. На 
Циглани. 
СВЕДОК "БЕТА": На Циглани не знам да си баш ударио ти некога али ниси био 
пријатан према мени лично. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Добро. Да ли се сећате неких. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па у  ком смислу? 
СВЕДОК "БЕТА": А у Економији си тукао. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Да ли се сећата неких група које су дошле рецимо из 
Тузле из Мостара, избеглица кад су дошле да овде у току дана, хтели су да вас 
такорећи линчују онде. 
СВЕДОК "БЕТА": Ја се сећам кад нас је тукао онај из Бајковице и Нишки кад га је 
отеро, а. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Ових избеглица не сећате се, можда сте радили тамо. 
СВЕДОК "БЕТА": Знам, биле су неке избеглице доле су радиле. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Да можда сте радили, дошла је група и једва сам их 
спасао да их не убију. Ти су они што нису радили, било, ви сте радили у три смене, 
значи било вас је око двадесет кад сам ја био, пошто, можда вас је после, касније 
било и више у Циглани 20-22, колко се ја сећам. 
СВЕДОК "БЕТА": Значи само се сећа да је Мишо нас онда спасио и Нишки, од оног 
момка, остало, твоја улога није била увек иста.  
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Добро. Ја кажем да он што је рекао да ово, да сам га 
туко, ја га нисам сигурно туко, не желим да се кунем. На Економији сам само једном 
ушо, кад је био, то је био онај датум, мислим да је био 12., или 13, јер Бубицина жена 
је и сама рекла да су они дошли, како се сећам 12., из Немачке. Можете проверити у 
транскрипт. 
СВЕДОК "БЕТА": Лажеш то. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: И тад сам први пут ушо на Економију и једини пут, 
следећи пут кад сам дошо да тражим нешто, чуо сам кажу да је Бубица одведен да су 
га одвели, сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А добро, она ситуација, Ви сте исто поменули, а и Ви сте 
говорили да сте ушли и видели да ових. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: То је та прва та ситуација. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да их терају сексулано да се иживљавају? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Да, ја сам извео Бубицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел тад тучен Бубица? 
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СВЕДОК "БЕТА": Јесте. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Јесте. Ја сам му ошинуо шамар, после га је Саво 
једном ударио и не знам да ли су га после били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени каже да му је само један шамар ударио? 
СВЕДОК "БЕТА": Па он ће рећи следећи пут да није ни тај шамар ударио, ако овако 
настави, ако га будете слушали. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Па мени је свеједно да ли га ударио шамаром или 
десет пут да ли, ја сам реко како је било,  ја могу рећи. 
СВЕДОК "БЕТА": Ја сам ту био. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Немам разлога да лажем, значи исто урадио га једном 
или ударио га десет пута то је сасвим све исто. Исто комплетно ништа то не мења 
моју казну, разумете, немам разлога да лажем. 
СВЕДОК "БЕТА": Не сећаш се кад си му реко да му је добра жена, да си је силовао. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Не, не. Ја сам прво питао, волиш плаве жене, да. Па 
ни не знаш, али не знаш. 
СВЕДОК "БЕТА": Па си га питао колико је имао Српкиња. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Али не знаш. Нисам му то реко. 
СВЕДОК "БЕТА": Па да. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: То ти сад можеш да измишљаш. 
СВЕДОК "БЕТА": Ја нећу да причам са овим човеком, има ли неко други да ме пита. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Ти не знаш разлог зашто сам му ја реко, доћи ће та 
жена, највероватније да сведочи ако буде хтела да сведочи. Зато што је он ту жену 
напао и откинуо јој да не причам овде пред људима. Док су Муслимани држали 
Зворник. Хтео да је силује у сред Зворника. 
СВЕДОК "БЕТА": Јел може неко други да ме пита. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У пекари да је,  то оно у пекари да је силовао? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Да. Хтео да је ухвати овде, откинуо јој. Да ли 
познајеш Ану Стевић, можда. 
СВЕДОК "БЕТА": Не. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Плава жена из Кикинде, Стево јој муж Радић, ради у 
Млиници ради, фудбалски судија је био. То је његова жена, плава, изразито плава 
жена као да је Швеђанка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није сведок из Зворника,  из места поред? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: А није сведок из Зворника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
СВЕДОК "БЕТА": Села једног код Зворника. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Не знам, не занима ме. Ето, он је напао ту жену баш, 
зато што је изразито плава и реко Ви плавуше Српкиње волите. 
СВЕДОК "БЕТА": Јел тебе срамота шта си радио. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Мене. 
СВЕДОК "БЕТА": Да. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Ја не, уопште ме није срамота, јер знам да то нисам 
радио. 
СВЕДОК "БЕТА": Немаш карактера ни образа. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Немам ја карактера, Ви имате сад карактера зато што 
знате да смо ја и Зокс и све хоћете да свалите на мене и Зокса, то поставља можда и 
низ ваше главе, можда из ове овде, није битно, можда из, чије не знам, али како год. 
СВЕДОК "БЕТА": Било је ту људи. 
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ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Све које шта радио, то је Зокс, то је Зокс. 
СВЕДОК "БЕТА": Које сам ја тражио после да са њима попијем кафу. 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Не помиње се ништа ови други што су радили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На кога то мислите? 
СВЕДОК "БЕТА": Па на неке људе што су спашавали и у Батковићу док сам био 
било је пар људи који нас изведу, Срба, изведу да радимо ......нама изнесу да ручамо 
ето, али било је и оваки и онаки.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јел имате питање још неко? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Немам више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала? 
