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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 
оптужени Бранко Грујић, Бранко Поповић, Драган Славковић, Иван Кораћ, 
Синиша Филиповић и Драгутин Драгићевић, пуномоћници оштећених адвокат 
Драгољуб Тодоровић и Наташа Кандић, те браниоци оптужених, адвокат 
Перковић Мирослав, који се јавља за адвоката Миломира Шалића и Слободана 
Сташевића, те адвокат Мирослав Ђорђевић, који заступа оптуженог Драгана 
Славковића и јавља се за адвоката Драгана Ђокића. 
 
 Констатује се да је присутан и адвокатски приправник из канцеларије 
адвоката Мирослава Ђорђевића, Наташа Ђорђевић. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колега, данас имамо измену у распореду, па ће данас бити 
саслушан сведок Шевко Пекмезовић. Било је неких проблема у превозу, тако да ће 
вероватно сведок који је данас био предвиђен бити сутра, тако да су одбране 
делимично у колизији. Да ли можете Ви колега да преузмете одбрану оптуженог 
Бранка Грујића у овом делу данас? Питамо га, да ли се слаже.  И мени је сада речено, 
колега, ја сам све припремала за целу недељу. Дошло је до измене. Овај је дошао, 
овоме је отказан лет, тако да није до суда, није кривица суда. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Онда ја молим да не саслушате данас тог сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога да саслушамо колега? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Само зато што је он дошао или овај није дошао. Ми 
се припремамо, добијамо транскрипте и тако даље, читамо, припремамо се.   
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви то радимо, колега. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: То су искази на двадесет, тридесет страна. Ми 
нисмо, ми смо сада затечени. Свеједно, да ли је ту Шалић или није. Мислим, доиста 
није у реду да се припремимо за једног сведока кога ћемо саслушавати, да нам Ви 
кажете пре пет минута, данас нећемо њега због неких техничких проблема, 
саслушаваћемо другог сведока који је исто тако, можда мени и колеги Шалићу, још 
битнији. Синоћ смо се чули колега Шалић и ја и он је рекао, неизоставно мора бити 
у уторак ту, управо због овог сведока, а да данас га ја делом мењам. И сада нам Ви 
кажете, не само ми, и наши клијенти се припремају, данас су се припремали за овог 
сведока, о томе се ради, судија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо стићи сутра оба сведока, једноставан разлог. Они, 
знате да долазе људи издалека и да је то велики проблем да се ти сведоци обезбеде за 
саслушање. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја се противим, а Ви одлучите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Противите се саслушању или да колега Ђорђевић преузме 
данас одбрану? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Противим се саслушању, јер колега Шалић се 
припремио за тог сведока за уторак, Пекмезовића, синоћ смо разговарали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите, колега. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја сам се данас припремио за овог сведока и мој 
клијент се припремио за овог сведока. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Мислим да је једино што је целисходно да позовете 
Грујића и да се он изјасни да ли ће прихватити да га ја браним на данашњем 
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претресу или због разлога које уважавам, што је рекао колега Перковић, неће 
прихватити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете Ви колега са њим да попричате прво. Само нешто још 
да вам кажем. Овај сведок ће остати и сутра у судници, тако да ће бити прилике да 
му се поставе питања када дође колега Шалић. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Судија, ја само да пренесем, Грујић каже да није 
спреман данас за овог сведока и то је разлог због чега не би ни прихватио да га ја на 
данашњем претресу браним. Мислим не могу му натурити нешто што није.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам, једино тако да пробамо, шта Ви кажете, колега, 
тужиоче? Да ли сте се Ви припремили за Пекмезовића? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ови сведоци су саслушани у поступку истраге. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Суђење је заказано за више дана, па је за очекивати да се 
зна шта је било у истрази, односно садржај изјаве тих сведока, као и обзиром на 
планирано више дана, да се за те дане припремило за суђење. Дакле, ја бих ово 
разумео, није сада први пут саопштено да ће данас бити један, а сутра други сведок и 
