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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро јутро. 
СУДИЈА СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Драгомир Вукоје: Добро јутро. 
 
 
 
 Констатује се да су на главни претрес приступили: заменик тужиоца за 
ратне злочине Милан Петровић, оптужени Бранко Грујић, Бранко Поповић, 
Драган Славковић, Иван Кораћ, Драгутин Драгићевић и Синиша Филиповић, 
који су приведени из Окружног затвора, те браниоци, адвокати Миломир 
Шалић, који се јавља за прво и шестооптуженог, адвокат Ђорђевић Мирослав, 
који се јавља за оптуженог Драгана Славковића и Бранка Поповића и адвокат 
Драган Ђокић, који се јавља за оптуженог Ивана Кораћа и Синишу 
Филиповића, по заменичком пуномоћју адвоката Сташевић Слободана. Такође 
су приступили пуномоћници оштећених, адвокат Драгољуб Тодоровић и 
Наташа Кандић. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се главни претрес настави. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да видимо са режијом, да ли имамо везу успостављену, ако 
може са Сарајевом, пошто данас имамо. 
СУДИЈА СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Драгомир Вукоје: Председнице већа, да 
Вас поздравим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро јутро, поздрављамо Вас. 
СУДИЈА СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Драгомир Вукоје: Такође поздрављам 
Вас, чланове већа и присутне у судници. Дакле, и данас овде у судници број 6 Суда 
Босне и Херцеговине ће бити присутни Игор Слипичевић, руководилац 
аудиовизуелног тима, Адис Володер, аудиовизуелни техничар, Невена Аличехајић, 
правник, асистент Одјела за судску управу. Овде је са нама, такође, Ваш колега, 
истражни судија Окружног суда у Београду Алимпић Мирослав и биће, такође 
уведен сведок који ће данас бити саслушан. Но, о томе касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Поздрављам још једном све присутне у 
судници у Сарајеву и напомињем опет да ћемо и данас примењивати одредбе 
Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима, 
као и Други допунски протокол, члан 9. који регулише саслушање путем 
видеоконференцијске везе, тако да ћемо и данас, за почетак искључити јавност, само 
у делу у коме будемо одлучивали о примени мере заштите за сведока који је за данас 
предложен, одређено да буде саслушан. 
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 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се искључи јавност за време одлучивања о примени мера заштите, 
сходно одредбама ЗКП Републике Србије. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да искључите јавност. 
 
 
 
 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. 
 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 У даљем току, главни претрес је ЈАВАН. 
 
 
 

САСЛУШАЊЕ СВЕДОКА ПОД ПСЕУДОНИМОМ «Ф» 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре свега, да Вам се захвалим што сте се одазвали позиву 
суда и да Вас питам, да ли испред себе имате један папир са Вашим личним 
подацима? 
СВЕДОК "Ф":   Имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате ништа ту читати, него нам само реците, да ли су 
то Ваши лични подаци, име оца, година рођења, адреса и тако даље? 
СВЕДОК "Ф":   Све је тачно у потпуности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви ћете данас бити саслушани у својству оштећеног 
као сведока, па сте као и сваки сведок, дужни да говорите истину. Давање лажног 
исказа кривично је дело, предвиђена је казна затвора до пет година. Испред Вас ја 

ВР
З 0

10
4



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 30. јануара 2007. године 

3

 
 
 
 

мислим да имате један текст заклетве, па ћу Вас молити да положите заклетву 
читањем наглас тог текста. 
СВЕДОК "Ф":   Да ли могу да почнем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите, седите, да бисмо Вас боље чули, слободно седите и 
мало примакните микрофон. 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
СВЕДОК "Ф":   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: Добро, хвала. 
СВЕДОК "Ф":   И Вама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нисте дужни да одговарате на поједина питања, уколико 
сматрате да бисте се изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или 
кривичном гоњењу. Такође, испред себе имате и папир са одређеним псеудонимима, 
па Вас молим када будете требали да помињете те личности, да уместо имена кажете 
тај псеудоним. Да ли имате ту папир испред себе? 
СВЕДОК "Ф":   Имам, имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Молим Вас, он вероватно нема овога сведока 
«Бета»; па ако има Алимпић нека му достави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има, има, има. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, зато што, Ви се смејете, али није још 
нисмо расправили да ли је Исмет или је Хусеин Чирак, а то сведок «Бета» зна, па 
због тога би требало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам то већ урадила, јуче сам урадила, али после претреса. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: За овог сведока мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, за тог сведока «Бета», јесте, добро, колега, знам на шта 
мислите, за овог смо урадили.  
 
 
 Сведок са личним подацима као у списима, упозорен, опоменут, након 
што је положио заклетву, наводи: 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре свега да Вас питам, да ли се сећате, да ли сте давали 
осим у Суду у Сарајеву, још некада изјаву, везано за ове ратне злочине у Зворнику 
који су предмет наше оптужнице? 
СВЕДОК "Ф":   Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме сте давали изјаву и ако се сећате, када је то било? 
СВЕДОК "Ф":   Које године се не могу сећати, то је било у Wienu, у Бечу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Коме сте дали изјаву? 
СВЕДОК "Ф":   Тачно се имена не могу сетити, овај, али давао сам вероватно то 
тамо имају и ти папири, сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из ког органа су били ти људи који су? 
СВЕДОК "Ф":   Из Трибунала из Хага. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Трибунала, добро, добро. Да ли Ви остајете при Вашим 
изјавама које сте дали Трибуналу и тужиоцу у Сарајеву прошле године? 
СВЕДОК "Ф":   Остајем. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ја ћу Вас сада због начела непосредности поступка 
замолити да Ви нама поновите Вашу изјаву, а нас занима, значи онај део о коме Ви 
говорите, а који је предмет наше оптужнице, а то су ратни злочини који су се десили, 
између осталог и на пољопривредном добру Економија и у Циглани у периоду мај – 
јули 1992. године, кривична дела која се стављају на терет оптуженима Грујић 
Бранку, Поповић Бранку, Славковић Драгану и Кораћ Ивану, што се тиче овог дела 
Економије и Циглане. Изволите, крените мало ако можете укратко, где сте Ви 
боравили и како сте доспели уопште на та места, изволите. 
СВЕДОК "Ф":   Рат је почео 08. на 09. 09. сам исељен из своје куће, осећајући 
опасност која се дешава. Био сам у Јошаници, село удаљено од Зворника неких 
петнаест километара. Поново сам пошао да се вратим са својом фамилијом у Дивич. 
08. сам дошао у Дивич и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О ком 08. говоримо, који месец је то у питању? 
СВЕДОК "Ф":   Април месец 1992. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то када је почео рат? 
СВЕДОК "Ф":   Да, да. Нашао сам у Дивичу свог брата и једног и другог, мајку и 
речено ми је да треба да се јавим у СУП Зворник. Сутрадан сам отишао у СУП 
Зворник, стајао сам у реду као и сви други грађани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви сигурни да је то април месец? 
СВЕДОК "Ф":   Април месец, не, не, када сам отишао, али када сам се вратио то је 
већ 08. мај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам. 
СВЕДОК "Ф":   Јер, месец дана сам био, да, да, 08. мај. И вратио сам се 09. маја сам 
стајао у реду као и сви грађани пред СУП-ом Зворник, који сам био по реду, 
углавном негде можда средина, педесети, шездесети, није битно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то тамо, оно у граду у СУП-у, у граду? 
СВЕДОК "Ф":   У граду, у граду, у СУП-у, јесте. Са спрата другога зовнуо ме је 
полицајац којег сам познавао од раније да уђем у просторију. Мене је лично извео, 
мислим из тог строја, тако да кажем. Ушао сам тамо, тамо ме је испитивао Божо који 
је био, радио у СУП-у у цивилном оделу, коју је функцију вршио не знам, испитао 
ме је и као наводно, позвани су људи да ме отпрате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта Вас пита, шта пита? 
СВЕДОК "Ф":   Питао ме о свему, где је било, шта сам био, шта сам боравио. То 
морам бити искрен, тај ме човек ништа није малтретирао, ништа није дирао, али, ето, 
то је све било, како би рекао, једноставно, где си, шта си, што си ишао и тако те 
ствари. Није ништа било екстра. Дошла су четворица са, нисам видео које је ауто. 
Касније ћу видети које је ауто, одмах из Божине канцеларије и кренуо сам са њима. 
То је био, касније по надимку сам сазнао Пиварски, био је један истог којег сам 
познавао из Зворника, радио је у Ватрогасном друштву, да ли у Ватрогасном 
градском или у «Глиници», имена му не знам. Углавном становао је у Српској 
Вароши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И још два? 
СВЕДОК "Ф":   Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете још два са њима? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте и још једног, четири је укупно било, три сам познавао, тог 
четвртог не знам. Уствари, нисам знао ни Пиварског, ова су двојица коју знадем. Био 
је Учо који је био возач «Лознице превоз», овај, који је доле био ја мислим околина 
Козлука, Табанци, Тршић, углавном из тог дела је. Отпратили су ме тада у војни 

ВР
З 0

10
4



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 30. јануара 2007. године 

5

 
 
 
 