ОПТ.ДРАГАН СЛАВКОВИЋ: Пријатно. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа, само у вези, баш сам ове 
тетоваже и тако даље, да је господин рекао да није тетоважа ЈНА, иако мислим да је 
то небитно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која страна? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: И рекао је у Хагу да је био полумесец и звезда, али 
то није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није он то данас баш децидирано рекао. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не, њих двојица су се, оптужени тврди да је био 
полумесец и звезда, а господин тврди да је. 
СВЕДОК "Бета":  ЈНА је било, сто-посто, а шта да је полумесец и звезда. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Није битно, него је битно у контексту да сте Ви  
другачије рекли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте у Хагу код истражитеља, мислим да је Енвер имао 
истетовиран полумесец и звезду. Да ли се сећате? 
СВЕДОК "Бета":  Можда су погрешно записали, али ја сам рекао, они су мислили да 
има неко на нама нешто истетовирано, полумесец или слово «У». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тако су нешто тражили? 
СВЕДОК "Бета":  А, уствари је код Енвера било ЈНА истетовирано. То можете 
сигурно контактирати и његовог рођака и Енвера и знаћете шта је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је било код овог старијег што је убијен? 
СВЕДОК "Бета":  Мислим да ништа није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да он није имао ништа? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ових дванаест људи који су се нашли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ухапшени са њим, добро? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Су се нашли у тој полицијској станици, да ли међу 
њима има неке његове родбине, да ли је био неко од тих дванаест? 
СВЕДОК "Бета":  Не. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Нема? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Из којег су места? 
СВЕДОК "Бета":  Па, сва места око Зворника, горе Власенице, како је ко ишао, ми 
смо били, заузели Грбавицу и Глумино горе када смо ишли, не знам ни ја. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Из којих су места? 
СВЕДОК "Бета":  Људи од Власенице, Зворника и тако даље. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Е па добро. А како сте се Ви то организовали, па 
сада један је из оног села, један оданде, један оданде, па ви сада баш дванаест идете? 
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СВЕДОК "Бета":  Било је једно место у некој шуми горе, где људи беже од пуцања и 
сви се, састали се пар људи и онда има неки људи, као наводно, воде куда се 
слободно може побећи, скупи се пар људи и води. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Постојали су неки људи који су водили, нека 
организација која? 
СВЕДОК "Бета":  Пар има, нека група иде и хајмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су вас водили? 
СВЕДОК "Бета":  Према Тузли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према Тузли? Да ли је тамо била та слободна територија? 
СВЕДОК "Бета":  Тако смо чули да је била тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Везано за оно што је колега Перковић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Мени није логично, па ако може да објасни, и ако 
хоће, наравно, како то, каже, породица је остала, његова породица је остала, а он је 
покушао да се пребаци на слободну територију. 
СВЕДОК "Бета":  Ја сам то рекао, жене и деца су већином остали, а ми смо старији 
морали да бежимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мушкарци су морали да се крију, да су хтели да им 
мобилишу. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Не, не, рекао је да је хтео са овом дванаесторицом 
да се пребаци на слободну територију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер је у међувремену чуо, па, колега, да ли сте пратили? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Колегинице, јесам пратио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, рекао је, у међувремену је чуо да су му отишли у Тузлу? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Колегинице, ако хоћемо нешто да разјаснимо, 
морам њега да питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, који пут? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Не желим Вас да питам, Ви ћете рећи кроз пресуду 
шта мислите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Трећи пут исто питање. 
СВЕДОК "Бета":  Ја нећу да одговорим на исто питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ми реците, када сте Ви сазнали да је Ваша породица 
отишла у Тузлу? Јесте их Ви послали или су они сами отишли? 
СВЕДОК "Бета":  Они су остали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кући? 
СВЕДОК "Бета":  Да, и рекли су ми, да ће покушати и они да се извуку према Тузли. 
И касније сам чуо, када сам дошао ја из логора, онда су у Тузли доле негде. Ја нисам 
имао контакта никаквог са фамилијом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте знали? 
СВЕДОК "Бета":  Па, како ћу, када су сви одвојени били, сви разбацани, на све 
стране, где је ко могао да бежи, он је бежао. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ако сам само добро разумео, мени да буде јасно, 
значи, он је хтео са овом дванаесторицом да пребегне на слободну територију, а 
породицу су оставили код куће, је ли тако? 
СВЕДОК "Бета":  То је после било пар дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао да је и породица рекла да ће ићи, само свако за 
себе, сада је то рекао. 
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АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Добро, добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да су и они рекли, покушаће, али нису заједно. Нисте могли 
заједно сви да кренете? 
СВЕДОК "Бета":  Сигурно, мушкарци су бежали, као наводно, жене и деца нису, 
мало пуштали су да иду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, можда неком није јасно, морамо да разјаснимо. 
Добро. Није био исти третман, колико сам ја схватила за жене и децу и за војно 
способне мушкарце. Није био третман исти, је ли тако? 
СВЕДОК "Бета":  Није. 
 

