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Констатује се да су на главни претрес приступили: заменик Тужиоца за 

ратне злочине Милан Петровић, из просторија Окружног затвора у Београду на 
претрес су доведени оптужени Бранко Грујић, Бранко Поповић, Драган 
Славковић, Синиша Филиповић, Драгићевић Драгутин и Иван Кораћ, 
приступили су браниоци, адвокати Шалић Миломир, који ће мењати адв. 
Сташевић Слободана за оптуженог Синишу Филиповића, уз сагласност 
оптуженог, Мирослав Ђорђевић, који ће мењати адвоката Драгана Ђокића за 
оптуженог Ивана Кораћа, уз сагласност оптуженог, Мирослав Перковић, те 
пуномоћници оштећених адвокат Драгољуб Тодоровић и Наташа Кандић. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре свега, да вам се јако извинем за ово закашњење. Имала 
сам неке неодложне обавезе јутрос, па сам морала да закасним, а видим да је дошло 
и до неке грешке у комуникацији, па нисте добили информацију. Наиме, ради се о 
сведоцима који су предвиђени да буду саслушани данас и сутра. То су Бошко Милић 
и Коста Ерић који су замолним путем уредно примили позиве и наговестили да ће се 
одазвати позиву за главни претрес. Међутим, накнадно су и то у скором протеклом 
периоду обавестили суд да не могу да приступе, а наиме, сведок Бошко Милић је 
имао неку операцију киле, док је сведок Коста Ерић обавестио суд да је он веома 
стар и болестан и да за сада не може  да дође у суд, тако да ћемо накнадно о 
саслушањима ових сведока одлучити. Што се тиче сведока за понедељак и уторак 
који су предвиђени, немамо никакве информације да они неће доћи. Још ћемо једном 
проверити преко наше надлежне службе то. Значи, за понедељак и уторак остаје 
исти распоред, с тим што смо успели да убацимо сведока Гору Савић за понедељак, 
која је исто изразила спремност да дође. У међувремену, добили сте неке писмене 
доказе из Полицијске управе Шабац, то сам доставила. Што се тиче извештаја о 
здравственом стању прибавили смо да су сви оптужени способни да присуствују 
главном претресу, међутим данас и сутра, кажем, из ових поменутих разлога неће се 
одржати. Што се тиче господина Грујића, ја сам у директном контакту са 
управником затвора добила информацију да Ваша операција није ни из каквих неких 
волшебних разлога отказана. Напротив, она је планирана за новембар и ја сам 
молила да то буде већ почетком новембра на ВМА, где је и планирано да се 
операција изведе, тако да би Ви могли да будете способни и за следећи главни 
претрес који је предвиђен за крај новембра. 
 
 За новембар месец, ја ћу вам сада рећи који су сведоци предвиђени. Пошто су 
опет псеудоними и ти сведоци сигурно ће и бити, надам се да ће се сви одазвати. 
Ступили смо у неке контакте везано за обезбеђење њиховог доласка, тако да ћу ја 
рећи само псеудониме. Сигурно ће користити псеудониме, а то су. значи ми имамо 
последња недеља новембра, 27. новембра сведок под псеудонимом «Т» из истраге, 
28. новембра сведок «Ф», 29. новембра сведок «Х», 30. новембра сведок «У» и 01. 
децембра у петак сведок «Алфа», тако је овај сведок у истрази добио псеудоним. Е 
сада, уколико се ови сведоци сви одазову и дођу пред суд, онда неће бити потребе за 
неким померањем. Међутим, уколико неко од њих не дође, можда ће доћи до 
убацивања у те термине још два преостала сведока, а то је сведок «Гама» и сведок 
Шевко Пекмезовић. Ја ћу вас благовремено обавестити. Значи, уколико се сви 
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одазову у овој недељи новембра, онда ће 25. децембра бити позван сведок «Гама», а 
26. децембра сведок Шевко Пекмезовић, значи уколико сва ова петорица се буду 
одазвала у новембру. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Када, 25. и 26. децембра? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, зато што је то исто недеља која је за ово веће 
предвиђена. Ви знате да ми имамо подељено, значи, наша недеља је и та од 25. 
децембра па до 29. децембра. Ја се надам да нећемо баш последњих дана, али 25. и 
26. уколико свих пет дођу у новембру, ова двојица «Гама» и Шевко Пекмезовић ће 
бити предвиђени за 25. и 26. децембар. Ја се трудим да идемо хронолошки, сада неке 
смо и убацили, а видећемо. Ако неко од ових не буде пристао да дође или нешто, 
мораћемо да убацујемо, па ћемо благовремено обавештавати. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа, молим Вас ако може, да не 
губимо време. Тај предлог се сигурно намеће. Мислим да сте то и Ви по службеној 
дужности планирали, да се прибаве подаци из Црвеног крста Србије или Југославије, 
која је у то врем била, Црвеног крста Лознице, ко је тада, ајде да кажем, био 
одговоран, ко је радио у Црвеном крсту и Србије и Југославије и ко је радио на том, 
у критичном периоду што се ставља на терет нашим брањеницима, па ћемо да 
видимо, који су, ко је радио и да ли имају они некакву документацију о томе и тако 
даље, претпосатвљамо, пошто сви сведоци кажу да је било путем Међународног 
црвеног крста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Имамо времена до уторка, а мислим да тамо има 
имена. 
  
 Констатује се да бранилац адвокат Мирослав Перковић предлаже да се 
од Црвеног крста Југославије и Лознице прибави извештај ко је у јуну месецу 
1992. године радио на пословима прихвата лица из Козлука, као и да се прибави 
извештај од Црвеног крста Суботице и да се прибави писмена документација из 
тог периода везано за овај догађај исељавања лица из Козлука. 
 
   
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  
 О предлогу браниоца ће бити одлучено накнадно. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Због недоласка сведока данашњи главни претрес се одлаже, а следећи се 
заказује за 30. октобар 2006. године са почетком у 9,30 часова, што је саопштено 
свим присутнима уместо позива. 
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АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Судија, да ли ће бити неких померања за 30. и 31. 
октобар? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, исто као што смо рекли, исто, само се додаје ова Гора 
Савић. Ништа још немамо. Знате како је то сада нама, све на даљину комуникација 
па мало је отежано. Хвала. 
 
 
 
 
 Довршено у 10,45 часова. 
 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
 
  
 