одсек. У војном одсеку су ми били непознати људи. Ту сам добио један ударац, два у 
ноге са неким погрдним речима и то је све. Одатле су ме одвели на Економију. На 
Економији сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете само микрофон мало да према себи гурнете, 
мало овако на Ваше лево, тако је боље. Изволите. 
СВЕДОК "Ф":   На Економији сам затекао још те друге затворенике. Ту сам 
смештен, ту су та исто до 12. сам био ту, од 12. сам пребачен у Циглану и у Циглани 
сам био до 15. јула. Од 15. јула пребачени смо у Батковиће. Тамо сам био до 20. 
фебруара 1993. године и онда сам размењен, Липовац, тамо код Шида. Одатле сам у 
Гашенице до 17., до 07. марта и онда 07. марта сам отпутовао даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете сада да нам се вратите мало на ту Економију 
када Вас довозе? Да ли Вас исто тај Пиварски и та тројица довозе? 
СВЕДОК "Ф":   Они су ме довели ту и у ту просторију сам затворен са тим другим 
затвореницима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква је та просторија, како она изгледа? 
СВЕДОК "Ф":   То је просторија била на улазу су била жељезна врата, са десне 
стране пуни зид, са леве стране пуни зид и испред мене зид који је био горе, како бих 
рекао, при плафону је био мањи, не мањи, него прозор, али не тако ниско, него 
височији мало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта има, да ли опремљена та просторија, да ли има неки 
намештај, неки кревет, столице? 
СВЕДОК "Ф":   Не, доле је био само голи бетон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има воду, да ли има тоалет, да ли има нешто унутра? 
СВЕДОК "Ф":   Нема ништа ту унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни чесма? 
СВЕДОК "Ф":   Ништа, апсолутно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Аха. И када Ви долазите, кога ту затичете, колико је то 
људи? 
СВЕДОК "Ф":   Па, било је ту негде, ја мислим 14 људи и имају ови који су под 
псеудонимом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ти што су ту, добро. Која ту слова, отприлике, да се сећате да 
сте затекли од тих слова ту што има? 
СВЕДОК "Ф":   Слово «Т». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Он је већ био ту? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још неко да је ту? 
СВЕДОК "Ф":   Касније су, касније су довођени други. Касније та се цифра попела 
до 24 и онда смо 12., рекао сам већ, пребачени у Циглану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли свих 24 у истој соби сте били до краја? 
СВЕДОК "Ф":   Свих 24. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А добро, Ви сте помињали ту да има нека друга просторија у 
којој не знате ко је био, па је неко видео. Где је та друга просторија? 
СВЕДОК "Ф":   То је тачно, то је тачно. Друга просторија је била, јер то малтене ми 
нисмо ни знали једни за друге. Међутим, Јусуф Авдиспахић који је био исто 
затвореник, пролазио је, да ли су га изводили тада у WC или не, рекао ми је да је у 
другој просторији видео двојицу које је познавао и којим тим људима, ја не знам да 
ли су живи, да ли су мртви, углавном, нигде се не појављују више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само двојицу је тамо видео? 
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СВЕДОК "Ф":   Не, он је ту двојицу препознао. Сада, да ли их је било више, да ли 
није, сигурно, то не знам, углавном да ми је рекао, ту двојицу, јер сам и ја ту двојицу 
исто познавао. То је један Омеровић и Ејуб Атановић, ја мислим да је, који је био 
ожењен из Дивича и један и други, уствари и други, један тај млађи што је и живео 
на Дивичу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се Ви сећате, Ви сте у Трибуналу помињали нека 
имена тих људи. Да ли Вам је био још неко осим овог сведока «Т» познат ту када 
улазите, од тих људи које затичете? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте, били су Даутовић Несиб, Даутовић Енвер, онда Мухамед 
Реџић, онда ко је, касније, кажем, мењао се број. Било је касније исто који су 
довожени, доведени, Абдулах Буљубашић, доведен је по надимку Мецо, Салиховић, 
доведен је Мехо Которовић и тако ти. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био неки Кемо можда? 
СВЕДОК "Ф":   Кемо, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је био Буквић Бего можда? 
СВЕДОК "Ф":   Буквић Бего, Сафет, Бешир и ти су људи били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био тај сведок што пише ту број «Четири», ту на том 
списку, име да му не помињете, само број «Четири»? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте, јесте био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он био када сте Ви дошли или је после дошао, да ли 
се сећате? 
СВЕДОК "Ф":   Е то Вам тачно не могу, јер то су већ биле, што кажу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био неки Чинда? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли његово име знате? 
СВЕДОК "Ф":   Ја мислим Чинда, Сеад Авдић ја мислим да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сеад Авдић? Да ли је био неки Алмир можда са истим 
презименом? 
СВЕДОК "Ф":   Алмир, не, моменат, не, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се, добро. 
СВЕДОК "Ф":   Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква Вам је била храна у тој Економији од 12. маја? Шта сте 
ту добијали за јело и када и колико? 
СВЕДОК "Ф":   Добијали смо некакве конзерве које су биле, ја мислим бугарског 
порекла, то је све на Економији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико пута дневно? 
СВЕДОК "Ф":   Када ти ко донесе, да ли је било једном или два пута, углавном, није 
било довољно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било ту услова за купање, за бријање, за нешто? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? 
СВЕДОК "Ф":   Ту се нико није ни купао ни бријао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тоалет био напољу? 
СВЕДОК "Ф":   Тоалет је био напољу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви ту били закључани? 
СВЕДОК "Ф":   Да, нормално, жељезна врата била закључана, испред којих је био 
стражар. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то нам реците мало ако се сећате, ко је ту чувао вас, 
како је то обезбеђивано? 
СВЕДОК "Ф":   Па, то су били као некакви чувари, отприлике по ономе, као који су 
били и пре ратног стања, разумете, али међутим, то су чувари били изгледа само 
ради реда, да ми не би могли као изаћи негде, али када су долазиле те поједине групе 
да нас малтретирају ту, они су били немоћни за било шта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су наоружани ти стражари? 
СВЕДОК "Ф":   Јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су униформисани или у цивилу или како? 
СВЕДОК "Ф":   Не, униформе су претежно биле од Југословенске народне армије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су били неки као полицајци у оним униформама 
полиције? 
СВЕДОК "Ф":   Не, касније групе које су долазиле, оне су, право да Вам кажем, 
носале свакакве униформе, као Шешељеве, као полиција Републике Србије, из 
Лознице и тако даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се ту дешава? Значи, Ви сте ту, практично три дана, је 
ли тако од 09. до 12.? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете сада да нам отприлике опишете шта се дешава 
за та три дана, нешто што је Вама остало у сећању? 
СВЕДОК "Ф":   Ево сада ћу. Малтретирања долазе, туче долазе, рекао сам Вам по 
групама, у било које време, када се коме навије, тако и дођу. Од самих тих туча 
подлегао је Несиб Даутовић, који је био исто Абдулах Буљубашић, звани Бубица, он 
је био претучен до смрти, али је касније ваљда докрајчен у Стандарду или у 
«Алхосу»; не знам, то Вам не бих знао тачно рећи. Углавном, био је на мртво 
пребијен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То се све десило на Економији? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте, Даутовић Несиб он је подлегао негде ујутру око 12. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 12.? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ли да нам испричате све чега се сећате на 
Економији? Значи, интересује нас то, ако сте видели ко је тучен и ако уопште знате 
имена тих људи, надимке, било шта који су то радили и како су долазили? Да ли је 
то било појединачно или више њих или како? 
СВЕДОК "Ф":   Било је, дођу у групама, било је појединачно, дођу по два, три, како 
када, онај туче два, три, онај туче једног, малтене ко коме се свиди тако и ради, 
разумете. Били су по надимцима, могу све рећи, а нормално да и не знам њихова 
права имена, били су од Краљева и Лознице, били су на пример, Драган Торо, па је 
био Зокс, па је био из Лознице Саша, Кардељ, Штука, Прље и тако та имена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте сазнали да се они тако зову, Кардељ, Штука, Зокс? 
СВЕДОК "Ф":   Они су се између себе дозивали, тако је то временом текло, да смо 
касније, на пример, утврђивали права, када они између себе зову један другога, јер то 
нисам нормално могао знати први дан, али већ касније, распознавањем и сваки дан 
док је то трајало, до 15. јула, тако да смо утврдили ко је који, јер они су се баш и они 
су се тако звали између себе. Једино Драгана Тору су поједини ословљавали Мајоре 
и тако. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли тај Мајор или Драган Торо, да ли је он био 
појединац или је припадао некој групи од ове две које сте навели? 
СВЕДОК "Ф":   Он је припадао, ја мислим, они су, из Краљева, оно што знамо ми и 
да је припадао Шешељевој групи, Шешељевци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како то знате? Како знате да су из Краљева и да је 
припадао тој Шешељевој групи? 
СВЕДОК "Ф":   Они су по самој причи било где када се касније, даље радило, имали 
смо испочетка, али увек је ваљда и када забораве, везали су оне беле траке на руци, 
око руке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ту била нека ознака на тим тракама или не? 
СВЕДОК "Ф":   То је била отприлике та ознака да су Шешељевци, «Бели орлови» и 
тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су имали неки амблем «Бели орлови» или грб или шта? 
СВЕДОК "Ф":   Тога не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве су они имали униформе, да ли су били у униформи или 
не? 
СВЕДОК "Ф":   То су оне шарене униформе, зелено-маслинасте, шарене униформе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зелене? 
СВЕДОК "Ф":   Да, шарене оне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је још припадао тим Краљевчанима? 
СВЕДОК "Ф":   Краљевчани су касније, Саво, Саша, Саво, Саша, Торо, Зокс, Пуфта 
и сазнао сам касније да је Зокс имао ту брата, али овај, њега сам врло ретко виђао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога Зокса или тог брата? 
СВЕДОК "Ф":   Тог брата његовог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Ф":   Зоксовог брата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви можете сада да нам опишете, ако се сећате, како су 
изгледали тај Торо, Зокс, Пуфта? 
СВЕДОК "Ф":   Па, Торо је изгледао онако, висок, онако развијен, грађен, кратко 
ошишан, фино обријан, тако. Зокс је био увек, држао, црња коса онако је била и било 
је оно, не да је имао браду, него као да није увек обријан по пар дана, тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су они били мршавији или дебљи, како су изгледали? 
СВЕДОК "Ф":   Драган је био онако, не да је пуначак, онако фино попуњен, грађен, а 
Зокс је у то време изгледао мало мршавији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тај Пуфта, како је он изгледао? 
СВЕДОК "Ф":   Пуфта је изгледао буцкаст и који је највише, овај, проводио на 
Циглани касније као и стражари ови, малтретирао и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта је радио? 
СВЕДОК "Ф":   Малтретирао онако самим тучама, на пример Енверу Даутовићу је 
искружио месец и звезду која му је била на руци. Ови други су поједини били начети 
ножем, по увету, онда Чирак Исмет, ја мислим да је био почет ту, да га коље, шта ли. 
Онда је изведен из, стављен у ауто и одвежен је ван Циглане. После пар минута чуо 
се пуцањ. У којој је то близини било, у којем је правцу било, не бих знао рећи, али ја 
мислим да је Исмет Чирак убијен, не тврдим сто-посто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можемо да се вратимо сада на ову причу о Економији. 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поменули сте овог Несиба Даутовића. Да ли сте Ви видели, 
ко је њега тукао, а ако јесте, где је то било? Нешто сте причали о томе и раније. 
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СВЕДОК "Ф":   Он, да, то се почињало унутра, у тој затвореној просторији, касније 
су извођени напоље. Извођен је један по један и касније, они су то као звали обрада, 
као обрађен је, разумете. Да ли је то њима било, како бих рекао, као за подсмејавање, 
као не знам шта су подразумевали под тим и Несиб Даутовић је од тупих удараца 
ујутру већ изумро. То су били ударци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је њега тукао, да ли сте Ви то видели? 
СВЕДОК "Ф":   Па, ту је највише почео Зокс. Тамо га је Зокс извео и ја мислим да је, 
сто-посто да је Зокс највећи учесник тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А он га је извео, да ли је још неко ушао? Како га је извео, 
можете то да нам опишете? 
СВЕДОК "Ф":   Па, то приликом туче, приликом тучњаве, онда почињу извођење. 
Био је, морам сада да се вратим поново. Прво смо, како, јер више мењале су се те, 
како бих рекао, паравојне формације. Није се знало када ко долази, није ни било 
одређено, па си у одређеним моментима када улази, морао да будеш погнуте главе, 
па тек онда при тим тучама можеш да препознаш, на пример, понекога, јер онда су 
већ ти покрети сами, како бих рекао, да ниси оборене главе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да нам завршите то за Несиба, да ли се Ви 
сећате како је то било? 
СВЕДОК "Ф":   Па, он је, рекао сам, почео је да га туче унутра, онда је изведен 
напоље. Он је ударан тим, како бих рекао, кундацима, палицама, безбол палицама, 
неки су носали држалице од крампе, неки су носали жељезне цеви, тако да више 
ниси могао да знаш када је шта кога у рукама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се Ви сећате том приликом да ли је још неко био са 
њим? 
СВЕДОК "Ф":   Био је Драган и не знам за више, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је Несиб тучен? 
СВЕДОК "Ф":   Да. Било је пре тога, исто једном, било је скидање као да нас скине 
шта имамо, да види шта имамо као истетовирано на себи, па смо тако били скинути 
до појаса и у клечећем ставу, главе на бетону и тада је био један исто којег су звали 
Војвода. Имао је браду, пуначак онако, низак, имао је репић и носио је црне оне, 
како бих рекао, као пате, топлуке, како се звало у Босни тада, не знам ни ја, то је 
имао на ногама. Њега су звали Војвода, али тог човека ја више нисам имао прилику 
да видим и у Циглани га нисам никада видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А то причате на Економији да су вас скидали? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко вам је то наредио да се скинете до појаса? 
СВЕДОК "Ф":   Војвода. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Војвода?  
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тада био неко са њим или је дошао сам? 
СВЕДОК "Ф":   Не, било их је још, али не сећам се, на пример, не могу. Био је 
нормално Зокс, Драган и ти, али на пример још је вероватно било других, али не 
сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за Зокса и Драгана се сећате? 
СВЕДОК "Ф":   За Драгана и Зокса се сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се том приликом десило? Шта су они радили? 
СВЕДОК "Ф":   Па, тукли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога? 
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СВЕДОК "Ф":   Ево, на пример, сада то можда се нигде и не спомиње, али то долази 
временом сећање. Када смо били то унутра, извођен је, на пример и Бубица и у току 
ноћи извођен је Нермин, један, његовог се имена не сећам, он је тучен кабловима од 
струје, на пример, ко је директно то на њему урадио тамо, то не знам. Углавном и то 
је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овом приликом када сте се скидали до појаса, зашто сте то, 
то када је Војвода тражио, зашто је то тражио? 
СВЕДОК "Ф":   Па, као наводно да види, шта има истетовирано на коме. На пример, 
оптужбу је добио, а што сигурно није ни утврђено, као наводно, Несиб Даутовић је 
био усташа у Другом светском рату, има му као наводно «У» истетовирано испод 
пазуха, што није тачно. То је једноставно тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су видели да то није тачно или? 
СВЕДОК "Ф":   Сигурно. На пример, ја бих сада могао да кажем исто, једно за себе, 
али ако кажем, бићу откривен сто-посто, разумете, ради чега је се и мени требало 
неко, као што зло да деси, као на пример, још горе од саме туче. Али, ако то кажем, 
онда сам сам себе открио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је то оно што сте причали и у Трибуналу и у? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се десило том приликом, да завршимо тај догађај, када 
Вам је тај Војвода рекао да се скинете до, да ли је неко тада тучен? 
СВЕДОК "Ф":   Па, тучени смо сви и извођени. На пример, тада је извођен исто и 
Бубица, тај надимак Абдулах Буљубашић и извођен је Нермин и ја сам требао да 
будем изведен, рекао сам као што сам ја био на реду. Једино већ ако инсистирате, 
онда да Вам кажем до краја, ради чега сам ја требао да будем изведен. Међутим, 
касније ми је тај њихов, моторола та, са ким су контакт, као морају да иду негде и 
онда ето тако да сам срећом и приликом остао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви видели ту прилику када је Несиб тучен, да ли је 
то било том приликом када му нису нашли то «У» или неки други пут? Кажете, он је 
већ ујутру. 
СВЕДОК "Ф":   Ујутру је већ изумро, ујутру је већ изумро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ујутру је умро. А да ли том приликом га Зокс изводи што 
причате, па је напољу вероватно кажете, Ви нисте видели, али вероватно га он туче 
или неком другом приликом? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, тада, тада, тада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада? И ко је то био напољу? Кажете да је Зокс ушао унутра 
и шта се даље десило? 
СВЕДОК "Ф":   Они су касније, један почео, на пример, и са самим Бубицом и са 
самим, ја мислим, сада Вам не морем, Саво, ја мислим да је тада, уствари у току 
ноћи је било када је доведен Бубица, да му је скинуо златни ланац са врата и рекао да 
му више не треба и он је на пример, рекох Вам ја, баш у сатима и минутима, он је, на 
пример, Бубица је још на почетку ноћи је једном био изударан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се Ви сећате, ко је довео Бубицу ту, ко је њега увео ту 
у просторију? 
СВЕДОК "Ф":   Е то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате када је то било у односу на Ваш долазак, после 
колико времена? 
СВЕДОК "Ф":   Па, то је могло да буде, јер ја сам доведен, ја мислим да је 09., да је 
субота била, а Бубица постоји могућност да је доведен 10., 11., али више да је 11. 
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него 10. Тачно баш оно не можеш се сетити, јер, како бих рекао, изолован си од 
свега, да сада то баш стриктно, 90% да је био 11. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је њега довео, да ли се сећате? 
СВЕДОК "Ф":   Па, ја мислим ови што су, али ја мислим да је био у тој групи и тај 
Саво што му је одмах када га је унутра увео, закачио му је, да ли је то био шкорпион, 
да ли је био аутомат, цеви за златни ланац и рекао му да скине, да то њему више не 
треба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Саво? А ко је био са Савом? 
СВЕДОК "Ф":   Саво је исто то припадао групи Драгану Тори, Пуфти и Зоксу и то, 
Саво и Саша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Том приликом, да ли је био још неко из те групе, том 
приликом када је Сава скинуо тај ланчић и то? 
СВЕДОК "Ф":   Ја мислим да је и Драган Торо био унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са тим Савом? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то је моменат када њега доводе ту на Економију? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се са њим дешава, какав је он када је дошао? Да ли је 
он здрав, Бубица или? 
СВЕДОК "Ф":   Он је сто-посто био здрав, фино обучен, јер га и познајем. Он је 
возио директора Јефту Суботића у «Глиници», фино онако дечко, што каже, сто-
посто уредан, међутим, касније он је, он је, како је тучен, како је ударан, шта је 
рађено тамо са њим, између осталог, ваљда је и на колац да су му да извинете, 
гурали у позадину и шта је све са њим било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како Ви то све знате? 
СВЕДОК "Ф":   Па, када, малтене човека после увуку, када не може ни да говори ни 
да, како бих рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зар се то није дешавало унутра, ту? 
СВЕДОК "Ф":   Унутра буду туче, па онда буду извођени напоље. Он је извођен 
напоље лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте некада видели да њега неко туче ту у просторији 
где сте Ви боравили, Бубицу? 
СВЕДОК "Ф":   У просторији га је тукао и Драган и Саво и још један, њега не могу 
да опишем. Он је био висок, крупан, исто сам га само, да ли једном или два пута 
видео. Носио је црну браду, јаку онако, не много дугу, али је имао браду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А чиме су га тукли Драган и Саво? 
СВЕДОК "Ф":   Па, то се и руком и ако имаш који предмет у руци има, да ли има 
безбол палицу, да ли има топуз, шта су све носали у руци, то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да се сетите тада, када је тучен Бубица, чиме су 
га тукли? 
СВЕДОК "Ф":   Не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете, добро. А добро, шта је иначе тај Драган имао код 
себе, ако је имао нешто од оружђја или оруђа? 
СВЕДОК "Ф":   Имао је оружје, али имао је као топуз неки и то је носао у руци, 
Драган. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да  ли је то том приликом ту или када? 
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СВЕДОК "Ф":   И том приликом и касније сам више пута, на пример, 
карактеристично је код Зокса, Зокс је носао неки стари револвер онај и буздован, 
топуз, и он је нешто носао Зокс. Зокс је тај револвер имао увек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је још Бубицу тукао док је ту боравио, то док Ви нисте 
отишли? 
СВЕДОК "Ф":   Они су га тукли и изводили су га исто те ноћи напоље, е ко га је све 
напољу тукао, то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада када су били Торо и Сава или, о тој ноћи причате? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте, али то је се дешавало, није се то десило на пример једном. То 
је се више пута десило, то је било с почетка, онда је касније у току ноћи, око пола 
ноћи, па опет ујутру, када ко дође. То није било одређеног времена, то је када, не 
могу Вам објаснити, да кажем, дошао је тачно у девет или у десет. Откуд знаш, нити 
имаш, легнеш као да заспеш, међутим, наједанпут врата пукну, упадне група и шта 
знаш шта се дешава све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је Бубица више тучен ту унутра или је негде вођен 
напоље, ван те собе? 
СВЕДОК "Ф":   Бубица је тучен унутра, али је више напољу ударан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поменули сте и ту другу групу, Прља, па кажете, Кардељ, та 
имена. 
СВЕДОК "Ф":   Прља, Штука, Кардељ, Сарма, Гогић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Која је то група? 
СВЕДОК "Ф":  То је група из Лознице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када се они појављују у односу на ове из Краљева? 
СВЕДОК "Ф":    Они су се исто појављивали у та три дана на Економији. Касније су 
се више појављивали и у Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Када су долазили једни а када други, како је то било? 
СВЕДОК "Ф":   Па, рекох Вам, то није било одређено када ко долази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него, да ли је било и заједно или свако посебно? 
СВЕДОК "Ф":   Претежно су они долазили као по групама, долази група 
Краљевчана, долази група Лозничана или тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли се Ви сећате, да ли сте видели да је овај сведок «Т» 
ту тучен у просторији или напољу? 
СВЕДОК "Ф":   Он је тучен. Њега смо касније, два, три дана када смо дошли горе на 
Циглану, њега смо подизали уза зид и држали га као бебу. Није могао сам да устане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви видели, када је он то тако повређен, да је после 
морао да лежи на Циглани, којом приликом? 
СВЕДОК "Ф":   Па, на Економији је тада исто повређен када је то било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је Несиб или другом приликом? 
СВЕДОК "Ф":   Када је Несиб, не, не, када је и Несиб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да нам испричате то, мало хронолошки, које је 
прво, да ли сте видели то или, где се то дешава, ко њега туче, ако сте Ви видели? 
СВЕДОК "Ф":   Па, највише учесник око овог сведока «Т» и његовог оца, Зокс и 
Драган, а највише Зокс. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта сте видели везано за овог сведока «Т»? Кажете да је  
био доста повређен. Шта сте Ви видели? 
СВЕДОК "Ф":    То је било ударцима ту. То није било, да кажем сада, ножем. Он је 
ударан свачим, тако да је био сав испод пазуха доле, стомак и то, он је био сав, сав 
црн. То је све било поплавило од удараца. Он није могао да дише добро, није могао 
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ништа. Разумете, ми га узмемо, један са једне стране, који смо били као у бољем 
стању, па га подигнемо уза зид да га наслонимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А добро, кажете, Несиба је извео напоље. Колико је он остао 
напољу? 
СВЕДОК "Ф":   То се опет, да ли десет минута, да ли петнаест, не могу Вам тачно 
рећи. Углавном извођени су напоље и онда удара се до бесвести. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су после враћени унутра? 
СВЕДОК "Ф":   Јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је онда било са Несибом? Колико је он ту још био 
жив? 
СВЕДОК "Ф":   Несиб је враћен унутра и не знам тачно колико да Вам кажем, али он 
је ујутру негде већ изумро, мислим, јечао је онако и то већ су били ти знаци, како 
бих рекао, нисам доктор да знам, али када, што каже, човек ван своје свести. Ујутру 
је изумро. То је у затвору, није у затвору, како је било, малтене, да не смеш да 
обраћаш пажњу да ли удара тебе или брата или оца, када си немоћан било шта. Не 
можеш се ставити, како бих рекао, као у заштиту, то је глупост, али, малтене, не 
смеш да гледаш док удара, ето. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нешто сте се изјашњавали пред овим истражитељима за 
Бубицу, да Вам је он, да је то било испред собе, али да Вам је он причао нешто о 
томе шта му се десило? 
СВЕДОК "Ф":   Бубица? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК "Ф":   То је било као напољу тамо, шта му је се десило, као да су га колац 
набијали, али то је било у кратким цртама, малтене, да се не можеш сетити, можда 
проговори реч или две, јер познавају ја њега и он мене из раније. То је само јер 
погледа он ако стоји прекопута тебе, ти погледаш у њега, направи ти некакав покрет 
очима или главом, као бива крај је, или како да кажем, онако, не могу да се изјасним 
када човек гледа у тебе и каже, бива, малтене, умирем или тако то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је то било? Да ли је то било пред Ваш одлазак у том 
периоду? 
СВЕДОК "Ф":   Пред наш одлазак. Он је ту ја мислим и остао, мислим да је остао и 
Мецо и Јусо Авдиспахић. Ми смо као који смо били као у бољем стању, овај 
одведени у Циглану. Е касније је доведен Авдиспахић Јусо и Салиховић Мецо, не 
могу да му се сетим имена, него по надимку говорим. Касније су и они доведени у 
Циглану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је Бубица када је дошао нешто Вама причао, откуд 
он ту, како су га ухватили, ко је њега ту затворио? 
СВЕДОК "Ф":   Па, наводно да га је позвао директор да се врати на посао и он је као 
дошао, нормално, изашао на улицу и да су га ваљда, да је тада шетао са женом и да 
су га покупили, једноставно и довели доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је то он причао? 
СВЕДОК "Ф":   Па, да, мислим, да, да је он ваљда био пре тога у Немачкој, па је 
телефоном се чуо и речено му је да се врати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А том приликом када је тучен Несиб Даутовић, да ли је том 
истом приликом тучен и овај сведок «Т»? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је још неко тучен, да ли се сећате, да ли је неко извођен 
још? 
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СВЕДОК "Ф":   Извођени су, извођен је још, рекао сам Вам, Нермин. Можда се он 
нигде не спомиње, он је родом са Куле. Он је био скинут напољу го и ударан је 
кабловима од струје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то истом том приликом? 
СВЕДОК "Ф":   Истом том приликом, те ноћи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је био напољу, од ових који то раде, да ли сте Ви 
видели? 
СВЕДОК "Ф":   Ех, те не знам, углавном када се дечко вратио, знате како изгледа 
човек го када се удара кабловима од струје, то се не може описати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он причао, ко му је то нанео те повреде? Ко му је то 
радио? 
СВЕДОК "Ф":   Е, то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, добро. 
СВЕДОК "Ф":   Не знам. Рекао сам Вам, понављам Вам, Војвода је био, уствари 
један од војника, али онда ћу открити себе, као и ја сам требао да изађем, био сам ја 
на реду, међутим, затворили су, али ако то кажем, открио сам себе, али ако 
инсистирате да кажем, онда ћу да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу инсистирати, пошто и то нам није овде описано. А 
добро, да ли се сећате Ви на Економији, да ли је долазио тај Пуфта, тај дебљи што 
сте га помињали? 
СВЕДОК "Ф":   Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? 
СВЕДОК "Ф":   Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се да ли је он био ту када је Несиб тучен и то? 
СВЕДОК "Ф":   Не сећам се то, углавном, Пуфту, Пуфту право сазнајем, њега лично 
што каже оно, знам и видим у Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Циглани Вам је он, добро. Да ли је било неких ситуација 
на Економији да је неко од вас тражио да се тучете између себе? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте, тражено је и то, али је исто то тражено и у Циглани, тако да се 
могу, како бих рекао, помешати ти датуми и то. У Циглани је исто више пута 
тражено да ми између себе ударамо боксерима један другог, уствари, они се искупе, 
седе, гледају, а малтене, два затвореника који се ударају између себе, и млађи са 
млађим, и старији са старијим, тако да су на пример у томе, је предњачио, он је 
највише, али он је, малтене, и он се тукао као да и он није затвореник, овај Чинда, 
Сеад Авдић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него мислим, ко је то од вас захтевао, то сам питала? 
СВЕДОК "Ф":   Од нас, затвореника? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ко тражи да то урадите, ко вам то наређује? 
СВЕДОК "Ф":   Па, тражи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који? 
СВЕДОК "Ф":   Па, било који, који год, то је се знало да дође и ако су Краљевчани 
или ако је Пуфта или ако је било која та стража да се, било је чак, штавише, ту пред 
самом просторијом, било је у просторији, било је чак, штавише, тамо, знало је се 
дешавати и где се цигла товари или цреп, на самој рампи, једноставно на ум падне 
му, дај изађи да се ударате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да определите, да ли је то било ова група из 
Лозница или група из Краљева? Ко је то тражио, да ли можете тога да се сетите? 