То је све што имам да изјавим. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам што сте дошли. Довиђења, можете да идете. 
СВЕДОК "Бета":  Довиђења и хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ОПТ. БРАНКО ГРУЈИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
ОПТ. БРАНКО ГРУЈИЋ: Ја бих желео да се обратим већу са једном малом молбом. 
Пошто сам превише нервозан и уморан, па сам мало написао, ја се извињавам што ћу 
мало теже читати, али шта ћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што ми то не доставите? 
ОПТ. БРАНКО ГРУЈИЋ: Па, када сам већ ту да прочитам или прочитајте Ви, ако 
хоћете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, доставите, да ли је неки захтев или нешто требате? 
ОПТ. БРАНКО ГРУЈИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, реците? 
ОПТ. БРАНКО ГРУЈИЋ: Ево прочитаћу, за пар минута, прочитаћу. Решењем 
истражног судије овог суда, Ки.В. 3/05 од 01.06.2005. године одређен ми је притвор 
који је до сада више пута продужаван, задњи пут 20.06.2006. године, а на основу 
чл.142. став 2 тачка 5. Закона о кривичном поступку због наводне основане сумње да 
сам извршио кривично дело ратни злочин против цивилног становништва из чл.142. 
став 1 Кривичног закона СФРЈ. Ја нигде нисам означен као непосредни извршилац 
овог кривичног дела, нити сам био у некој релацији командне одговорности са 
лицима која су са мном саокривљена, већ сам се налазио на месту председника 
Извршног одбора, вршилац дужности, односно Привремене владе, како смо је тада 
звали. У том својству, у моменту када су функционисали и сви други органи власти, 
СУП, Тужилаштво, суд, команда ТО, команда бригаде, код такве структуре власти, 
ја нисам могао, нити сам чинио, нити да наредим, нити да спречим оно што се у 
Захтеву за спровођење истраге наводи. Када се уз ово имају у виду и чињенице да 
сам се сам јавио истражном судији без његовог службеног позива, већ само на 
његову усмену поруку, то је очигледно да су у односу на мене, престали разлози за 
даље трајање притвора. У мом случају, осим формалног разлога да је запрећена 
казна затвора преко десет година, нема ни једне друге околности за даље трајање 
притвора. Код мене не може бити речи ни о каквим посебним тешким околностима, 
нити из начина извршења кривичног дела, нити су наступиле последице. Са чином 
извршења дела нити његовим последицама, немам никакве везе што несумњиво 
произилази из до сада изведених доказа. Из изнетих разлога, молим суд да ми 
притвор укине и омогући ми да се браним са слободе. Разлог више за ово је моје 
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тешко здравствено стање. У притвору се налазим више од годину дана. Због мојих 
година и лоших услова у притвору, моје здравствено стање се битно погоршало. 
Имам проблем са видом. Нужно је извршити операцију очију. Имам озбиљних 
срчаних сметњи, сметњи са живцима и крвним притиском. За побољшање 
здравственог стања у притвору немам услова, док би боравак на слободи то стање 
стабилизовало и наставио бих да са успехом учествујем у суђењу и да суђење 
пратим. Ја са своје стране обећавам да ћу се уредно одазивати на све позиве суда. 
Хвала Вам. 
 