није да се они сада први пут испитују, тако да то по мени не би могао бити разлог за 
одлагање, али би могао бити свакако разлог због одбране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Процесни је проблем због одбране, јер ипак су њихове 
одбране. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тако да ја и верујем да би колеге прихватиле овај први 
разлог да се одржи главни претрес, међутим, овај је заиста непремостив.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа да пробамо овог сведока за петак, сведока «Гама» за 
петак. Ми имамо у петак исто дан предвиђен за суђење, значи, целу ову недељу. 
Петак је остао празан, обзиром на измену у распореду суђења, па једино да 
покушамо онда сведока који је био данас предвиђен да га саслушамо у петак, а сутра 
да идемо по овом распореду. Дана 29. је Бошло Милић, добили сте обавештење. Ви 
свакако знате да постоји проблем везан за прављење распореда, за позивање сведока, 
њихово доношење одлуке да дођу у суд и тако даље, тако да се ове ствари морају 
дешавати и молим вас да убудуће се припремите за целу недељу, а покушаћу и са 
колегама, видим да је ту сада дошло до неког «осипања» у долажењу бранилаца, да 
ипак ово суђење схвате као приоритет. Изволите. Укључите микрофон, не чујете се 
када нисте код микрофона. 
ОПТ. БРАНКО ПОПОВИЋ: Имам само да укажем на документ који смо добили 21., 
недостаје страна 7, а са стране 6 како почиње неки интервју и неки подаци, те стране 
7 даље нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, исправићемо то уколико сте сви добили погрешно.  
ОПТ. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ево ту завршава и нема стране 7, почиње поново страна 
1.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је још неко добио без једне стране, проверите молим 
вас, ако треба некоме. Исказ сведока, да ли овог заштићеног сведока или кога? 
ОПТ. БРАНКО ПОПОВИЋ: Химзе Тулића. Колико знам он није, јесте, јесте, 
господин «Гама», извините. Седма страна недостаје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Недостаје? Добро. За сутра ћемо припремити, па ћемо Вам 
дати, седите. Само још нешто да вам кажем. У четвртак је предвиђено саслушање 
сведока под псеудонимом «Алфа» и вероватно ће бити искључена јавност, тако да 
публика, уколико долази, да зна. Што се тиче измене распореда који сте добили, она 
је уследила због тога што нисмо успели сведоке који су према претходном распореду 
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били предвиђено за ову недељу да обезбедимо и у току ове недеље одлучићемо о 
томе, који сведоци ће бити саслушани у децембру. Највероватније ће два сведока 
бити саслушана и то сведоци под псеудонимом «Т» и «Ф» путем видео линка из 
Сарајева. О томе још морамо да одлучимо, тако да ћете добити то решење и само да 
запишете распоред, урађен је распоред судница, коришћења судница у овој згради 
између два одељења која суде у овој згради. Значи јануар месец од 25. закључно са 
31. јануаром, значи и даље настављамо последња недеља, затим фебруар, од 26. 
фебруара закључно са 02. мартом и март месец од 26. до 30 марта. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је све овде у пола десет? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није у двојци, нешто у јединици, али то није сада тако битно. 
Колега, да ли је господин Грујић оперисан? Ја сам добила извештај, јесте, добро. И 
да знате за 29., не знам, можда неко не зна, да је предвиђен сведок Бошко Милић, ми 
смо доставили то обавештење, добро, онај сведок који је већ требало да буде, па је 
одложено. Он до сада није ни саслушаван. Добили сте и енглеску верзију за овог 
сведока Пекмезовића. Да ли још неком треба, обзиром да је и превод достављен? 
 
 
 Констатује се да, обзиром да бранилац оптуженог Грујић Бранка, 
адвокат Шалић Миломир није приступио у суд, а његова одбрана, односно 
одбрана окривљеног Грујића је делимично у колизији са одбраном окривљеног 
Поповића, није обезбеђена одбрана окривљеног Грујића, а наиме, није могуће 
да га на данашњем претресу заступа адвокат Перковић Мирослав, бранилац 
окривљеног Поповић Бранка, те  
 
 
 Суд због недостатка процесних претпоставки за одржавање данашњег 
главног претреса, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 Да се исти не одржи. 
 
 Следећи се заказује за 28. новембар 2006. године са почетком у 9,30 
часова, судница број 2. 
 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР      ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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