ВР
З 0

10
4



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 30. јануара 2007. године 

15

 
 
 
 

СВЕДОК "Ф":   Не могу. Не могу, не могу, ја сам лично са Сеадом Авдићем 
неколико пута се тукао. Заиста не могу и један дечко исто, он се исто видим не 
спомиње нигде, Цицибан је имао надимак, а како му је било име, не могу да се 
сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је било на Циглани? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што сада причате, а на Економији, да ли се сећате, ко је то 
захтевао, ако је тога било? Да ли је било тога на Економији, обзиром да сте били у 
тој соби? 
СВЕДОК "Ф":   Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте на Економији ишли на неки рад? 
СВЕДОК "Ф":   У Економији нисмо ишли, у Економији нисмо ишли, а на Циглани, 
када смо доведени на Циглану, онда смо имали рад у Циглани и у пљачкању тих 
муслиманских кућа, како да кажем, муслиманских радњи, муслиманских радиона, 
све што је било. То су нас водиле те групе из Краљева, а и из Лознице, исто тако. 
Вођени смо по Зворнику, вођени смо по Кули граду, вођени смо по целоме граду где 
је било шта што је било муслиманско, на Видаковој њиви, до Козлука и тако. То је 
било пљачкање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли се сећате на Економији, да ли је неко од Вас тражио 
или од неког другог да пишете неке изјаве? 
СВЕДОК "Ф":   А то су тражили, када дођеш, то одмах узму, ако имаш нешто да 
напишеш, неку изјаву, шта знаш, где си био, шта си радио и тако даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте и Ви морали нешто тако да пишете? 
СВЕДОК "Ф":   Јесам, писао сам изјаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то од Вас захтевао? 
СВЕДОК "Ф":   Е исто то не могу сада да се сетим, углавном, морао сам написати 
изјаве. Ја мислим да сам тада и предао, имао сам личну карту код себе, не знам шта 
још и то ми је узето. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је било нешто да вас снимају неким видео камерама, 
нешто? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "Ф":   Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је долазила нека телевизија можда да вас снима на 
Циглани или на Економији, да ли се тога сећате? 
СВЕДОК "Ф":   Телевизија? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "Ф":   Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК "Ф":   Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Ф":   Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли Вам је неко тражио да предате неке ствари можда 
које сте имали код себе? Да ли сте нешто претресани када долазите, ту када су вас 
примили на Економији, када су вас убацили? 
СВЕДОК "Ф":   Па, претресања је увек било, претресавање је било касније и у самим 
Батковићима, након два месеца затвора, дешавало је се, на пример, да зађу, да 
претресају, да ли имаш прстен, да ли имаш шта, да ли имаш ланац, да ли имаш у 
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новчанику нешто и то. То је се дешавало увек. Мени је, на пример, касније, када сам 
био у самој Циглани, Прља више пута, није више пута, вероватно можда би и 
завршио, тражио је од мене паре да му дадем, као, наводно, мени више паре не 
требају исто, па да он знаде, сто-посто да ја имам марке кући, да сам тај посао радио, 
да имам то и да му те паре предам. Чак, штавише, изводио је и мене и изводио 
касније, ако рекнем, онда опет себе откривам, још једну особу, као наводно да зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците нам то за Економију, када су ти Лозничани 
долазили, и о томе сте нешто причали, о неком Боксеру? 
СВЕДОК "Ф":   Боксер, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то тукао? 
СВЕДОК "Ф":   Тај је Боксер, он је имао специфично, он је носао цев водоводну на 
којој је горе била она крива лула и онда морамо да се окренемо уза зид да исправимо 
руке горе, да раширимо ноге и онда те он удара по леђима, малтене, по кичми или 
како бих рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одакле је био тај Боксер, коме је он припадао? 
СВЕДОК "Ф":   Он је припадао Лозничанима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лозничанима? 
СВЕДОК "Ф":   Мене је лично баш тај више пута ударао са том жељезном цеви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како сада долази до тога да Ви крећете тог 12. на Циглану, 
како је то било, како сазнајете да треба да идете, да се селите на неко друго место? 
СВЕДОК "Ф":   Па, ништа, дошао је касније камион «Застава 640», као ми требамо 
да идемо да радимо, да нећемо бити малтретирани. Тог возача те «Заставе» сам 
познавао. Он је из Милића, возио је у фирми «Бокситранс», имена му не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то неки државни камиончић или његов приватни? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, не, државни, е сада, да ли је узет од неког камион или шта је, 
то Вам не бих знао рећи, али ја познајем њега да је радио у фирми «Бокситранс» 
Милићи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је, он сам долази по вас или неко са њим долази? 
СВЕДОК "Ф":   Он је дошао пред врата, паркиран, то не мореш знати. Касније као 
предузима над нама Нишки некакав, који је имао тај надимак и води нас горе да 
радимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где се тај Нишки појављује први пут, где Ви њега видите? 
СВЕДОК "Ф":   Он се ту, он се, да ли тачно ту, углавном њега упознајемо од оног 
момента у Циглани, мислим, сто-посто знам, чим смо дошли 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је Вас провео до Циглане, да ли се сећате? 
СВЕДОК "Ф":   То се тачно не могу сетити. Ми смо били на том камиону позади, 
каросерији. Онда тамо када смо већ ишли у просторију где ћемо да будемо, е онда је 
тај Нишки. Сада, да ли је он био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ту стижете на Циглану? 
СВЕДОК "Ф":   Да, е сада да ли је он био у самој Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Е сада, хајте нам мало ту опишите те услове, где вас ту 
смештају и како сада ту боравите, шта једете, како спавате, каква је била хигијена? 
СВЕДОК "Ф":   Ту је, о хигијени нема никакве ни приче, ни дискусије. То је исто 
опет просторија у којој смо ми смештени, ти, ја мислим да је тај први број 24 нас, то 
је, која је некада била канцеларија ту, заковани прозори су као наводно да се закују 
неким даскама да не би као ми побегли. Унутра немаш ни воду, немаш ни тоалет, 
немаш ништа. Касније, када имаш потребу за тоалетом, онда зовнеш стражара да би 
те извео вани, вани је био тоалет, али то је, малтене, сваки се и сам бојао, па се то 
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морало да трпи по пола сата и по неколико дати, јер не смеш да, како бих рекао да 
зовнеш, јер бојиш десиће ти се нешто, разумете. Унутра није било ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли у тој соби има нешто да се легне на нешто? 
СВЕДОК "Ф":   Испочетка је то било, касније шта су нам дали, не бих знао тачно 
рећи, касније су као, дали су нам овај да лежимо. Ја мислим да су били као стари они 
што се користило као они мадраци у војничким креветима, ја мислим да је то било 
касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А каква је ту храна била, ту на Циглани? 
СВЕДОК "Ф":   Ту је храна исто су нам доносили конзерве. Касније су нам, када смо 
ту радили, касније су почели да нас одводе, како је која смена на раду, да нас уводе у 
кухињу где су се хранили радници Циглане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто у оквиру тог круга фабрике? 
СВЕДОК "Ф":   Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вас који сте радили? 
СВЕДОК "Ф":   Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било довољно хране касније? 
СВЕДОК "Ф":   Па, шта да Вам кажем,  да је било добро, није, али било је већ боље 
него што је се десило, на пример, на Економији та три дана. На Економији си могао 
само добити некакву конзерву и после тога, малтене, требаш да платим тучом, а 
овамо када смо радили, и даље је нормално било свега и свашта, али храна, храна је 
била боља. Углавном, они остали услови, не знам ја, вани је била касније вода, па 
нас пусте понекада да изађеш да опереш главу и тако или да се обријеш и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сада, кажите нам, како је организовано то обезбеђење 
на Циглани, сада тамо када долазите? Да ли има ту неко да чува, ко то ради? 
СВЕДОК "Ф":   На Циглани су били, које сам исто познавао, то су били чувари који 
су били чувари у фирми. Међутим, сада су били, нормално у униформама, али су и 
пре рата били чувари. Био је неки Брано, био је Пајо, био је Перо, добро Перо није 
чувар, ја мислим био на продајном оделењу, шта је било и онда су они нас ето као ту 
били, али то је опет та стража била која је била немоћна ако је дошао неко да нас 
туче, ја мислим, да би могла да се супротстави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је та стража имала наоружање? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како су обучени ти стражари, шта имају? 
СВЕДОК "Ф":   Они су били у одећи Југословенске народне армије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је оно маскирно или једнобојно? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, не, Брано, Пајо, они су имали ту униформу, а ови други који 
су касније, на пример, долазили, они су опет, било је свакаквих униформи. А ови 
стражари, како бих рекао, цивилни, предратни, они су имали војничке те. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли су ти стражари ту и радили? 
СВЕДОК "Ф":   Они су и радили, нормално и пре и тада, или се то њима бројао, како 
бих рекао, нормално да је радни однос, само ето што су били у војничком оделу, јер 
то су, рекох, предратни чувари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли су они ту и радили на Циглани неке редовне послове 
производње или само чували? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, они нису радили у производњи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нешто сте поменули тог Нишког и да Ви схватате да он ту 
сада преузима неку надлежност, па нам то мало реците? 
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СВЕДОК "Ф":   Па, Нишки је прво када је дошао рекао, овде вас неће нико дирати, 
овде морате да радите, он је као наш, да нас, како бих рекао, да нас штити и прво је 
било, донео нам је цигара и поделио. Међутим, овај, у његовом одсуству почеле су 
се већ да дешавају те којекакве туче и малтретирање. Он лично када је ту, није се то 
дешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био тај Нишки, да ли сте Ви успели да сазнате? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не знам, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли је он имао под собом неке војнике своје, да је 
неко њему био одговоран, да сте Ви могли то да схватите? 
СВЕДОК "Ф":    Па, шта да Вам кажем, да ли је њему, опет не можеш да знаш ту, да 
ли је одређен, на пример, када нас је извео један војник који је био да малтретира, 
био је, један је као дошао негде, донео некакав изгорели хлеб и натерао нас да једемо 
и ја сам баш лично напољу био. Тај други војник, ја мислим да је он исто тај 
резервни састав, он је био, отприлике, из Челопека, ударао нас је, тукао. У том 
моменту када је Нишки долетео са аутом, како да кажем, то је за мене било као у 
филму, отварање аута, репетирање револвера, пиштоља и то, он нас је ставио, лично 
где сам био, ставио у заштиту, заштитио нас је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А добро, да ли се ту сада појављују ови Краљевчани и 
Лозничани? 
СВЕДОК "Ф":   Они појављују се, и Краљевчани, јер у пљачкама касније идемо, где 
су предњачили ови Краљевчани, касније и Лозничани. Онда то идеш сваког дана, 
једни раде у Циглани, једни узме онај, каже треба му пет људи, онај му каже, треба 
му три, четири људи, онај иде са једним камионом, онај са другим и идеш, пљачка 
се, купи, доноси. Онда ту у Циглану ту се онда, да ли је камион пун или није, ако је 
се нешто мало пре довезло, товари се, ако има превише, одтовари се и онда је то 
ишло за Србију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви отпочетка имали неке обавезе да радите, од када 
сте дошли у Циглану, тог 12., Ви лично? 
СВЕДОК "Ф":   Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам, за та два месеца, колико често и шта радите? 
Да ли има ту неке смене, ко шта ради, ко је задужен да иде, ко, да има неко ту можда 
да остане да нешто производи, цреп или нешто? 
СВЕДОК "Ф":   Ја сам, на пример, био лично највише на утовару црепа, на утовару 
црепа и ишао сам и у те. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Вас то одредио? 
СВЕДОК "Ф":   Па, шта да Вам кажем, то како ко, како бих рекао, малтене, како 
коме, ко се свиди, каже. Ја сам, на пример, морао, остајао сам највише, остајао је 
Сејфудин Хаџиавдић са мном који је био, малтене, неспособан, старији, онда је 
остајао неки Хасан, онда Фехим исто који није могао ништа, онда, ко је још био. 
Остајали ту на раду у Циглани, а једни су опет ишли по сменама. То је, како бих 
рекао, није то прва смена и друга, него једни раде по ноћи, једни раде по дану, у 
самој производњи, слагању црепа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте и Ви ноћу радили некада, Ви лично? 
СВЕДОК "Ф":   Ја нисам, ја нисам лично. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А који су ти, сада сте поменули те пљачке. Шта о 
томе знате? Да ли сте Ви, прво нам реците лично Ви шта сте, ако сте нешто 
учествовали, а онда шта сте сазнали за друге? 
СВЕДОК "Ф":   Јесам, јесам учествовао, на пример, од лимара Фикрета Ловића који 
је био од, да Вам објасним део града, од СУП-а према Дивичу, према Градској 
капији, пре Градске капије можда на неких триста, четиристо, петсто метара, триста, 
четиристо метара, имао је лимарску радњу. Из те радње смо однели све живо и све 
живо што је било у кући, само нисмо плочице скинули. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, са ким сте то ишли и ко Вам је то наложио да радите? 
СВЕДОК "Ф":   Лично је на пример у тој пљачки из те радње је највише, ја сам ишао 
неколико дана и увек је био, увек сам био са Драганом, Драган Торо је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са Тором? 
СВЕДОК "Ф":   Драган Торо, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је још неко, осим Вас био од затвореника? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте. Није никада могао један човек, увек је требало више људи за 
било који утовар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био са Вама, да ли се сећате? 
СВЕДОК "Ф":   Ја мислим, овде у овоме да је био, псеудоним «У» и не могу да се 
сетим других. Јесте, био је, у овоме, баш у овоме још било нас је више, али био је 
сигурно Цицибан, надимак, не знам, не могу имена да му се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте дошли до те радње? Како сте стигли? 
СВЕДОК "Ф":   Камионом, камионом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то тај мали или неки већи или какав? Какав је био? 
СВЕДОК "Ф":   По потреби, по потреби је било камиона. Некада је, на пример, био је 
један Драган, па је био Мићо неки, који је ја мислим био пореклом са Соколца, он је 
имао 15, 20 шлепер, долазили смо, товарили смо, био је Бабин, који је исто био возач 
Циглане, «Новог извора», био је, рекох Вам, по потреби. Они су имали те различите 
камионе. На пример, Цицибан, онај, Бабин је возио кратки онај кипер камион, а 
Стево исто који је био на Циглани он је возио дужи камион, сандучар, а Мићо, овај 
Драган, они су имали ја мислим, шлепере. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кажете, неколико дана сте ишли код тог Фикрета лимара? 
СВЕДОК "Ф":   Зато што је ту било доста и да је покупљено све живо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И добро, шта се сада даље дешава, то товарите на камион и 
онда? 
СВЕДОК "Ф":   И онда, ако је, на пример, те робе, да ли то они комплетирају, 
сортирају, не знам ја, ако има нешто да се истовари, неких ствари, онда се нешто 
скине ту у Циглани, а на пример, дотовари се других ствари и онда они сада, какве 
су отпремнице писали, ја не знам шта су писали, углавном, то је ишло све за Србију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како знате да је ишло за Србију? 
СВЕДОК "Ф":   Па. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели или чули, како? 
СВЕДОК "Ф":   Чули смо зато, сада, на пример, опет ако кажем, опет овог једног  
човека откривам, зато што ми је, на пример, тај један Мићо, е сада сам већ рекао 
његово име, доносио неких ствари, купи ми као тамо донесе ми као да ми помогне, 
донесе ми кекс, донесе ми коју кутију цигара и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То неки ту локални? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, тај што је, рекао сам, што је возио за Србију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, што? 
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СВЕДОК "Ф":   Возач, возач тог камиона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, шта Вам је он рекао? 
СВЕДОК "Ф":   Па, каже, на пример, возио је за Србију, нормално неће да ми каже 
где је истоварао, али возио је за Србију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте ишли некада са Зоксом или са Пуфтом по ту 
робу по граду? 
СВЕДОК "Ф":   Не могу се сетити лично. Највише сам ишао са Драганом, највише и 
касније сам ишао са групом Лозничана у Козлук. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Козлук? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте онда још ишли са Драганом, када кажете највише, 
осим код овог лимара? Да ли сте још негде ишли? 
СВЕДОК "Ф":   Ишли смо, ишли смо у Српску Варош, тамо, тамо смо товарили, 
ишли смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из којих објеката и шта, да ли се сећате? 
СВЕДОК "Ф":   Товарило се ако има негде да је изложено блокова за градњу куће, 
ако има дрва метарска, ако има цигла, блок, грађа, даска, ламперија, машина, све, све 
живо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се дешавало са тим грађевинским материјалом када 
дођете у Циглану? Да ли је и то остајало ту или је и то ишло? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, не, то је одмах, ако је пун камион таквих, тог материјала онда 
се они вароватно тамо пишу, ја мислим да је госпођа која је радила тамо Стојанка, 
нормално уз сагласност. Ту је тада био Мишо директор. Ја мислим да ту Мишо 
директор мора да зна све, где је ишло и шта је ишло, јер у то време је био Мишо 
директор Циглане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, ми смо њега саслушали, он нама није рекао да су то биле 
пљачке, односно он не зна да су биле пљачке. Да ли је могуће, ево нама оптужени 
баш тај Драган кога Ви стално помињете, каже да то ништа није било пљачкано и да 
он не зна да је ишло у Србију, него да је то ту складиштено у магацине ради даље 
неке продаје и да је складиштено и у Робну кућу у граду у магацин, да је ту 
остављано и тако? Шта Ви на то можете да кажете? 
СВЕДОК "Ф":   Знате шта хоћу да Вам кажем, да је то довожено ту и складиштено, 
онда би требало једно фудбалско игралиште, да би се то све што је се опљачкало, да 
би се могло да стави ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А добро, да ли сте Ви видели ту да ли има уопште неки 
магацин у фабрици, у том кругу? 
СВЕДОК "Ф":   То и ако је било, то је можда, ако је било можда нека вреднија ствар, 
а то је могла бити мања просторија, малтене, како бих рекао, као, јер ту није могло 
бити толико, такво складиштење, јер, махом, махом је ишло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви некада ишли по приватним кућама или 
зградама, у станове? 
СВЕДОК "Ф":   И по приватним кућама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вас је то водио? 
СВЕДОК "Ф":   Ево, на пример, директно, ово сад, што је било код тог лимара, то је 
уједно, његове радионе приватна кућа и изношено је све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте некада износили телевизоре, фрижидере, 
видеорекордере, неке линије? 
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СВЕДОК "Ф":   Музичке линије, хладњаке, не знам ја, како се зове, витрина, што је 
била нека продавница и то је се товарило, намештај, на пример са Видакове њиве 
смо код једног човека кожну гарнитуру, нисмо могли да изнесемо на врата, него смо 
морали да је на балконска врата да је пуштамо конопцима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко Вам је ту био од ових вођа? 
СВЕДОК "Ф":   Исто је тада био Драган ту, Зокс је повремено долетао. То је било на 
Видаковој њиви, тај део града се звао Видакова њива. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то мислите на ту Видакову њиву за Зокса да је 
повремено или је иначе повремено? 
СВЕДОК "Ф":   Ту, ту на пример сам ја конкретно два, три дана био, он је повремено 
долазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, шта је радио? 
СВЕДОК "Ф":   Дође, једноставно неки контакт има са Драганом, мала, како бих 
рекао то између себе што они причају, нормално да ја не могу знати ни чути, овај и 
оде, а ми смо то радили. На пример из куће доле Хорића  неког вађене су ствари, па 
онде ту што је било на полигону све од, кажем, материјал грађевински сав је се 
товарио, све се живо товарило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А кажете, после долазе Лозничани? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су они били истовремено са овима, или је то било прво 
једни па други? 
СВЕДОК "Ф":   Прво једни па други. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А после који су? 
СВЕДОК "Ф":   Прво једни на други. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су били после? 
СВЕДОК "Ф":   На пример, ја знам за ове пљачке. На пример, ја сам ишао са групом 
Лозничана у Козлук. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то било касније? 
СВЕДОК "Ф":   Е, ја мислим да јесте, али не могу тачно, али ја мислим да јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви када сте ишли у Козлук, да ли је било тамо Козлучана у 
својим кућама? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су они били, да ли знате? 
СВЕДОК "Ф":   Па, они су пре, куће су биле празне. На пример, могу само да 
споменем једну жену која је била српске националности, која је поступила 
изненађујуће, да на пример, тој групи Лозничана, ја мислим до ње кућа је била 
Бањановића неког, да је она њима почела да псује мајку, да је она живела добро са 
својим комшијама, да су они четници, да су они дошли да пљачкају, да ово, да оно. У 
том моменту они су напустили. Прво је један рекао од тих Лозничана да, како бих 
рекао, да шути, да не говори. Њезин један син, ако је споменем, а треба да је 
споменем, јер је стварно била часна и поштена, што кажу, што је то урадила, други 
један Лозничанин је рекао, не сећам се који је, као убиј је, шта брбља куја, шта 
говори. Њезин један син, који није био ја мислим, то знаду Козлучани, који није био 
баш како бих рекао сто-посто нормалан, рекао је том Лозничанину, каже, моја пушка 
пуца као и твоја и из те куће нисмо изнели ни шарафа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из те Бањановићеве куће? 
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СВЕДОК "Ф":   Јесте, а то је жена, ја мислим да је њезин муж био пре некада 
милиционер и да ли је, да ли је умро, шта је било, ја мислим да се зове Паун или 