 

Констатује се да је опт. Грујић Бранко прочитао предлог за укидање 
притвора. 
 
 
 
 Суд доноси 
 
    

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

Изнети предлог ванрасправном кривичном већу Окружног суда у 
Београду. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа, ја исто морам да изнесем 
предлог за укидање притвора за господина Поповића. Наиме, ја очекујем, можда не 
данас да Ви одлучујете о таквом предлогу, али очекујем да у комплетном Одељењу 
Већа за ратне злочине се апсолутно преиспита, по мени, крајњи једни рестриктивни 
ставови у погледу притвора у овим и оваквим предметима. На то ме понукава, могу 
да кажем, две-три ствари, а као прво, једно искуство, видео сам да и у другим 
предметима све до краја поступка, па, малтене, до правноснажности, сви морају да 
буду у притвору. Тај став које Веће Србије заузима, крајње ригидан став и 
контрапродуктиван и супротан Уставу, због чега? Он се може протумачити само на 
један начин, да ово Веће доказује некакву строгоћу Државе, на начин да неко мора 
да седи цело време у притвору, да то буде две године, три и да покажемо како ми, 
ето, када судимо, не само да судимо, ми до краја судимо, ми их до краја држимо и 
тако даље и тако даље. У исто време, осумњичени, оптужени за ратне злочине са 
бивших подручја исте те Југославије, исти ти, само са друге стране, учесници у 
сукобу који су оптужени с друге стране за ратне злочине, машу нам, машу нам са 
фудбалских првенстава док пију пиво, пуштају их из Хага, буду осуђени на две 
године, у реду је и тако даље или се јаве тамо, буду пуштени и тако даље и основано 
мене моји клијенти питају, то су моји клијенти: да ли би било боље да смо стварно 
можда процесуирани у Хагу или у Сарајеву, јер сматрамо да би било више правде. 
Лица за која сте Ви неки дан, или је то у петак било, сада не знам, споменули, то је 
Ђурковић, кога сте питали сведока, ко је држао Батковић, ко је размењивао и тако 
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даље, Војкан Ђурић, мислим, значи, који је пред сарајевским судом, међународним 
судом, тако и пуномоћницима оштећених познат, оптужен управо за таква и таква 
дела, за један логор, па други логор, па размена и тако даље и био месец дана у 
притвору, дао своју одбрану, саслушано пет сведока, рекао да ће се уредно јављати, 
оставио пасош, јавља се ваљда сваки дан или сваки други-трећи дан у полицијској 
станици, да ли Тузла или тамо мислим у Тужилаштву или у Бијељину. Где ико од 
ових људи има где да побегне? Сви су или били ту, нико није хтео да бежи, сви су 
свесни компликованости предмета, као и Ви и ми ћемо доћи у ситуацију за месец, 
два или три, да на уштрб, да на уштрб материјалне истине и материјалне одбране, не 
предлажем као бранилац доказе које би иначе предлагао и прикупљање неких 
материјалних доказа и тражење одређених сведока и тако даље. Мислим да ово Веће 
се полако уверава да одбрана са својим питањима није минирала оптужницу. 
Одбрана са својим питањима само је помогла овом Већу да што пре, што пре, не на 
крају или postfestum свега, схвати суштину предмета, схвати улогу сваког од 
окривљених. Па, видимо да данас је тамо на Економији продефиловало, према 
исказу сведока, 35 до 40 људи, а спомињемо двојицу, 35 до 40 људи. Ми морамо да, 
ја сам свестан да имамо, да је Србија преузела обавезу суђења, свестан сам и обавезе 
коју српско правосуђе има, тога сам свестан и то поздрављам и требало је осудити на 
свим просторима, свугде је требало осудити за ратне злочине. Требало је то раније, 
требало је наћи доиста оне кривце, зато се неко други морао да потруди, али не да 
стално имамо некакве потурене кривце, потурене или читаву аберацију оптужнице, 
несвесну аберацију Тужилаштва или од кога, па каже, ево ово ћемо овако оптужити, 
ово ћемо овако или ово вам је то, тужиоче, ви тако оптужите, па видимо онда током 
поступка да није ово овако, па је ово овако, па онако. Не могу да схватим да српско 
правосуђе треба да буде већи «католик» од папе, а да се у исто време из Београда не 