Пауновица, тако некако, она је заштитила ту кућу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, она  није дозволила да се из те куће износи? 
СВЕДОК "Ф":   Ништа, апсолутно се из те куће није изнело тог дана. Шта је касније 
било, шта је се десило, не знам, али лично је се она ставила у заштиту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где су били ови Краљевчани када долазе Лозничани? 
СВЕДОК "Ф":   Ех, то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су остали у Циглани или не? 
СВЕДОК "Ф":   Не, они су опет као, од њих је свако негде, опет кажем, не можеш то 
да знаш, они су као станове имали по Зворнику, онај је живео онде, како је ко живео, 
где су радили, шта су радили, то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ту неко од њих био неки главни од тих Краљевчана 
на Циглани? 
СВЕДОК "Ф":   Па, на Циглани ја мислим да су били сви подређени Драгану Тори, 
јер њега су звали Мајор. Ја мислим да су они били сви подређени под његовом 
контролом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када кажете сви подређени, на кога још мислите? 
СВЕДОК "Ф":   Па, мислим на Зокса, мислим на Зоксовог брата, мислим на Пуфту, 
мислим на Саву, на Сашу и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли они ту бораве, да ли они ту по цео дан буду или 
их неко време нема? Кажете, живе негде по Зворнику? 
СВЕДОК "Ф":   Па, слушајте никада нису да је сада, на пример, можда некада 
повремено да се искупе сви, али претежно, ако се не иде у пљачку, на пример, Пуфта 
је лично био, како бих рекао, ту више од ових. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чешће? 
СВЕДОК "Ф":   У Циглани, да у Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико се често дешавало за време тих Краљевчана да се иде 
у те пљачке по граду и околним местима? Да ли је то било сваки дан или ређе или 
како? 
СВЕДОК "Ф":   Па, како је било? Они на пример ако дођу негде и где има тог више 
материјала, разумете, као што је на пример из ове горе куће, овде говорим, поново 
понављам, од тог Ловића, то је се онда дешавало да иде данас два камиона или три, 
па опет сутра док се не очисти један терен, како они тако зову и онда се померају на 
други, на пример. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте ишли Ви некада са Пуфтом, са Савом и са Сашом 
у те пљачке, кажете Ви сте углавном? 
СВЕДОК "Ф":   Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви не? 
СВЕДОК "Ф":   Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели некада њих тројица да иду на неки камион, 
па да воде неке затворенике да иду са њима, па да после доносе неке ствари? 
СВЕДОК "Ф":   То не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А у какве сте куће ишли? Да ли сте ишли у 
муслиманске и српске или не? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, само у муслиманске куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само у муслиманске? 
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СВЕДОК "Ф":   На пример, тај део града горе од СУП-а према Дивичу, према 
Градској капији горе су само биле две, три српске куће. Оно су биле све 
муслиманске куће, овај, горе, није се то. Касније су се други људи населили по оним 
кућама које нису биле поред цесте, други Срби вероватно који су однекуд избегли, 
касније, али касније говорим. Углавном што је било да се пљачка, то је се опљачкало 
и ту и у самом граду и у Српској Вароши и на Кули и на Каракају и један део где су 
биле муслиманске куће изнад Гумаре у Каракају. Где год је шта било, све је се 
носило, довозило ту, рекао сам, отпремнице. То мора да знаде Мишо директор и жао 
ми је, ако морам да кажем, али и Стојанка која је радила ту, женска, шта је сада она 
радила, ја не знам, углавном и она мора да зна где је то ишло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је било њено радно место? 
СВЕДОК "Ф":   У Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где, мислим, које радно место? 
СВЕДОК "Ф":   Ту, у канцеларији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У канцеларији? 
СВЕДОК "Ф":   Да, у канцеларији. Она је, имала је, познавао сам је онако, она је 
вероватно имала економску школу. Коју је функцију вршила, шта је вршила, не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви имали прилике да уђете у ту њену канцеларију? 
СВЕДОК "Ф":   Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неке сте помињали отпремнице. Да ли то знате или сте чули? 
СВЕДОК "Ф":   Па, то је, зато и кажем, јер они су као наводно, када се тај камион 
натовари, овај као добио је отпремницу и оде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви чули, овде чак и један у току поступка, имамо 
исказ једног сведока који каже, да су њих зауставили неки полицајци у граду и да су 
онда они имали неко одобрење које им је дао Торо да покажу и онда их више нису 
дирали, као неко одобрење да могу да скупљају по граду, да су то добили од 
општине? Да ли сте чули за то? 
СВЕДОК "Ф":   Е то не знам. Чуо сам нешто да је се десило око неког алкохола и да 
је нека грешка била, али верујте да ли је то тачно, ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, добро, добро. 
СВЕДОК "Ф":   Да је Бабин тај био натоварио неки алкохол, па да је отишао на другу 
страну, па да је неких сукоба као било, да ли са полицијом, да ли на мосту, где, шта, 
ја заиста то не знам, али чуо сам да је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко то спречавао, то скупљање, да ли сте некада 
имали ситуацију  да Вас неко заустави у граду па да пита, шта је то, какве су то 
ствари? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нека полиција, нешто? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је долазила некада полиција ту на Циглану? 
СВЕДОК "Ф":   Долазила је на Циглану, долазио је једне прилике Боја милиционер и 
ја мислим да је био тада у име, Зоран, да је био он као истражни судија, као наводно 
због смрти Несиба Даутовића, међутим, лично је и мене питао. Ја сам то нерадо 
пристао на било какав разговор. Није нерадо, нисам ја имао прилике, замолио сам, на 
пример Боју, молим те, немој да било шта ја о томе говорим када испитују тај случај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог Боју милиционера? 
СВЕДОК "Ф":   Молим? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Боју, причате за њега? 
СВЕДОК "Ф":   Боја, да, да. Међутим, тај ме човек није ништа дирао. Он је 
једноставно, ето, знаш ли ти шта је се десило, знаш ли ово, како је оно, међутим, 
замолио сам га, немој ме, молим те питати о томе, не знам ништа. Јер, уствари, ако 
знаш, ако нешто проговориш, шта може да ти се деси, међутим, он је заиста мене 
питао онако, како бих рекао, хоћу ли или нећу. Ја сам га замолио да не знам и није 
ме дирао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је Боја нешто записивао, да ли је водио неки записник, 
нешто? 
СВЕДОК "Ф":   Они су као у том случају, да ли су питали ове поједине сведоке и то 
не знам, вероватно да су писали, јер је био тај Зоран, ја мислим да је Зоран, да је био 
истражни судија у Зворнику, председник суда, не знам шта је био у предратном 
стању. Међутим, мене није, ја сам га замолио и није ме дирао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је са неким другим причао, да ли знате? 
СВЕДОК "Ф":   Отприлике да јесте. Исто не бих могао знати, нити бих могао да 
кажем шта је причао, шта је питао, шта је он унео у тај записник, да ли је записао, да 
ли је то само била формалност да се нешто напише, па да се поново баци, да ли то 
има негде и сада, то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је Вама познато, како је он знао да је Несиб убијен? 
СВЕДОК "Ф":   Ни то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "Ф":   Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вас је неко тукао, не мислим само на Вас лично него 
уопште за та два месеца на Циглани и ако јесте, ко? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте. Краљевчани, не Краљевчани, тада је, на пример, лично ја сам 
добио доста пута од тих, овога, како се зове, од Лозничана, Штука, Кардељ, Прље, 
онда, од Прљета сам чак био пред, али изгледа да је то била и срећа, пред одлазак за 
Батковиће, као он је дошао до неког податка, рекао сам Вам, да ја имам паре кући, да 
сам радио тај и тај посао, да требам да му те паре предам, јер мени паре свакако не 
требају, тако да је био почео сваког дана да ме, како бих рекао, да ме малтретира око 
тога. Међутим, срећа је била да смо након, то је можда почело пред 15. јули, тако да 
сам 15. јула, када смо кренули за Батковиће, онда је то, ето, готово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то већ причате пред крај када су дошли Лозничани? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, за време Краљевчана, да ли се нешто десило? Да ли је 
било неких туча, неких убистава? 
СВЕДОК "Ф":   Било је туча, било је свега. Морам да наведем ова два примера. 
Драган Торо, да ли је то сада његова специјалност била или шта је било, не знам, 
почео је да доводи људе из Дома. Довео је прво Зијада Хаџиефендића као, како је 
сада опет до тих података долазио, ја не знам, као наводно да он знаде где му је мајка 
и сестра, да су сакриле марке, да су закопале. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како Ви ово сазнајете, ово што нам сада причате? 
СВЕДОК "Ф":   Ево ово, то је на пример сам Зијад, али опет, како кажем, све се то 
каже у страху или ваљда да ли он осети у некоме да он сме да му се повери, 
разумете, то опет, како то дође и одвео је, Драган Торо је одводио, одвео Зију и Зијо 
је касније рекао да је нашао све паре и чак, штавише, од те сестре  још једне, како ли, 
од мајке, да су биле заједно и да је то предао Драгану Тори. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико пара је то било? Шта каже Зијо, колико пара је било? 
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СВЕДОК "Ф":   Као да је било више од 6.000 марака, није ни он могао да изброји, 
него је ваљда осетио да су биле мајчине и сестрине паре заједно, шта ли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је било негде скривено или у кући? 
СВЕДОК "Ф":   Као закопано негде кући. Е, после тога је довео, моменат, Халиловић 
Ибрахима којег сам, на пример, знао, познавао, који је био претучен до бесвести, 
црн, модар. Сада, ко му је то нанео доле, то не знам. Он је исто рекао да знаде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Такав је доведен из Дома? 
СВЕДОК "Ф":   Из Дома, он је био сав у флекама, лице, очи, по телу не знам шта је, 
али само лице је говорило да је претрпео много и он је рекао да исто знаде, где је 
његов отац који је убијен доле у Дому, да знаде где је сакрио паре и да га Драган је 
довео ради тога. Драган је покушавао неколико пута да оде на Дивич, међутим, у то 
време на Дивичу је био ваљда капетан Драган. Ваљда су се те две војске између себе, 
није да су имале ратна дејства, али, на пример, где су једни на терену, као не смеју 
други, у том смислу и покушавао је неколико дана да га одведе. Није могао, ваљда су 
они ту увек били па није смео, јер је та кућа од Халиловића близу хотела 
«Видиковац», а у хотелу «Видиковац» је био смештен капетан Драган и те његове 
паравојне формације. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је то месец, када се то дешава? Да ли је то ближе Вашем 
почетку боравка на Циглани или? 
СВЕДОК "Ф":    Па, то је ја мислим негде у јуну, у јуну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У јуну  месецу? 
СВЕДОК "Ф":   Да и одведен је. Касније је дошао, поверио се да је ископао као паре 
и дао и после тога, дан, два, не могу се сетити тачно, као Драган му је обећао да ће га 
извести, да ће га одвести негде за те паре, та услуга. Међутим, одвео га је и тај дечко 
се нигде не појављује, има брата са којим сам ја лично контактирао и питао га, каже, 
нема њега нигде и ни до данас дан се више није појавио, ни жив, ни мртав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико је њему пара узето? 
СВЕДОК "Ф":   Исто таква нека сума, неких пет, шест хиљада марака. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А добро, да ли сте видели да је Торо тукао некога на 
Циглани? 
СВЕДОК "Ф":   Мене лично није, мене лично није, а не могу да се сетим, мене лично 
није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли се сећате неког другог? 
СВЕДОК "Ф":   Не могу опет се сетити, госпођо, мислим, стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте видели некада Зокс да је некога тукао или 
нешто тако на Циглани? 
СВЕДОК "Ф":   Зокс јесте и чак, штавише, једном смо иза хале где смо утоварали 
циглу, он је дошао однекле. Тада који су били чувари, не знам, као био је разочаран, 
разјарен, погинуле су му неке колеге у Каменици, почео је то малтретирање. Онда 
смо морали сви да паднемо потрбушке по томе тамо иза Циглане, то није ни асфалт, 
то је онај, како бих рекао, као шодер, тако да рекнем, потрбушке и онда је пуцао из 
тога пиштоља између нас. Ми смо пар минута лежали доле, док нисмо опет добили 
да устанемо. Онда када, малтене, устанеш, онда је било оно пребројавање, да ли је 
неко мртав или не. То је пуцато између глава, можда пет, шест метака, не знам ни ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А из каквог пиштоља? 
СВЕДОК "Ф":   Па, исто сада, ја мислим, да ли је то сада из револвера, да ли, из чега 
ли је, не бих Вам знао то тачно заиста објаснити, углавном пуцано је. Ми смо били 
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сви, нико није био у некаквој линији, него где се ко затекао, тако смо и да нам 
потрбушке попадамо и то је пуцао. Чуло се само оно да шљунак прсне и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било страха међу вама? 
СВЕДОК "Ф":   Па, не знам, шта да Вам кажем. Да ли би Вас било страх да неко 
пуца између људи који су поредани и сада да ли ће у тебе тај метак или не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, морамо да Вас питамо то да чујемо од Вас? 
СВЕДОК "Ф":  Сигурно се нисмо смејали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте доживели, ми нисмо. 
СВЕДОК "Ф":   Ако смо били потрбушке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због тога, било је страха? 
СВЕДОК "Ф":   Нормално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико је вас тако ту лежало од затвореника? 
СВЕДОК "Ф":   У том моменту? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК "Ф":   Када смо товарили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК "Ф":   Сигурно, сигурно до десетак ја мислим да је било, пет, шест, десетак 
је било сигурно, нисмо били сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је та ситуација коју везујете за Зокса на Циглани? 
СВЕДОК "Ф":   Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли је неко смртно страдао да Ви знате на Циглани? 
СВЕДОК "Ф":   Ех, то јесте. Тај дан је исто било, како бих рекао, малтретирање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако можете мало да микрофон овако као ја, померите, 
микрофон ка себи. 
СВЕДОК "Ф":   Је ли довољно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако, хвала. Испричајте нам. 
СВЕДОК "Ф":   Била је просторија до те просторије где смо ми као боравили, као 
спавали. Тамо је била друга просторија и онда је почело као некакво извођење, 
испитивање опет то. Извођен је Феризиз Сеад, извођен је још један војник, не могу 
да се сетим њему имена којем је било начето уво, извођен је, и једном и другом је 
било начето уво ножем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како мислите војник? 
СВЕДОК "Ф":   Војник, ми смо га тако звали, као он се враћао из Југословенске 
народне армије кући, разумете и онда је ухваћен негде. Онда смо га тако и звали. 
Онда извођен је и, ко је још, углавном изведен је и Чирак Исмет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли му је то Чирак презиме? 
СВЕДОК "Ф":   Ја мислим да му је Чирак презиме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро? 
СВЕДОК "Ф":   Чирак Исмет у ту просторију и сада је Пуфта, овај, отприлике Пуфта 
је тамо над њим почео ножем, шта му је урадио, углавном само касније су га довели 
до кола, овај и ставили у кола. Одвезао га је даље од Циглане. Касније се чуо пуцањ 
и отприлике, Чирак је тада убијен. Е тада је био и Саво, не Саша, Саво или Саша. 
Међутим, Саша је рекао да се то њему не свиђа што он тако ради. Он ако му се човек 
ако не свиђа, разумете, он ће га радије убити из пиштоља, као неће ножем. Е сада да 
ли је он Исмета отприлике почео је ту по врату, да не кажем, коље, да коље, онда би 
га заклао до краја, вероватно је направио где је био рез, крви, шта је било, то не знам 
ни данас данле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то урадио? 
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СВЕДОК "Ф":   То је Пуфта урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви то видели? 
СВЕДОК "Ф":   Па, Пуфта је касније, зато што је рекао сам Саша, да он то никада не 
би урадио што Пуфта ради, разумете, њему ако се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то значи да је Саша видео или да Вам је причао да је 
видео? 
СВЕДОК "Ф":   Па, сигурно, јер је дошао ту пред врата и рекао као да се то њему не 
свиђа. Он ако хоће човека да убије, он ће да га убије из ватреног оружја, неће ножем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које је то доба дана, да ли се сећате, са Чираком то када се 
дешава? 
СВЕДОК "Ф":   Ја мислим да је то било предвече, не могу се опет тачно времена 
сетити, предвече. Онда ће ту ноћ из страха ти који су радили у Циглани у ноћној 
смени, овај, они су из страха вероватно побегли. Те ноћи ваљда су повредили 
стражара који је био ту, неким млином од кафе, не знам ни ја. Касније, у њега је 
било, код тог стражара зато што га знам, што је из Зворника, повређена глава била. 
Они су побегли. Ови који су други били, они су ваљда остали. Онда је дошло. ваљда 
ту ноћ су се смењивали сви, те туче и то, којешта и ту ноћ је био и, значи не знаш 
више напољу шта је било нити ко је био, дошао је из Тршића. Међутим, тај Ђорђо 
Петровић или обрнуто, Кобра надимак и повредио је Меху Субашића којем је на 
левој страни главе, горе у темену одозго, ожиљке велике направио, ставио му је нож 
у уста и направио му је рез неки три до четири сентиметра, четири сентиметра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То се дешава после одвођења Исмета, када је тај Ђорђо 
дошао? 
СВЕДОК "Ф":   Да, да, да, то је у току ноћи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте Ви гледали када је он то радио Мехи? 
СВЕДОК "Ф":   Па, колико смо ми смели да гледамо, овај, кроз тај прозор, то је се 
дешавало испред те просторије. Онда га је, када му је то све урадио, онда га је 
натерао да скаче на једној нози, да пева четничке песме и то, којешта. Онда га је 
касније угурао у просторију, разумете, међутим, Мехо је толико крви изгубио, да 
више није могао ни да устане. Ми смо што смо могли да зауставимо, одеће што је ко 
имао вишка или ако је неко имао пешкир и то, тако да је то заустављено. Зашивено 
никада није, лепили смо му изолир траком да му то зарасте, зарасло је. Ожиљак има 
који и данас знам, Мехо је жив. Морам рећи, али не бих опет сада да спомињем жене 
које су неке жене одатле помагале, додавале, које су радиле у кухињи, јер Мехо није 
могао да једе, нормално. Оне су кувале неку супу, додавале неке слаткише и то и 
шлауф од аута скинут је од зрака, горива,  од чега је, не знам ни ја, па је он ту супу 
када скувају, на тај шлауф увлачио у уста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта би са тим Кобром? 
СВЕДОК "Ф":   Е тај Кобра је и данас на слободи, у Тршићу је ваљда живи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Живи у Тршићу? 
СВЕДОК "Ф":   Да, којој је припадао паравојној формацији, то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га видели Ви те ноћи када је дошао? 
СВЕДОК "Ф":   Јесам, јесам. Он је исто смеђ онако косу имао, био је фино обријан, 
ошишан и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се вратимо сада на онај случај са Исметом. Рекосте, он је 
изведен у другу просторију. Ко је њега извео? Да ли је он био у Вашој просторији 
одакле је изведен? 
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СВЕДОК "Ф":   Па, јесте, али сада се не могу тачно сетити ко га је извео, сада се не 
могу тачно сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како знате да је Пуфта ту био? 
СВЕДОК "Ф":   Па, Пуфту смо видели, а по самој причи Саше, трећи пут Вам 
понављам, да је Саша рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, схватам ја Вас то, али да ли сте Ви видели шта Пуфта 
ради и где повређује Исмета? 
СВЕДОК "Ф":   У тој другој просторији до нас, јер је повредио и у двојицу, овога 
што говорим Феризиз Сеада и тог војника и њима је он то ножем нанео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су Вам то они причали после? 
СВЕДОК "Ф":   Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њих двојица? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте још некога, осим Пуфте Ви видели или 
чули да је био ту том приликом када је Исмет порезан по врату? 
СВЕДОК "Ф":   Био је Драган Торо и Зокс. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Торо и Зокс су били? 
СВЕДОК "Ф":   Да. Сада ово морам мало, тачно не могу да кажем, јер исто тако што 
је рекао Саша, једне прилике, што је Саша те прилике рекао, да не би никога 
повредио ножем, да би га раније убио из ватреног оружја. Фехиму Даутовићу је, не, 
Енверу Даутовићу, имао је истетовирано месец и звезду, који је добио задатак пре 
тога да уклони, што није могао уклонити. Њему је Пуфта, то је лично Енверу рекао, 
да му је Пуфта то искружио ножем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када се то дешава у односу на Исмета? 
СВЕДОК "Ф":   Е сада, да ли је то истог тог момента, да ли је нека разлика, не могу 
заиста да кажем, али то нам је исто Енвер рекао да му је то Пуфта урадио, али ја 
мислим да је тог истог момента се све десило, јер је исто Драган дошао и рекао, када 
смо ми то Енверу ту руку умотали, то крвављење и то, рекао је лично Енверу се 
обратио, добро је, па ниси јаукнуо или крик направио или то, да си то урадио, овај, 
Пуфта ужива у томе, он би те целог ишарао ножем. То је лично Драган рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви присуствовали када је то ножем Пуфта 
искружио Енверу? 
СВЕДОК "Ф":   Не, то је било у другој просторији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Како знате да су ту Торо и Зокс када се то дешавало, 
нисам разумела, да ли са Енвером или са Исметом? Где сте их видели? 
СВЕДОК "Ф":    Значи, Драган је то лично касније рекао после самог тог Енверовога, 
Драган у просторији и рекао, али то добро не могу да се сетим, али ја мислим 90% да 
се то заједно дешавало, да је лично Енверу се обратио и рекао је, добро је, па ниси 
крикнуо или нису јаукнуо, да си јаукнуо, Пуфта би те ишарао целог ножем, јер он 
ужива у томе, то је лично Драган. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви из тога закључујете да је он ту био када се то 
дешава или да је сазнао касније, то Вас питам? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, да је био ту, то говорим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Ви закључујете? 
СВЕДОК "Ф":   Закључујем, не мора да значи да је био са њим у просторији, можда 
је био пред просторијом или то, али закључујем да је био у том моменту када је се то 
дешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је био на Циглани? 

ВР
З 0

10
4



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 30. јануара 2007. године 

29

 
 
 
 

СВЕДОК "Ф":   А није спречио, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А за Зокса, а како његово присуство знате, на основу 
чега? 
СВЕДОК "Ф":   Ја, колико могу да се сетим, ја мислим да је у самом извођењу, да су 
били и Драган и Зокс, али не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У чијем, у чијем извођењу? 
СВЕДОК "Ф":   Извођењу Исмета до кола. Пуфта је био сто-посто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После оно када је порезан? 
СВЕДОК "Ф":   Пуфта је био, да, да. Али Пуфта је био и у самом извођењу, разумете 
и мислим када су отишли, не могу тачно да се сетим, али Пуфта је сто-посто био у 
даљем вођењу Исмета са колима. Ја мислим да је била «Застава 101». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се дешава када се Енвер враћа, како се враћа Енвер у 
просторију када му је то ножем посечено? 
СВЕДОК "Ф":   Вратио се он у просторију и када смо видели, јер му је речено пре 
тога, као наводно, он је наредио да уклони ту тетоважу, разумете, то је било 
немогуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је то било раније када му је то наредио? 
СВЕДОК "Ф":   То је ја мислим било пар дана раније. Ми смо трљали, онако кутије 
грејали, шта смо све радили по тој његовој руци, а што је било немогуће уклонити и 
онда је то Пуфта му то, то је сам Енвер рекао, да му је то Пуфта искружио ножем и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте онда радили, да ли му је то неко покушао да? 
СВЕДОК "Ф":   Ништа, шта смо могли. На пример, не сећам се да ли је неко долазио, 
тражио неку воду, да ли имамо, да ли немамо, углавном знам када се поново вратио 
у просторију да је, нормално био блед и исцрпљен и да смо ми то опет што смо 
имали неке гардеробе мотали по његовој руци, то којешта, да би зауставили 
крварење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте пред Трибуналом нешто ближе причали о томе шта су 
радили Торо и Зокс. Да ли сада можете да се сетите? 
СВЕДОК "Ф":   Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете? 
СВЕДОК "Ф":   Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, ко је возио ту «Заставу 101», што кажете беле боје? 
СВЕДОК "Ф":   Ја мислим да је возио одатле испред Циглане Пуфта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим су они још колима, ко је иначе возио ту «Заставу»? Да 
ли је њу увек возио Пуфта или неко други? 
СВЕДОК "Ф":   Па, то су се мењали, како су где, који, узимали су, како се где 
кварила, на пример, једно време су долазили са некаквим «Нисаном», једно време, то 
не знаш више како где нађу шта исправно, тако и возе, тако су возили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како, када сте чули, у ком тренутку сте чули те пуцње? 
СВЕДОК "Ф":   Па, то је се десило одмах после излажења аута из Циглане, можда 
пар минута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули после неки разговор између тих присутних ту 
који су, ти људи који су били ту том приликом? 
СВЕДОК "Ф":   Ја нисам, ја нисам од других, заиста не знам, а ја лично нисам чуо 
никакав разговор на пример између, да су они сада неки контакт, да су нешто 
разговарали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево овде у Трибуналу сте рекли – касније нам је Саша 
причао да он када убија човека, убија одмах, да не би никада секао људе ножем као 
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Пуфта, а Драган Торо је рекао, ваљда Енверу, да је срећа што није вриштао, иначе би 
га Пуфта исекао скроз, јер ужива у томе. Па, кажете. 
СВЕДОК "Ф":   То сам Вам већ рекао, госпођо, то сам већ рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, па кажете овако даље, хтела сам да направим 
један контекст заједно. Рекли сте – Драган Торо и остали злочинци су причали 
између себе како је Пуфта брзо докрајчио Исмета и устрелио га из пиштоља. Начуо 
сам разговор када су злочинци причали између себе испред наше собе. То овде стоји 
у овом исказу који сте дали истражитељима. Да ли се сећате неког таквог разговора? 
СВЕДОК "Ф":   Вероватно постоји могућност, али да Вам кажем, тешко је се сада 
вратити на то време, али ово што сам рекао, то су детаљи које сам могао строго да 
региструјем, на пример да је рекао да неће да закоље ножем, него убије пиштољем 
или што је Драган рекао ово Енверу, то је заиста остало упечатљиво. Али, то на 
пример, јер ипак прошло је много година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Помињали сте и некога по надимку Лале? 
СВЕДОК "Ф":   Е тај исто, тај је претежно, уопште не знам ни данас данле, којој је 
формацији он припадао. Он је долазио увек, малтене, сто-посто, увек је сам долазио 
и онда упадне у просторију и туче кога. Њему једноставно, како одговара, на пример 
ја сам од њега можда од свих тих затвореника највише пута био тучен. Сам је 
долазио увек. Ја мислим да је имао црвеног «Стојадина», имао је безбол палицу или 
држалицу од крампе, не знам ни ја, али безбол палица је била увек и онда упадне у 
просторију и кога он одреди и сам себи када се задовољи тучом изађе и то. Не знам 
коме је припадао, да ли је Краљевчанима, да ли Лозничаима, да ли, то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А помињали сте нешто, шта су имали од наоружања ови из 
Краљева? 
СВЕДОК "Ф":   Па, шта су имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неки топуз сте помињали? 
СВЕДОК "Ф":   Топуз код Драгана Торе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте то видели? 
СВЕДОК "Ф":   Па, то сам код њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли на Економији или Циглани? 
СВЕДОК "Ф":   Ја мислим на Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде сте у Трибуналу говорили о неким телефонима које су 
дали нешто на одласку ови. Да ли се сећате нешто о томе, бројеви телефона? 
СВЕДОК "Ф":   Да, да. Јусуф Авдиспахић је више пута радио на, разумео се у 
механику, радио је на поправци кола, код њих овако када им се нешто поквари, 
касније када су дошли ови други, Алија Шибљаковић и онда је Саво и Саша, дали су 
његов број, своје бројеве телефона у случају ако затреба нека помоћ да се назову, да 
ће помоћи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко, Јусуф му је? 
СВЕДОК "Ф":   Да, касније тај папирић, то је био, како бих рекао, као откинуто од 
неке кутије картона, углавном није чисто био бели папир, написан, ти су били 
бројеви. Самим пресељењем нашим из Циглане у Батковиће, Јусуф је то хтео да 
баци, међутим, ја сам од Јусуфа, рекао, немој да бацаш, дај ми тај папир, мада, било 
шта ако држиш било какав папир уза се, онај, могао је да буде, као опасан и ја сам 
тај папир сачувао и дао сам тим из Трибунала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли сте овима из Трибунала? 
СВЕДОК "Ф":   Да, да. Они имају оригиналан тај број на том папиру, како је баш био 
написан. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је било неких ситуација да улазе неки локални људи 
ту на Циглану или на Економију, осим ових које помињете? 
СВЕДОК "Ф":   Па, на пример, локални људи, то из Тршића, тај Кобра што је био, 
што је нанео Мехи Субашићу тај рез ножем. То је на пример човек из Тршића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било још таквих неких? 
СВЕДОК "Ф":   Па, било је, на пример, опет сада не могу да кажем све у детаље, ако 
рекнем једну ситуацију, онда сам сто-посто своје име открио, који су долазили, 
давали неке папириће и тако то којешта. Ако рекнем до краја, онда сам све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не морате, него мислила сам да су долазили да вас туку 
нешто? 
СВЕДОК "Ф":   Па, били су неки ту који су били стражари. Мене, на пример, није 
дирао, али ето, малтретирали су ја мислим Енвера Даутовића, Крстић неки, двојица, 
и они су из Тршића. Један је ваљда био рођени Тршај, из Тршића, један се касније 
доселио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, направићемо једну кратку паузу од двадесет минута 
да се одморите, па ћемо да наставимо, ако имамо питања нека. Режија, молим вас, 
ако може овај ехо да елиминише, хвала. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
 Одређује се пауза у трајању од двадесет минута. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се главни претрес настави након паузе у 12,05 часова. 
 