чује ни дипломатска нота, нити на једном «округлом столу», да се не каже, молим 
вас како ми, ево судимо две године, држимо људе, три године, четири, али у исто 
време, Главаш може да буде на Мундијалу, овај је овамо, овај је тамо и тако даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега, мало излазите из оквира нашег мандата. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не, председнице, апсолутно, то Вам и говорим. 
Суђење очигледно, хоћете да импутирате да има политички обол мој говор – има, јер 
га, јер преузимамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега, молим Вас. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо овде држати политичке говоре, овде нећемо. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Зашто нећемо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што ја тако кажем, док ја водим поступак. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли је ово политички говор? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада сте управо рекли да је политички обојен, а што се тиче 
уступања, надам се да сте Вашем брањенику објаснили да овај предмет. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не може, председнице већа, ово је хашки предмет. 
Ја Вас молим, па пустите предмет Хагу, то људи хоће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као прво, то не може. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не желимо да га више судите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега, да ли је могуће да Ви то нисте успели да објасните? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да нисте успели да објасните. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па, не, како? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате то? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да га неће? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не да га неће, него да не могу да узму, јер га нису ни 
оптужили до момента када им је био мандат за оптужење. Да ли је могуће да Ви сада 
то говорите, колега? Дођите код мене, ја ћу Вам објаснити зашто не може. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не морате Ви, председнице већа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видим да не знате. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па, били би људи сретнији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али, не може, да ли Ви схватате да не може. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Промениће се закон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па, променићемо га, тражићемо да га промене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте причати сада џабе овде. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Људи ће имати тамо изгледа више правде него овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није оптужен пред Трибуналом и ово није по 11-бис, ја сам 
то већ објаснила. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Него је уступљен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, уступљен је у фази истражних радњи, а не у фази 
оптужења и не могу да га узму. То је под «А». Под «Б», ево ја да објасним, видим да 
Ви не умете да објасните оптуженима, не може предмет да се уступи ни сарајевском, 
односно босанском правосуђу, јер овакви предмети, са оваквом запрећеном казном, 
према нашем ЗКП-у, не могу се уступати. Осим тога, не могу се наши држављани 
екстрадирати, овде је више наших, српских држављана и не могу се екстрадирати 
страној држави, односно Босни и Херцеговини. А што се тиче тачке за притвор, ја 
ћу, такође и Ваш предлог упутити Кривичном већу, јер ми немамо став да ми 
одлучујемо у предмету у коме судимо и само за Вашу информацију, по тачки 5. је 
одређен притвор, а то, надам се да тај део може бранилац да објасни оптуженима. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

Списе доставити заједно са предлогом за укидање притвора  Кривичном 
ванрасправном већу Окружног суда у Београду. 
 
 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Нисам ја завршио да образложим тачку 5. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам Вас прекинула. Изволите, колега. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ви ме прекидате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. Нећу политичке говоре, није ни време, ни место, 
заиста смо исцрпљени, три сата. Изволите. Ако хоћете политички, можете писмено, 
па на адресу тих којима се обраћате. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја ћу се, ако будем хтео политички. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде се политички ништа не суди. 
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АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Онда ћу у Скупштини то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно, слободно, у Скупштину. Изволите, колега 
Ђорђевићу. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ја да не бих понављао, апсолутно сваку реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас молим да не понављате. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ако ми дозволите, ја ћу брже завршити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дозвољавам, изволите. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ја знам, ја сам био судија и знам шта председник 
већа, воли да држи претрес до краја и да његова буде задња и то је лепо, али 
председник већа би требао да пусти мало и друге учеснике да нешто кажу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да одем ја, па ви причајте. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Морате ме пустити да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, изволите. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Дакле, ја прихватам и подржавам, значи, да не бих 
понављао све ово што је рекао колега Перковић, ни једну реч нећу поновити зато 
што иза сваке његове речи поводом овога могу да станем, сматрам да је то заиста 
тако. Хтео бих да формално ставим предлог за укидање притвора Славковић Драгану 
из разлога које је навео колега Перковић, али и из разлога који су личне природе. 
Ради се о томе, Славковић Драган, који је већ толико дуго у притвору, преко годину 
и по дана је у прилично тешком здравственом стању. Мислим да је председник већа 
о томе обавештен, а не знам да ли сте још некакве извештаје лекарске добили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесмо, тражили смо, добили. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Тражили сте? Отац је троје деце, заиста не видим 
разлог, пошто притвор, нема више обавезног притвора, ни ова тачка 5. по којој сте 
рекли није обавезан притвор, облигаторан притвор, факултативан је, значи, на оцени 
је суда. Не видим разлог због чега би поступак трпео, уколико би окривљени 
Славковић био на слободи. Тај разлог не видим, јер ни једном својом радњом у ових 
13-14 година од догађаја, није показао да се крије, да се склања, да избегава 
поступак. Сам се нико није јављао да му се суди. Ја не знам за случај да је неко сам 
дошао и пријавио се суди, каже, ја сам извршио кривично дело, судите ми. Значи, 
сам се једино то што није урадио, иначе, све остало је био потпуно у реду, није 
напуштао место боравишта, у Краљеву, граду у коме живи, са својом породицом. За 
тих 14 година није покушавао нигде да сакрије свој идентитет, да се на било који 
начин сакрије и не видим разлог због чега би он, нити је то сам показао, да би био 
недоступан суду, на било који начин и да поступак због тога трпео. Значи, ако тог 
разлога нема, а то је разлог над разлозима, да би се оправдао притвор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није тај. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да би се оправдао притвор. Сви остали разлози 
могу да се намакну, ако се хоће, разумете. Али, сврха притвора је да поступак 
несметано може да тече. Овде у овом конкретном случају, што се тиче Славковић 
Драгана, као његов бранилац, сматрам да тај разлог не стоји. Све остало, онда се 
може сместити у једну другу категорију. Хоћемо да буде притвор, све ово што је 
рекао господин Перковић, да се не понављам, али то, наравно, оптерећује овај 
поступак. Притворски предмети, сами по себи, оптерећују поступак. Суду се чини да 
ће лакше и боље радити предмет који је притворски, да то држи, на неки начин, под 
контролом, а будите сигурни да притворски, овакав притворски предмет оптерећује 
рад суда. Зашто? Зато што сада несумњиво, како поступак тече, имамо радње које су 
у оптужници обухваћене, радње које су се несумњиво догодиле као догађаји, патње 
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које су жртве имале, које су несумњиво биле, али их смештамо само на лица која су 
овде, а нису они то све урадили. Ово ја говорим по трећи пут, ово је важно због суда, 
важно је због окривљених, важно је због правде, важно је због Србије, али је 