 

НАСТАВАК САСЛУШАЊА СВЕДОКА под псеудоним «Ф» 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се чујемо? 
СУДИЈА СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Драгомир Вукоје: Чујемо се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли нам је ту сведок? 
СУДИЈА СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Драгомир Вукоје: Јесте, сведок је на 
свом месту и чека Ваша питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, хвала. Можете ли да нам кажете, у каквом је 
Бубица стању био када Ви напуштате Економију? Да ли се сећате? 
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СВЕДОК "Ф":   60% мртав, 60% мртав, у полумртвом стању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нисам чула најбоље. 
СВЕДОК "Ф":   Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало се само приближите, хвала. 
СВЕДОК "Ф":   Полумртав, полумртав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А када Ви сазнајете да је он на тај колац набијен, ко је Вама 
то рекао? 
СВЕДОК "Ф":   Па, могло је се чути из његове дискусије, из његовог говора, када је 
се вратио унутра, али никада то ниједан који је излазио и враћао се никада није 
испричао до краја шта је се са њим десило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он рекао, ко му је то урадио? Да ли се Ви сећате? Да 
ли је помињао неко име, надимак? 
СВЕДОК "Ф":   То не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "Ф":   Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. Помињали сте пред Трибуналом везано за овог 
директора Мишу да је након тог инцидента наредио стражарима да не смеју више да 
улазе такви људи на Циглану. Да ли се сећате тога, да ли се Ви уопште сећате тог 
директора Мише? Када је дошао после овог догађаја са Исметом ако је дошао? 
СВЕДОК "Ф":   Па, лично пред нама није рекао, али чуо сам од других, исто тако, да 
је тамо наредио да ако ће тако да се нешто дешава, да се понавља, да се људи изведу 
из Циглане и да се то не би дешавало у Циглани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете да су Вам то причали стражари, овде у Трибуналу. 
Да ли је то тако било? 
СВЕДОК "Ф":   Па, тако је то било, али опет, ако спомињем, то су стражари који су 
били и цивилни и који су предратни стражари били, које сам, што кажу, био добар, 
који су и мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи нису са Вама нешто лично причали? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Ф":   Него, они су то пренели и мени, вероватно и још неким другим, како 
је до кога стизало, као да ће бити боље, да се не сме тако нешто више десити, да је 
директор лично забранио те ствари, да не море улазити свако како ко хоће, да не 
море радити шта хоће и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу Вам сада предочити исказ нашег оптуженог Славковић 
Драгана кога Ви знате, кажете, Драган Торо или Мајор су га звали, он каже да 
уопште није био присутан када је Исмет посечен по врату и када га је Пуфта убио, да 
је он то сазнао нешто касније и да је онда брзо дошао на Циглану, после неког краћег 
времена. Шта Ви можете на то да нам кажете? Имамо још неке сведоке који исто 
кажу да су ту били само Пуфта, Сава и Саша, а да није био Торо, нити да је био 
Зокс? 
СВЕДОК "Ф":    Да. У одвођењу даље, Торо је био ту ја мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У одвођењу? 
СВЕДОК "Ф":   Када је већ стављен у кола, када је Исмет стављен у кола да се вози 
даље, да је Торо био ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где сте га видели? 
СВЕДОК "Ф":   Па, знате шта, како је било, ми смо били у просторији која је на «Л» 
и као неки који као боље види, покаже и Торо је ту, онда ти као из страха устанеш да 
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видиш, неки види, неки не види, тако да то никада није било пред нама отворено, 
сто-посто, да ти можеш ходати, да мореш гледати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што сте у Трибуналу рекли, када су Пуфта и још један 
злочинац којег нисам могао препознати водили Исмета према колима, видео сам да 
се Исмет руком држи за грло? 
СВЕДОК "Ф":   За грло, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пуфта је одвезао ауто у правцу Бијељине, одвео Исмета? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту нисте помињали да је Торо ту, када одводе Исмета, зато 
Вас питам? То је било 1997. године, када сте давали изјаву. 
СВЕДОК "Ф":   То знам, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тачно ово што данас кажете или тада? Да ли можете 
сада то да нам определите? 
СВЕДОК "Ф":   Шта да, те минуте и то све, тешко је рећи. Можда Торо није унутра 
био када је то, када је Пуфта то радио, али убеђен сам да је био вани, касније када је 
требао да се одвезе даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви видели како иде према колима Исмет? Да ли је 
он ходао сам? 
СВЕДОК "Ф":   Један ја мислим да га је држао за руку, а Исметова једна рука, сада 
која, да је се држао за врат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко да га је држао за руку? 
СВЕДОК "Ф":   Е то не могу исто да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете, добро. 
СВЕДОК "Ф":   Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Помињали сте у Трибуналу да су још, да је још једном 
приликом већи број лица доведен на Циглану? 
СВЕДОК "Ф":   На Циглану? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "Ф":   Не,  могао је да буде већи број људи вожен у аутобусима и да је стао 
испред Циглане и да је узео још једног затвореника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците нам то. Ја ћу Вам после предочити ово што 
сам ја мислила, реците шта је то било? 
СВЕДОК "Ф":   То је било пре опет на дан или два. Један је доведен, отприлике да је 
овај псеудоним «Т» са њим разговарао и да је пореклом из Калудрана и да је био  у 
Техничком школском центру, да је покушао од њега исто да пита којешта, да је само 
малтене рекао да је горе страва и ужас, да се не може описати и исто Драган га је 
довео. Он је отприлике једну ноћ, отприлике једну ноћ ту био и када су ти аутобуси, 
да ли је то почетак јуна, да ли је то, али почетак јуна је, ти су аутобуси повежени, а 
он је доведен у Циглану. Застали су аутобуси испред Циглане, испред врата, дошао 
је један мештанин који је Марко, а надимак Лопов, којег познајем, у којег је кућа 
негде пар стотина метара од Економије, са леве стране од главног пута Зворник – 
Бијељина, тражио је њега као да иде са својим комшијама у размену у Пилицу и 
извео га је одатле, одвео према аутобусу, отишли су и више тих људи је било ја 
мислим три аутобуса. Сада колико је у тим аутобусима било, ни то се не зна, три или 
четири аутобуса, колико је било људи, одакле су људи, где су одведени, ни то се не 
зна, само ето може се закључити, ако је тај дечко из Калудрана, да су то могли да 
буду комшије или не знам ни ја, Кучић Кула, Бијели Поток, Ђулићи и тако то. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ово што сам ја хтела да Вам предочим, у Трибуналу што 
сте рекли, да су око 20. јуна доведени неки људи, да су била нека Ваша браћа и то? 
СВЕДОК "Ф":   Тачно, е па видите, госпођо, доведени су Хаџиавдић Сејфудин, 
његов син Сефко, доведен је Хасан Мустафић, ја мислим, његов син Кена, доведена 
су тројица Шибљаковића, Кадир, Мустафа, Алија, доведени су Субашић Мехо и 
Субашић Фадил. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одакле су, ко је њих довео? 
СВЕДОК "Ф":   Они су били више времена, којег су затворени, то не знам, били су 
на Видиковцу, код капетана Драгана, горе су радили, шта су радили, копали ровове 
ту, шта су, не знам. Е онда су само једну ноћ, исто ко их је одвео доле у Дом, у 
Челопек, доле су само једну ноћ били и онда су доведени ту на Циглану и онда су 
наставили даље са нама тај рад ту и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су после отишли са вама у Батковиће или су остали? 
СВЕДОК "Ф":   Јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Отишли су? 
СВЕДОК "Ф":   Јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На ту размену? 
СВЕДОК "Ф":   Један је пре тога изведен, ја мислим, али не мора да буде, а оно 
остало смо одведени у Батковиће, тачно у Батковиће смо одведени и онда су неки 
мењани у јануару, неки су мењани раније, неки су мењани у фебруару и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је њих довео ту код вас на Циглану, да ли се сећате? 
СВЕДОК "Ф":   Ја мислим да их је довео Драган Торо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта они кажу, зашто су само једну ноћ били у Дому, шта је 
то било? 
СВЕДОК "Ф":   Па, и ту једну ноћ кажу, овај, ту једну ноћ доле што су били да је 
била катастрофа, да су их претукли, да, шта је се све радило, да ли је то неком 
забуном дошло до тога, појма немам, углавном, само су једну ноћ били и ту једну 
ноћ што су доле преживели, кажу да је исто било катастрофално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И после ту остају са вама? 
СВЕДОК "Ф":   Остају са нама и настављају тај рад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А када Ви одлазите у Батковић, да ли има неко да остаје још 
у Циглани? Можда неко са тог списка Вашег или? 
СВЕДОК "Ф":    Сада, да ли је изашао пре или је остао иза нас, моменат само, 
псеудоним «Четири», да ли је изашао пре на дан, два, изашао или је остао, то се не 
могу сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Да ли имате још нешто можда да кажете, чега 
се сећате из овог периода Економија, Циглана? 
СВЕДОК "Ф":   Немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ево сада ће да Вам чланови већа поставе питања, 
уколико имају. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Ја сам хтела само да Вас вратим 
мало на почетак Вашег исказа када сте тврдили да сте били ухапшени. Рекли сте, ту 
је би Пиварски, неко лице из Ватрогасног дома, Учо возач и још један. Реците ми, да 
ли су та лица била у униформама? 
СВЕДОК "Ф":   Јесу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Сви су били у униформама? 
СВЕДОК "Ф":   Јесу. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Да ли они то Вас одводе из 
зграде полиције? 
СВЕДОК "Ф":   Из зграде полиције. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Да ли они Вама тада 
саопштавају, због чега Вас хапсе или где Вас одводе? 
СВЕДОК "Ф":   Не, то ништа није, они конкретно нису ми говорили, да су ми шта 
рекли, ако овај Учо, познавајући ја њега и он мене, као сагињао је само раменима, не 
зна као наводно ништа и они су ме преузели из канцеларије од Боже и одвели до 
војног одсека. То сам већ рекао, у војном одсеку тог човека који је био војно лице, 
исто то не знам шта је ни ко је, добио сам ударац по цеваницама и одведен на 
Економију. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Да ли тај Божо полицајац Вама 
каже, да ли је он та лица звао да дођу по Вас или како се то десило да су та 
четворица дошли у канцеларију тог Боже полицајца? 
СВЕДОК "Ф":   Вероватно их је Божа звао, сигурно нису дошли сами. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: И нико Вам ту не каже где Вас 
воде, због чега Вас хапсе? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Реците ми, тамо када сте били 
на Економији, колика је величина те просторије у којој сте били затворени, 
отприлике? 
СВЕДОК "Ф":   Можда неких пет, шест метара, са три, четири метра, четири метра, 
тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тих неколико ноћи које сте преспавали, два, три ноћи 
колико сте ту преспавали, да ли сте Ви то доле негде спавали на поду? 
СВЕДОК "Ф":   На бетону, на бетону. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: На бетону? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: А у вези Вашег изјашњавања 
везано за то на Економији, повређивање неких лица, да ли можете само мало да ми 
разграничите, остало ми је мало ту, шта сте Ви својим очима у тој просторији 
видели, неку тучу, а да је у томе учествовао Зокс или Торо или обојица или били 
присутни када је неко, оно што сте својим очима у самој просторији видели? 
СВЕДОК "Ф":   Знате шта, лично мене Драган није ударио, лично мене, то могу да 
кажем, а тамо са другима шта је се дешавало, јер, видите, они када уђу, прво мораш 
да обориш главу доле, то је под број један и друго, та туча када настане, да ли неко 
туче једнога или неко је себи узео два, три, то је било, како бих рекао, као некакво 
такмичење да те ударају и нормално било је исто тако случајева када морамо да се 
окренемо према зиду и ако си окренут према зиду, како да видиш ко те са леђа удара, 
којим предметом и чим те удара. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Добро, ја Вас и питам да ли је 
било ситуације да Ви у тој просторији видите да Торо или Зокс некога ударају? 
СВЕДОК "Ф":   У просторији јесте било. Зокс је највише особа и овај што је 
преминуо и особа, моменат, «Т». 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: То сте видели у просторији да 
их је Зокс ударао? 
СВЕДОК "Ф":   Да, зато што сам био близу њих. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Да ли сте видели чиме их Зокс 
удара? 
СВЕДОК "Ф":   Па, чиме удара, како да кажем, Зокс и Зокс је мењао те, да ли му је 
некада била држалица нека у руци, да  ли је тај некакав буздован, топуз, како га је 
звао, у рукама, пушком, шта се у кога задеси, шта се у кога задеси у рукама и 
нормално, ако туче и још ако погледаш му у очи, онда ћеш још више да добијеш. 
Онда, малтене, сагињеш се, главу што ниже да не би видео, док не почне и тебе. Ако 
почне и тебе, рекох Вам, некада неко прође да није у тој целој тучи ни дарнут, а неко 
буде сломљен. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Кажете, Торо није Вас ударао. 
Да ли Ви у тој просторији видите да Торо некога удара од тих заробљених? 
СВЕДОК "Ф":   Знате шта, мене лично није, да сам то лично видео, опет, не могу, 
мислим да је ударао Бубицу Бубицу је ударао, Абдулаха Буљубашића, али, мене 
лично није ударио, али су имали страх од њега и отприлике када су дошли ови што 
сам говорио малопре госпођи, Зијад Хациефендић када је дошао из Економије и када 
је довео Халиловић Ибрахима, да је изгледа доле био опасан, како бих рекао, да су се 
чисто га се бојали када долази он, некакав страх, па зар опет долази или ово или оно, 
разумете. Лично мене није. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Добро, то је оно, сада смо 
причали шта сте видели. А реците ми, шта сте чули везано за Тора или Зокса, шта 
сте чули? Да ли сте чули од некога да су некога ударали ван просторије, оно што Ви 
нисте видели, али после сте чули у тој просторији или било када? 
СВЕДОК "Ф":   Ја сам рекао једном, мене лично није, али да Вам кажем право, шта 
је се тамо дешавало, можда је Торо, мене није дирао, а зашто ме није дирао, ја не 
знам, али не тврдим шта је радио на страни, ја не знам шта је радио на страни. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Ван просторије? 
СВЕДОК "Ф":   Да, да, то не знам, мене лично није. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Добро, нисте видели, а да ли сте 
од некога чули шта је радио ван просторије? 
СВЕДОК "Ф":   Па, рекао сам, страх су имала ова двојица што су доведени из Дома, 
вероватно је онда у Дому радио којешта, у Челопеку. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Добро. Реците ми, то док они 
ударају, не Вас, него људе у Економији, да ли они нешто говоре, шта говоре када их 
ударају?  
СВЕДОК "Ф":   Балије, псује турску мајку, балијску мајку, ја сам дошао да браним 
српство овде, ја морам ово да радим, ја морам оно, шта да кажем, да ли можеш да му 
се супротставиш да му кажеш, па што си дошао или мислим. Уствари, био си 
беспомоћан, ниси могао ништа ни да кажеш, ни да се, а супротстављање, то је 
глупост, да било шта покушаш да би дигао руку или слично томе, био си 
једноставно. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Да ли је терао неког ту да се 
певају неке песме? 
СВЕДОК "Ф":   Четничке песме, то се обавезно певало, у којем је предводио и он је 
знао највише, псеудоним «Четири» и онда смо ми морали за њим у хору. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Ко је то наређивао да се те 
песме певају? 
СВЕДОК "Ф":   Исто је то наређивао коме је год је било ћеиф и када год дођу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Ко? 
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СВЕДОК "Ф":   Да ли то био, коме год је био ћеиф, да ли је то била група из 
Краљева, да ли то била група из Лознице, да ли то када дође неко појединачно, да ли, 
ми морамо онда вероватно песме када се певају и када се неко туче други, мање се 
чује или ако се изведе у другу просторију, шта да Вам кажем, углавном песме су се 
певале и у току дана и у току ноћи и увек, када год неко каже ту песму, још ако сада 
има неко да не зна, па да ми идемо за њим, онда још горе. Ја, на пример, ниједне те 
песме се не могу сетити, ниједне речи, али испевало је се све што је могло уз помоћ 
других. Рекао сам, псеудоним «Четири» је баш знао тих доста, како је то њему 
дошло у главу, да ли је знао од раније, не знам,  не сећам се, углавном он је испред 
нас био, што се тиче певања. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Реците ми, да ли је неко лице 
под надимком Репић Вам је познато или сте чули нешто? 
СВЕДОК "Ф":   Тај Репић чуо сам да је на Економији правио, и то сам чуо од ове 
двојице затвореника, ја га лично не знам, нисам га никада ни видео. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Реците ми, да ли су краљевачка 
и лозничка група некада долазили заједно? 
СВЕДОК "Ф":   Па, шта да Вам кажем, не знам. Више су појединачно били, можда 
неко, како бих рекао, као да застану једни, да сврате у Циглану, али више су 
долазили појединачно, мислим једна група па друга група. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Када сте са Економије одведени 
на Циглану, реците ми, Ви кажете не знате ко Вас је одвео. Да ли су то била 
униформисана лица што вас одводе? 
СВЕДОК "Ф":   Шта да Вам кажем, ми смо били на каросерији на камиону. Тај што 
је био возач, био је униформисано лице, али он ништа никоме није рекао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Када Вас Драган Торо води 
тамо у пљачкање тих ствари, како сте Ви рекли, да ли он говори шта да се од ствари 
узима, на који начин долази до тога или купите све или ви бирате, да ли он говори 
шта да се узима од ствари? 
СВЕДОК "Ф":   На пример, из приватних станова су претежно говорили шта да се 
купи, а ако долази се да се купи, на пример, из неке радионе или ово, онда се товари 
исто шта одговара, сматра, каже, товари то, товари то, вероватно што није 
интересантно, што је мање вредности, није се ни товарило. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Да ли то он говори шта? 
СВЕДОК "Ф":   Да, да, да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Рекли сте Ви никада са Зоксом 
нисте ишли у то узимање ствари, али да се он повремено појављивао. А да ли знате 
да је Зокс водио он неку групу да узима ствари? 
СВЕДОК "Ф":   Знате шта, сигурно да је водио, али то опет сам рекао малопре, како 
је некога затрефило. На пример, мене је затрефило највише да сам био највише са 
Драганом и за Козлук сам рекао да је била лозничка група. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Када сте помињали на Циглани 
да је долазио неки Боја милиционер и неки, Ви сматрате да је то истражни судија 
Зоран, да су питали у вези Несиба, па сте Ви рекли да нисте хтели ту ништа да, рекли 
сте да не знате, можете да објасните, због чега Ви то не саопштавате тим људима? Да 
ли сте Ви нешто сумњали у њих или који је био разлог да Ви не саопштите оно што 
Вам је заиста познато, везано за Економију, везано за Несиба? Или нисте имали 
поверења у милиционера, у истражног судију? 
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СВЕДОК "Ф":   Овај, у Боју сам могао да имам поверења, у Зорана сам исто могао да 
имам поверења, али ја то нисам хтео из других разлога, а ако Вам опет сада кажем, 
онда ћу сам себе да откријем из многих других разлога, зашто нисам хтео, а то 
испада као некакав сведок. Ако инсистирате, онда ћу да Вам кажем, али опет да се не 
иде даље, али рећи ћу Вам зашто нисам хтео да будем, зашто сам га молио да ме не 
ставља као сведока некаквог. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Па, ја не бих желела да 
откријем Ваш идентитет, али само ме интересује тај страх да Ви неким лицима, ко је 
милиционер, па судија, па Ви им кажете, не знам ништа о страдању тог Несиба, само 
ме интересује, због чега тај страх? 
СВЕДОК "Ф":   Ево видите, госпођо, ја сам сада тренутно сведок и рекао сам пре 
тога да из мојих безбедносних разлога желим ово да будем што јесам, под 
псеудонимом, значи да се не говори моје име. Значи, госпођо, био сам исто пре ради 
тога сведок, које је требало да је кошта главе то, разумете сада? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Да ли сте се и тада бојали да 