најважније због жртава. Најважније због жртава да одговарају они који су им та дела 
урадили, а не да се то поклопи на нека лица и онда сви смо у реду, сви на броју, 
задовољни ће бити они који су, јер се стално нешто пропитујемо, видим кроз 
штампу, кроз рад судова, тужилаштва и тако даље, каже, нису нешто задовољни са 
нама. Да ли су задовољни они горе како ми то радимо, Богами, са тим начином, 
тешко ћемо доћи до правде. Говорим о чињеницама, говорим о чињеницама. Дакле, 
нећу ни ја да се упуштам, да Вам не бих одузимао много времена, сматрам да стоје 
разлози за укидање притвора и предлажем да се то изнесе КВ већу. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала.  
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Изнећу ја предлог за укидање притвора према оптуженом 
Ивану Кораћу и према осталим оптуженима, чији браниоци нису данас овде 
присутни, па у том смислу морам подржати предлоге, односно ставити предлог за 
укидање притвора. Придружујем се наводима бранилаца који су говорили пре мене, 
у потпуности су основани сви њихови наводи и, пре свега, треба имати у виду да је 
притвор мера обезбеђења присуства оптужених у поступку. Са своје тачке, сматрам 
да неће бити никаквих проблема да у даљем току поступка они долазе, одазивају се и 
учествују, првенствено, и у њиховом интересу је да се дође до материјалне истине и 
утврде околности везане за извршење кривичног дела, при чему нећу да улазим у 
основаност тог дела. Веће треба да има у виду и породичне и остале личне прилике 
свих оптужених, које, такође, имају утицаја и мора се води рачуна и о томе и 
елементе, да кажем, паралелизма поступања судова у сличним поступцима, о чему је 
већ говорио колега, а сведоци смо и наших ових оптужених шест лица, којима је био 
притвор, да кажем, условно укинут, па су се сви одазвали позивима и суђење је 
несметано кренуло у Хагу, тако да сматрам да и за ове оптужене треба поступити на 
исти начин и укинути притвор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Изволите, Тужилац? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: По ставу Тужилаштва, сви разлози због којих је притвор 
одређен, против сваког од окривљених и даље стоје, па се противим предлозима за 
укидање притвора у односу на сваког од оптужених. А што се тиче разлога које је 
навео оптужени Брано Грујић који се односе на питање његовог здравља и боравак у 
затворској јединици у односу на његово здравље, да ли је то погоршано или не, 
мислим да у том смислу могу да се изјасним када се извиде те, дакле, здравствене 
околности што се тиче Бране Грујића, па ја се надам да ће уз његову ту жалбу, 
односно предлог за укидање притвора, доставити и то, па ћу онда накнадно да се 
изјасним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо лекарски извештај од пре неколико дана, не знам, 
нешто ново, осим очију. Није нам ту сада колега Шалић, ако има неке лекарске 
документације, може да достави. Хвала.  
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Имам предлог за допуну доказног поступка. 
Хоћемо ли то сада или писмено? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете сада па ћемо ми одлучивати. Не морамо данас. 
НАТАША КАНДИЋ: Ми предлажемо да суд позове Идриз Софтића и Ахмета 
Срндића, обоје из Дивича који су били у Челопеку и да позове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са станом у Дивичу. 



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 11. јула 2006. године 

95

 
 
 
 

НАТАША КАНДИЋ: Тако је и да позове овог управника Циглане Мишу и данас смо 
чули. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо ми већ кренули у истраживање адресе, али још не 
добијамо из Републике Српске повратну информацију. Када будемо нашли одређена 
лица, ми ћемо, имам ја пуно доказних предлога сама себи, али покушавамо да 
утврдимо лица та где су. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Судија, није везано за ово што ћете одлучивати, 
него само једна молба. Замолио је Славковић да Вам пренесем ако можете да, каже 
да због болести коју има. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Срчаних неких? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Дабоме, да, замолио је буде вожен у предњем делу 
возила, каже, позади када се вози, има та гушења и тако, ако можете да утичете на. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сматрам да то може да се одради, је ли тако, колеге које су 
довеле, мислим да то није проблем, да се неко бар замени са њим. Можете ли да 
пренесете или треба писмено? Мислим да то није проблем. 
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на коме ће бити испитани сведоци по напред утврђеном редоследу, а о 
терминима каснијих саслушања бићете накнадно обавештени. 
 
 
 Довршено у 15,00  часова. 
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