Вас то не кошта главе ако испричате? 
СВЕДОК "Ф":   Управо то, зато што су ми се већ ту дешавале неке ствари, управо 
ради тога, из предратног сведочења што сам био сведок. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Да ли имате неких сазнања 
везано за исељавање ових људи из Козлука? 
СВЕДОК "Ф":   Не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Немате ту никаквих? 
СВЕДОК "Ф":   Не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Хвала. 
СВЕДОК "Ф":   И Вама. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине «Ф», ја сам судија Веско 
Крстајић и само ћу Вам поставити неколико питања. Рекосте ево када смо ту на 
Економији, везано за Несиба Даутовића, рекли сте да је он изјутра умро? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Шта се десило са његовим телом? 
СВЕДОК "Ф":   Остало је ту. Ми смо одведени даље. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви сте тај дан одведени? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Тако да не знате шта је било са 
његовим телом? 
СВЕДОК "Ф":   Отприлике, не отприлике, да је он касније овај сахрањен одакле је и 
доведен, у Тршићу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је ту на Економији било 
запослених? Да ли је она радила, да ли је Економија радила? 
СВЕДОК "Ф":    Ја мислим да није радила. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Није? На Циглани сам схватио да је 
било запослених и рекли сте да сте најпре добијали храну у конзервама, потом сте 
вођени у кухињу где су се хранили запослени? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, на Економији је храна у конзервама, а ту смо добијали некада 
конзерве, а с почетка су ваљда више конзерве биле, а касније ваљда, када су видели 
да мораш да радиш и да треба да радиш и нормално да не можеш радити како било, 
онда су дали, да ли, да ли је директор наредио, ко је наредио, углавном, давали су 
нам храну, како бих рекао, у мензи фабрике Циглане. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да. Да ли је у тој мензи било стално 
запослених радника? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте познавали кога од њих, 
именом и презименом? 
СВЕДОК "Ф":   Јесам, именом и презименом познавао. Неки су ми, чак, штавише, 
морам бити искрен, и помогли, али нећу њихово име да кажем. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не бисте желели да кажете њихова 
имена? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, не. На пример, помогле су ми две, три госпође, добро, 
помогли су ми поједини радници, дотуривали су ми неке ствари, којешта, али 
мислим ако кажем њихова имена, онда вероватно. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Колико сте Ви са њима контактирали, 
Ви лично и остали заробљени, колико сте контактирали са њима, причали, ето у том 
смислу? Да ли су они знали шта се дешава са вама, зашто сте ви ту и шта се дешава 
са вама? 
СВЕДОК "Ф":   Јесу они то све знали, али су они били људи немоћни за било шта. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, добро, само ме ово занима. 
СВЕДОК "Ф":   Не, сигурно, и сви ти људи нису, не могу сви у исти кош, не могу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да. Господине «Ф» сведок «Т» нам 
каже да је ту у Циглани било неко складиштење те робе која је купљена по 
муслиманским кућама, по Зворнику, Козлуку и тако даље, па каже да она која је 
могла да се складишти на отвореном и већином је те робе и било, складиштена је 
тако на отвореном, а фрижидери и не знам ни ја, нека друга роба, под неке 
надстрешнице? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте, јесте. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па Вас питам, Ви нам данас рекосте то 
није тачно да је ту складиштено, јер да је складиштено ту, требало би фудбалско 
игралиште? 
СВЕДОК "Ф":   Погрешно, погрешно, ако би се складиштило све, ја сам рекао, што 
је се некада довезло на камиону, па је требало да се не уклапа у ту робу која иде, 
знало се да се скине, а други да се дотовари, да буде. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да се дотовари? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте, а када би се складиштило све оно што је се довезло, онда би 
требало фудбалско игралиште. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: А сведок «Четири» нам опет каже да се 
роба држала на камиону, пре свега, фрижидери и тако та техника, а около да су се 
стављали црепови, около и одозго, тако, практично да се не би видело шта је све на 
камиону? 
СВЕДОК "Ф":   Знате шта. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је то тачно? 
СВЕДОК "Ф":    Можда је се такав утовар десио, али сам ја можда био негде на, како 
бих рекао, негде на пљачки друге, другог места, можда се тако нешто десило, ја не 
могу то да тврдим, али цреп, на пример, цигла ако се товари, онда се из Циглане, 
онда је се товарио комплетан камион, а ако се товарило са места где се купило, из 
Српске Вароши, са Видакове њиве, онда се комплетирао камион такав. Можда се и 
то десило да је се камуфлажа каква правила, а можда сам ја био тај што је товарио. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, само Вас питам да ли имате тих 
сазнања. 
СВЕДОК "Ф":   Не, то немам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Рекосте да Вам је Зокс једном 
приликом пуцао, Ви сте лежали на том шљунку и он је пуцао, пет, шест метака је 
испалио око глава, а шљунак је прштао? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је ко том приликом повређен? 
СВЕДОК "Ф":   Није нико. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нико није повређен? 
СВЕДОК "Ф":   Нико није повређен. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро. Само бих Вам још нешто, то 
Вам је колегиница, председник већа предочила, међутим, мени је, искрено да Вам 
кажем, остало мало нејасно, па бих Вам предочио ово Ваше саслушање пред 
истражитељима Хашког трибунала везано за Бубицу. Ево ја сада читам, то је код 
мене страна 12. почетак, ја то сада читам, па бих молио Ваш коментар: те ноћи када 
је – празно, отац подлегао, не знам на кога се мисли, вероватно неко име се помиње, 
Несиб или, те ноћи, дакле, када је отац подлегао све су нас свирепо тукли, посебно и 
сада наводите неко име и Бубицу? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Бубици су ставили колац у чмар, не 
сасвим али довољно да га набоду на колац. Сећам се да је Бубица вриштао и урлао 
од болова, молећи злочинце да га убију? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Из овога би се дало закључити да Ви то 
гледате, а ако не да гледате, онда да чујете? 
СВЕДОК "Ф":   Чујем. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: После ћете Ви рећи, Бубица нам је сам 
испричао инцидент који се десио, те да је неколико дана касније умро у Економији 
од премлаћивања, али кажем, Ви кажете да се све то дешава ту јако близу, тик 
испред наше собе, ево управо тако каже? Дакле, где се то дешава, да ли сте Ви то 
видели, да ли сте Ви то чули, што би се дало закључити из овога што сте рекли 
хашким истражитељима? 
СВЕДОК "Ф":   Знате шта, не, не, то што је дато хашким истражитељима, то је 
рађено све преко тумача, а сада видите, не сумњам ја у тумача да није добро 
преводио. Другачије је ако ја сада Вама говорим реч по реч, а Ви то пишете, а сасвим 
је другачије ако ја изговорим пар реченица, а неко их касније преведе, разумете. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви данас рекосте да Вам је Бубица 
нешто испричао о томе, али кажем из свега овога би се дало закључити, да ако нисте 
видели, бар да је то довољно близу да Ви то чујете, јер, ево, кажете, молећи злочинце 
да га убију? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па, да ли Вас ово подсећа, да ли Вас 
ово враћа у то време тих дешавања, чисто то схватите као неко, ово предочавање у 
смислу подсећања евентуално на те догађаје? 
СВЕДОК "Ф":   Тешко је подсећање, тешко се вратити на те године, али ја сам рекао 
исто госпођи, то када смо ми лежали на патосу, када смо ми исто лежали на патосу, 
ја из једног одређеног разлога не могу да кажем и нећу да кажем, зашто сам ја требао 
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да устанем, јер ако то кажем, онда ће знати многи да сам то ја. На пример, они што 
су звали обрада, извео је један по један, а ако ја сада кажем ради чега сам ја требао 
да будем изведен, онда ћу сам себе открити, а то би изгледало, нас што је било на 
патосу и што смо лежали, ја сам био уочљив по нечему, то би исто било као када би 
ставио црнца међу белце или белца међу црнце и ја сада ако кажем ради чега. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Онда не мислим да ово објашњење има 
баш пуно везе са овим дешавањима око Бубице, јер Ви кажете, сећам се да је Бубица 
вриштао и урлао од болова, молећи злочинце да га убију, па ми се тако намеће слика 
да Ви то јако добро чујете, да је то довољно близу да се то овако, ако не и види, оно 
бар чује, свакако? 
СВЕДОК "Ф":   Па, нормално да је било близу, јер то што је се дешавало, дешавало 
је се пред Економијом. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Пред том просторијом? 
СВЕДОК "Ф":   А ми смо били иза затворених врата. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Пред том просторијом у којој сте Ви? 
СВЕДОК "Ф":   То није било, да сада кажем,  пред самом, можда је било пар метара, 
пет метара или десет метара, не знам ни ја колико је било удаљено. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Захваљујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ја да нешто додам, у вези Бубице. Имате ли ту на том 
списку сведок под псеудонимом «Х»? 
СВЕДОК "Ф":   Имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате, да ли је он био са Вама на Економији? 
СВЕДОК "Ф":   Не, он је доведен касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, видите, он каже у свом исказу у истрази да је он лично 
гледао када су Бубици тај колац покушали да убаце. Шта можете о томе да кажете? 
СВЕДОК "Ф":   Е не могу ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете? 
СВЕДОК "Ф":   Јер ми смо били одведени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то онда значи да је он, да је њему то два пута рађено, 
док сте Ви били па после поново? 
СВЕДОК "Ф":   То је отприлике тако рађено, јер и тај под псеудонимом «Т», исто је 
тако нешто, али сада има разлике. На пример, под псеудонимом «Т», исто тако, али 
је можда добио само јаке болове и касније је имао крварење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то смо чули од њега, него говорим за Бубицу, јер овај 
«Х» каже да је он гледао, он једини до сада каже да је баш гледао и то баш такав 
догађај? 
СВЕДОК "Ф":   Он је тачно гледао, јер сам контактирао са њим и тај човек неће сада 
да сведочи, јер је откривен по неким стварима. Да ли је тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тај сведок «Х»? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте, сведок «Х» неће, јер није хтео, на ово исто је требао сведочење 
да дође, али није хтео зато што је откривен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви са њим разговарали везано за? 
СВЕДОК "Ф":   Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, не мислим за сведочење, него о овим догађајима? 
СВЕДОК "Ф":   Када смо требали да дођемо, када смо требали да дођемо, јер требало 
је да буде 25. и 26., је ли тако, у децембру, пре тога смо имали договор и када смо 
ишли на тај договор, он је рекао, када је речено да треба да дођу у Београд, ово, оно, 
он је одмах одустао од свега тога, јер каже да је од сведочења, да ли је он сведочио у 
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Хагу, где је сведочио, ја не знам, шта је, он је рекао да неће, јер је откривен по 
некаквом, не знам ни ја, џемперу, кошуљи, не знам и да он заиста најбоље знаде шта 
је се десило са Бубицом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, зато што Ви кажете, остао је ипак ту жив када сте Ви 
отишли 12.? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Тужилац, да ли има питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам питања. Да се опет вратимо на Економију и Бубицу. 
Да ли можете да опишете оно што сте видели, повреде на Бубици које је имао, а које 
су биле видне? 
СВЕДОК "Ф":   Не могу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте да се он једва померао, па да ли можете то 
померање «једва» да опишете, како то изгледа? 
СВЕДОК "Ф":   Па, јесте, на пример, исто као на Несибу Даутовићу, ништа ниси 
могао приметити, јер је била гардероба одозго, а изумро је од тупих удараца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када сте га видели у таквом стању, да ли можете да се 
сетите, ко је њега пре тога извео? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бубицу? Да ли можете да се сетите? 
СВЕДОК "Ф":    Не могу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Описали сте лице као брат једнога кога је Драган Торо 
довео на Циглану, а то лице које је довео на Циглану рекли сте да се зове Халиловић 
Ибрахим? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па, да ли знате, ко је брат тог Халиловић Ибрахима који је 
Вама рекао да се Халиловић Ибрахим више није појавио, те да ли је он? 
СВЕДОК "Ф":   Мехмет Халиловић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате његову адресу и да ли сте у контакту са њим 
сазнали да би он желео да сведочи? 
СВЕДОК "Ф":   Е то да ли хоће да сведочи, контактирао сигурно јесам са њим, али 
ако сада кажем где сам контактирао, онда ћу да опет се знаде где сам ја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја Вас само упућујем да уколико желите да такву 
информацију саопштите, можете саопштити истражном судији Окружног суда из 
Београда који се налази у судници где Ви сада сведочите, а то је Алимпић Мирослав. 
СВЕДОК "Ф":   То ћу да му кажем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када је на Циглани дошло до пререзивања уста ножем 
једног лица, да ли можете да кажете, ко је све био присутан од ових лица која Ви 
познајете по надимцима? 
СВЕДОК "Ф":   Само овога што сам га набројао, за њега могу да гарантујем, који је и 
направио тај рез. То је Ђорђе Петровић, звани Кобра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ђорђе? 
СВЕДОК "Ф":   Кобра, Кобра. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Говорили сте и да је двојици затворених лица порезано уво 
од стране Пуфте? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па, да ли можете да кажете, са описом те повреде, да ли је 
реч о повређивању или одсецању ува и да ли на једном или оба? 
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СВЕДОК "Ф":   Није одсецање целог, само јесте било резање у доњем делу код 
Феризиз Сеада а исто код овога другога што смо га звали војник, као не могу његово 
име да се сетим, а код Феризиз Сеада сигурно и Феризиз Сеад је жив. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И сада око ове пљачке робе из муслиманских и других кућа, 
продавница. Употребљена је реч «складиште, складиштено», па имајући у виду оно 
што сте Ви рекли, ја бих желео да се изјасните, шта подразумевате Ви под речи 
складиште и складиштено и да ли би томе што сте Ви описали, више одговарала реч 
истоварање робе? 
СВЕДОК "Ф":   Па, то би више одговарала реч истовар и дотовар или претовар, како 
хоћете, а само складиштење би могло да буде, ако се то подразумева под пар ствари, 
можда у висини да се може на један камион натоварити, вероватно. Да ли је чекало 
купца ту, да ли је чекало да се сортира опет нека роба која је некуда требала на другу 
страну, то не знам, а у комплетном смислу, складиштење, то је она велика реч и то 
би требао велики лагер. Значи, отприлике водило се, као што сам рекао и малопре, 
претовар, дотовар. Значи, скинуто је са једног камиона што не одговара, дотоварано 
је што одговара. Да Вам одмах само кажем, долазили су људи који су куповали неке 
ствари, а сада ћу да Вам кажем одмах човека из Србије који је долазио ту, а шта је 
куповао, то не знам – Стево држи кафану, тада је била кафана «Аполо» код Радаља. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала лепо, немам више питања. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ја сам разумео сведока да је избегао из Дивича 
између 08. и 09. априла у село Јашаницу, а да се после вратио у Дивич. И сада моје 
питање, да ли је тог 09. маја када је ухапшен био у Дивичу? 
СВЕДОК "Ф":   У Дивичу? 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Од 09. априла до 09. маја? 
СВЕДОК "Ф":   У Дивичу нема СУП-а, јер сам рекао да сам стајао пред СУП-ом. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Само ме интересује, да ли сте били од 09. априла 
до 09. маја, да ли сте живели у Дивичу? 
СВЕДОК "Ф":   Па, нисам, како ћу живети, када сам рекао да сам дошао, да сам 
дошао 08. маја у Дивич. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: 08. маја, добро, нисам то онда разумео, добро. А 
да ли је њему овај сведок «Х» рекао да је он лично гледао када Бубицу набијају на 
колац, накнадно мислим, нешто се изјашњавао, али није прецизно? 
СВЕДОК "Ф":   Како да ли ми је рекао, сада или пре? 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Било када, да ли Вам је рекао да је он то гледао? 
СВЕДОК "Ф":   Па, господине, ја рекох малопре да смо ми требали да дођемо на 
суђење 25., моменат. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Разумео сам, све сам ја чуо, само. 
СВЕДОК "Ф":   Моменат, немојте ме прекидати, 25. и 26. смо требали да дођемо у 
децембру у Београд. Пре тога смо имали састанак и рекао је човек да неће. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ја Вас то нисам ни питао. 
СВЕДОК "Ф":   Значи, како ћу ја, како ћу ја да контактирам са њим, ако сам рекао 
малопре да сам одведен са Економије на Циглану, а тај човек доведен касније. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли Вам је рекао сада, тог 25. децембра прошле 
године, да ли Вам је тада нешто говорио о томе? 
СВЕДОК "Ф":   Па, ето, причали смо о свему, можда између осталог и то. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли Вам је онда рекао да је гледао то када га 
набијају на колац? Ако нећете да кажете, реците да нећете слободно. 
СВЕДОК "Ф":    Ето, нећу да кажем. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је његов исказ. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, неће да каже, у реду, него нисам знао, 
мислио сам да хоће, то је важан податак за суд, мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо исказ тај из истраге где он то говори. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, па још ако је то рекао њему, онда због тога 
питам, чисто из адвокатских разлога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је неко тукао сведока «Четири» док су били 
на Економији? 
СВЕДОК "Ф":   Сведока «Четири»? 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да, да? 
СВЕДОК "Ф":   Моменат. Не сећам се, не знам. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је неко био на поштеди од њих који су 
доведени са Економије на Циглану на почетку? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причао је за сведока «Т». 
СВЕДОК "Ф":   Рекао сам, за сведока да смо га дизали, да је био пребијен од пазуха 
до ногу и да смо га усправљали уза зид да седи. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А сведок «Четири», да ли је био на поштеди? 
СВЕДОК "Ф":   Рекао сам да не знам. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро. Да ли је тучен Енвер Даутовић на 
Економији? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је сведок чуо нешто о Челопеку док је био 
тамо, било на Циглани, било на Економији? 
СВЕДОК "Ф":   Да ли смо чули о Челопеку, мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нешто више од оног што сте рекли, ако има нешто да нисте, 
рекли сте нешто већ до сада? 
СВЕДОК "Ф":   Нисам ништа више. Ово што сам чуо, чуо сам касније у 
Батковићима. На пример, препричавања њихова шта је се десило са њима, шта, да је 
некоме сечено уво, да је неком сечен, да је убоден, на пример Шабан Бикић ножем у 
срце, да је Капиџић Сакиб заклан на бини и да је Енесу Чикарићу одсечено уво дао 
да једе, морам да се изразим, Кејни Хаџиефендићу да је одсечен полни орган, дато 
му да једе и тако те ствари, то су препричавања у Батковићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а ово што сте поменули за Енвера Даутовића, да ли 
сте Ви то гледали да га туку или сте чули? 
СВЕДОК "Ф":   Где? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На Економији, што Вас је питао пуномоћник сада 
оштећених? Питао Вас је за Енвера? 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је тучен, Ви сте рекли јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само сте рекли јесте, нисте рекли ни ко? 
СВЕДОК "Ф":   Нисам рекао, јесте тучен, сигурно да је тучен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели, ко га је тукао? 
СВЕДОК "Ф":   Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је, када су ишли у ту пљачку, Српска 
Варош, не знам овде, онде, да ли је у Дивичу било пљачке? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се ишло у пљачку у Дивич? 
СВЕДОК "Ф":   Ја нисам лично, а за друге не знам. 
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АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли зна да су опљачкани неки чамци? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули нешто тако, за чамце неке да су крадени? 
СВЕДОК "Ф":    Знате, Дивич је, ја мислим свака кућа је имала чамац, а колико их 
сада има, треба видети где су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, да ли Ви знате да су неки чамци узимани из Дивича? 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ:  Не из Дивича, било где, да ли су опљачкани 
чамци? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Било где? 
СВЕДОК "Ф":   Не знам да Вам кажем, ја нисам био ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, немам више питања, хвала Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. 
НАТАША КАНДИЋ: Ја бих замолила сведока, будући да је поменуо врло кратко да 
је он одмах после 08. априла отишао из Зворника и да је становао у делу Зворника у 
којима је већина кућа била од Муслимана, а неколико српских кућа. Да ли можете да 
нам кажете, шта се догађало тог 08. априла када Ви одлучујете да побегнете, да 
напустите кућу? 
СВЕДОК "Ф":   Па, дешавало је се, тај део се звала улица Филипа Кљајић, то је од 
СУП-а према Дивичу, ту су, ту ноћ побијено је доста Муслимана и између њих је 
убијена Нада која је српске националности, која је стала у заштиту једног 
Муслимана. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте Ви видели из своје куће, које то формације убијају, 
ко је ту ушао у тај део града? 
СВЕДОК "Ф":   Нисам видео, него по сазнањима касније, када се то десило, када је 
све речено шта је се све десило, да су то Арканове паравојне формације, Аркановци. 
НАТАША КАНДИЋ:  Хвала Вам. Такође сте поменули, али током саслушања у 
Сарајеву, некога по имену Кобра, па да ли можете да нам кажете, ко је то и шта у 
погледу њега Ви можете да кажете, шта сте видели шта је он радио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је и име и одакле је и шта је радио. 
СВЕДОК "Ф":   Рекао сам, Ђорђо Петровић, Ђорђо Петровић из Тршића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, немојте понављати. 
НАТАША КАНДИЋ: Данас сте поменули да је Гогића и описали сте предмет који је 
он држао, то је нека водоводна цев са неким коленом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, није Гогић, не знам одакле. 
СВЕДОК "Ф":   Боксер. 
НАТАША КАНДИЋ: Па, то је Гогић, молим Вас. 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, не, било је њих више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можемо ми да тумачимо, то он каже, он је рекао Боксер, 
нико није рекао Гогић. 
НАТАША КАНДИЋ: Јуче смо од сведока такође чули, он је такође описивао ту 
водоводну цев са коленом. Па, можете ли да нам кажете, да ли то више њих користи 
тај предмет за малтретирање? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте имали прилике да видите, да ли то стоји негде, па 
неко узме, па удара? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, ту је цев носио тај што је се као назвао Боксер, крупан, 
црномањаст, брчиће је имао, припадао је групи Лозничана и увек је он носио ту цев, 
само он, која је имала, то је водоводна цев, која је имала горе на завршетку, «лулу», 
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како да кажем, ону криву и са том цеви га је он ударао. Други нису носили ту цев. 
Значи, то је његово било нешто, како бих рекао, као његова специјалност нека, ето 
тако. 
НАТАША КАНДИЋ: И последње питање. Питала бих Вас, данас сте поменули 
директора Циглане Мишу. Да ли је било неке ситуације да је дошао неки камион са 
неким наоружаним припадницима неке неидентификоване формације која је 
тражила вас који сте били тамо затворени да их преузме и да тај директор Миша није 
допустио то? 
СВЕДОК "Ф":   То исто не знам, то је могуће било, ја сам само рекао да смо ми 
извођени на те радове, то је могуће да је се десило, то је могуће да је неко видео, да 
је то било, али ја лично не знам, јер кажем, ми смо извођени, нисмо никада извођени 
свих 24, узео је неко пет и отишао је да ради или неко је узео три или по потреби 
својој. Можда је то било, али ја нисам био ту. 
НАТАША КАНДИЋ: И замолила бих Вас ако можете да опишете, да ли сте ви тамо 
у тој Циглани, ви затворени, шта сте мислили, у ком сте ви статусу, када сада 
кажете, узме један пет, да ли сте ви били неки, у неком поробљеном положају тамо, 
да ли сте били запослени или? 
СВЕДОК "Ф":   Да ме нећете можда питати да ли сам и плату добијао, нормално. 
НАТАША КАНДИЋ: Пошто сте употребили израз и више њих стално говори о томе 
да сте узети као нека ствар, ја Вас питам, да ли је то неки полуропски? 
СВЕДОК "Ф":   Роб. 
НАТАША КАНДИЋ: Као роб? 
СВЕДОК "Ф":   Једноставно као, браво. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ:  Господине «Ф» мени је мало нејасно остало у почетку 
Вашег сведочења када сте казали да сте 09. маја 1992. године по позиву отишли у 
СУП. 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Шта Вас пита тај Божо, шта он хоће од Вас? 
СВЕДОК "Ф":   Где сам био, шта сам радио, када сам отишао и тако те ствари. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Па, да ли он Вас окривљеује за нешто? 
СВЕДОК "Ф":   Не окривљује он мене низашто, ја сам малопре рекао да сам био 
сведок нечега пре тога и да сам отприлике тражен ради тога. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Колико траје тај разговор, отприлике, да ли можете да 
се сетите? 
СВЕДОК "Ф":   Није дуго, ја сам рекао пре, није ме ништа провоцирао, то је 
вероватно да би само био прибављен у станицу милиције на тај начин. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Да ли он Вама саопштава да ће Вас задржати, да ће Вас 
ухапсити? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, ништа. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Ништа Вам не говори? 
СВЕДОК "Ф":   Ништа, само онако, једноставно, шта сам радио, са ким сам отишао, 
када сам отишао, да ли је била моја фамилија са мном и тако, то је више малтене, тек 
толико да се зове, да ме неко испитао, вероватно да би ме ту задржао док не дођу ти 
што су требали да ме отпрате. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Да ли је он Вас сумњичио да сте имали неко 
наоружање, да сте припадали неким оружаним формацимама? 
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СВЕДОК "Ф":   Није, није. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Није Вам то стављао на терет? 
СВЕДОК "Ф":   Није. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Реците ми, када Вас они одводе тамо на ту, кажете, 
Економију, Ви сте рекли у реду отприлике има једно 150 људи, чекају у СУП-у? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: У међувремену док сте били ту, да ли је још неко 
ухапшен од тих људи, да ли сте видели? 
СВЕДОК "Ф":   Не знам. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Не знате? Да ли Вам је сведок «Т» за време док сте били 
на Економији говорио, зашто су њега ту довели? Јуче је био саслушан тај сведок. 
СВЕДОК "Ф":   Не. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Нисте причали о томе? 
СВЕДОК "Ф":   Не. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Нисте? А зашто Вас одводе из ове Економије на 
Циглану? Да ли сте Ви били о томе обавештени и да ли сте ви између себе причали, 
да ли сте нешто сазнали о томе? 
СВЕДОК "Ф":   Не, како ћеш сазнати, одводи те, не знаш где, не знаш зашто, 
једноставно касније смо видели када смо дошли, видели смо ради чега те ствари, да 
радимо. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Да радите? 
СВЕДОК "Ф":   За њих, да. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Те ствари што сте нам рекли данас да сте скупљали по 
тим кућама, да ли су те ствари дељене избеглицама које су дошле у Зворник и 
околна села, фрижидери, замрзивачи и те ствари? 
СВЕДОК "Ф":    Ја сам рекао да су ствари одвожене за Србију. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: А нису дељене избеглицама? 
СВЕДОК "Ф":   Не, за Србију одвожене ствари. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Добро, добро, ја Вас само питам. Колико дана је Бубица 
био тамо са Вама на Економији, да ли можете да кажете? 
СВЕДОК "Ф":   Ја сам доведен 09. Бубица је 10. или 11., али више да је 11., то је 
фактички можда 24 сата. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: И да ли можете рећи, 12. сте рекли да сте отишли са 
Економије? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: У које доба дана сте отишли? 
СВЕДОК "Ф":   Ујутру. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Ујутру, рано? 
СВЕДОК "Ф":   Да, седам, осам, углавном, рано смо отишли. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Добро, хвала. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Господине «Ф» ја сам разумео из Вашег исказа да 
сте Ви на Економију доведени 09. маја? 
СВЕДОК "Ф":   Да, да. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да ли можете прецизније само да кажете, да ли је 
то било ујутру, подне, предвече? 
СВЕДОК "Ф":   То је могло да буде поподне. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Поподне? 
СВЕДОК "Ф":   Ту негде. 
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АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Када сте доведени у Економију, да ли сте затекли 
сведока «Т» и његовог? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, рекао је, и оца. 
СВЕДОК "Ф":   Јесам. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: А да ли је ту био већ сведок са псеудонимом 
«Четири»? 
СВЕДОК "Ф":   То не могу да се сетим. Ја мислим да је било, када сам ја доведен, да 
је било 14 људи. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да. Овај догађај који сте описали са Бубицом, а 
описали сте, колико сам ја разумео два догађаја: један који се догађао унутра у тој 
просторији, а други догађај ван просторије? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да ли је то било истог дана? 
СВЕДОК "Ф":   Не би требало, јер Бубица када је доведен, ја мислим да је то било 
поподне, то сам рекао, када му је Сава ставио цев на ланац и рекао да скине ланац, да 
му више не треба. Значи, то се могло дешавати у ноћи и то отприлике, то наводи да 
би то могло да се деси 11., 11. у ноћи и 12. ми одлазимо даље. Шта је било даље са 
Бубицом, то не знам. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да ли то онда значи да је то тамо био само тај један 
догађај у просторији? 
СВЕДОК "Ф":   У току ноћи и тај други догађај се десио, то што је било са њим вани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То извођење. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да ли можете неки временски размак да кажете 
који је то био, ако можете, наравно? 
СВЕДОК "Ф":   Не могу, не могу. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ова лица за која кажете да су Вам рекли, да су се 
Вама поверили да их је довео Славковић Драган, звани Торо, а ради се, сада ћу 
пронаћи, њихова имена. 
СВЕДОК "Ф":   Зијад Хаџиефендић и Ибрахим Халиловић. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Јесте. Да ли сте чули да су они још некоме другоме 
се поверили или то само Вама? 
СВЕДОК "Ф":   Поверили су се вероватно и другима. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Можете прецизније да кажете коме? 
СВЕДОК "Ф":   Могу, али отприлике да смо касније, то знате како, када дође, можда 
рекне једном, па ја као нашао неког другог поверљивог, па и ја њему рекао или 
можда или обрнуто, али углавном отприлике да је то можда за пар дана да смо. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ви имате испред себе ове псеудониме. Да ли имате 
можда да је неком од њих рекао, да се некоме од њих поверио? 
СВЕДОК "Ф":   Ја мислим псеудоним «Четири», сигурно је рекао, њему је сигурно 
рекао, ја мислим да је рекао и овом псеудониму «Т», сигурно, можда и овом 
псеудоним «У», а овај «Х» није био ту. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Значи, свакако то је знало више лица који су са 
Вама били тамо? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте, јесте. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Рекли сте да је овај Зијо заједно са Вама размењен? 
СВЕДОК "Ф":   Зијо је размењен и жив је. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Жив је? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
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АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Можете нешто прецизније да кажете, где живи, ако 
можете, ако хоћете, наравно? 
СВЕДОК "Ф":   Живи у Швајцарској. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Још само једно питање. Рекли сте да је госпођа у 
Циглани, рекли сте име Стојанка писала неке отпремнице за ту робу, материјал који 
је довожен у Циглану. Да ли је та Стојанка радник Циглане или је припадник ове 
групе? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не, не, била је радник Циглане пре, пре рата. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да ли Ви знате са сигурношћу, да ли окривљени 
Славковић Драган Торо самоиницијативно одређује где ће се ићи и шта ће се 
преузимати од материјала, где ће се тај материјал даље складиштити или отпремати 
или има нека упутства о томе? 
СВЕДОК "Ф":   Вероватно за транспорт даље, то не знам, а ово су вероватно они, 
рекао сам, пошто некада један буде, вероватно онај други, трећи иде, тражи место, 
где, шта су видели, шта, вероватно су они одређивали сами. Е сада, ја не знам 
контакт између кога они имају, да ли има неко изнад њега, то ја не знам. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Само још једно питање. Ви сте давали исказ и пред 
истражитељем Хашког трибунала и у Сарајеву. Ти се искази мало и разликују у 
односу на овај данашњи исказ. Да ли сте у међувремену се консултовали са неким 
или имали неке белешке, разговарали са неким од удружења? 
СВЕДОК "Ф":   Где? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Па, мислим између вас, да ли сте се сретали, 
размењивали то што сте доживели, да бисте своја сећања евентуално поткрепили? 
СВЕДОК "Ф":   А са неким од затворених? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
СВЕДОК "Ф":   Који су били исто? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да? 
СВЕДОК "Ф":   Па, вероватно да, али свако то сада колико памти, колико не памти, 
када се сретнеш са њим, некада, али то је ретко, на пример, има неки које још 
уопште нисам никада видео, а знам да су живи и знам да су неки у иностранству, 
неки овде у Босни, али има их које нисам видео више никада. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Сетио сам се још једног питања. На Економији, да 
ли сте Ви имали неко светло у тој просторији? 
СВЕДОК "Ф":   Ја мислим, не знам, не знам. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: А на Циглани? 
СВЕДОК "Ф":   На Циглани, у просторији где смо живели, било је светло, где смо, 
како бих рекао, живели, да, ту смо имали светло, али није било ништа друго, на 
пример да је била вода или тоалет или то, то ништа друго није било у Циглани. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Овај прозор просторије на Циглани, да ли је био 
нечим ограничен видик или? 
СВЕДОК "Ф":   Даскама је био закован. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Даскама? 
СВЕДОК "Ф":   Био је, да. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: А испред, да ли је било неко светло? 
СВЕДОК "Ф":   Испред просторије? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да? 
СВЕДОК "Ф":   Не знам. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Нисам Вас разумео, извините. 
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СВЕДОК "Ф":   Не знам да ли је директно било испред просторије, на пример, тамо 
је даље била она портирска стражара, тамо је било вероватно. А да ли је директно 
онде пред просторијом било, не знам. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: То је све, хвала Вам. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Надовезаћу се на питање колеге Ђорђевића, а везано за 
разговор са неким од сведока. Конкретно, да ли је разговарао о свим овим 
дешавањима са сведоком «Т»? Да ли сте причали са сведоком «Т»? 
СВЕДОК "Ф":    Око чега? 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Око ових дешавања на Економији и осталим стварима? 
СВЕДОК "Ф":   Па, шта да Вам кажем, накратко се састане више, два, три или не 
знам ни ја, четири, свако би онај хтео да понови оно, да понови оно. Некада се 
ствари измешају, некада се један сећа нечега, некада не, шта да кажем. Свако је 
причао свој доживљај, свако је то доживео на свој начин. Неко је остао како треба, 
неко није ни урачунљив више, неко је физички, како бих рекао нагрђен. Говорим 
конкретно за Меху Субашића који је расечен, шта да Вам кажем. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Добро. Вратио бих се на дешавања на Економији. Да ли је 
овај Боксер, кога сте помињали, био присутан приликом премлаћивања Несиба 
Даутовића? 
СВЕДОК "Ф":    Не знам. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Не знате? Исто на Економији сте помињали да је долазио 
том приликом Војвода и наредио да се скинете сви до паса, па ме занима, мало 
хронологија дешавања, како је било? Да ли је то било истом приликом, ко је ушао, 
како је ушао? То ми није потпуно разјашњено, како се све то дешавало? 
СВЕДОК "Ф":   Ушао је, описао сам Вам човека како је изгледао, били смо сви 
скинути до појаса и рекао сам да је тражио као шта има, ко је истетовиран. На патосу 
смо били, значи, на кољенима и главе на бетону и ја сада нећу из одређених разлога, 
рекао сам већ једном, нећу да кажем ради чега сам ја био одвојен. Не да сам био 
издвојен из тога, него као чекао сам као и ја да идем као што то они зову «обрада». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то тај Војвода ту улази? 
СВЕДОК "Ф":   Браво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли он улази сам или са неким, Војвода, том приликом? 
СВЕДОК "Ф":   Био је још неко са њим, био је још један са њим и тај који је исто то 
мене питао, то ћу госпођо ако треба да рекнем Алимпићу, ради чега је, ја нећу ово да 
кажем, а њему ћу да кажем, да има у запису, јер онда откривам себе. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Да ли је то било тада када су претучени и ови Даутовићи, 
да ли је то исти догађај? Да ли је то било истом приликом? 
СВЕДОК "Ф":    Па, то је било у току ноћи, ово када смо били, да ли је тог момента 
исто то настављено, не бих се могао сетити, али, углавном, ја ћу да објасним 
господину Алимпићу ради чега, нећу да кажем ради чега. Требао је као, изведен је 
Нермин, са Нермином је се то дешавало са кабловима струје и рекао сам, као када те 
шутне ногом у главу, требаш да идеш да те «обради», тако они зову, ради чега сам ја 
био на реду, ради чега је војник тај рекао Војводи, зашто сам ја њему остао у очима, 
то ћу да рекнем господину Алимпићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, него пита Вас бранилац само, да ли се сећате, да ли је 
тај догађај, када сте скинути исти временски са оним догађајем када туку Даутовића, 
када Зокс изводи Даутовића и то што сте рекли? 
СВЕДОК "Ф":   Па, требало би, ово би скидање можда требало да буде у току ноћи, 
разумете, а туча је углавном Несиб је Даутовић негде пред зору тучен, што каже, 
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можда после тога, сат или не знам ни ја колико и изумро је. То се са њим десило 
пред зору. Е сада, да ли је то конкретно било ово скидање у пола ноћи, да ли је у 
десет сати, да ли у два сата, то не могу да тврдим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, не можете да кажете, да ли је том истом приликом се 
догодило? 
СВЕДОК "Ф":   Ја мислим да је истом приликом, али не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Несиб Даутовић и сведок «Т», да ли су тучени унутра или 
су изведени, како се дешавало? 
СВЕДОК "Ф":   Почело је унутра, а онда је извођено. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Да ли су изведена обојица заједно или наизменично? 
СВЕДОК "Ф":   Ја мислим да је наизменично, али нисам сигуран, углавном тучени 
су, то сам већ објаснио, овај је подлегао, а овај је био, малтене, непокретан. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Предочио бих сведоку исказ сведока «Т» који каже да није 
тучен унутра и да није тучен буздованом ни топузом, како тврди овај данашњи 
сведок «Ф». Значи сведок «Т» прича да није тучен унутра, односно сведок «Т» прича 
да није тучен унутра, а Ви данас тврдите да је тучен у просторији? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок «Т» нам је рекао да га је Зокс извео напоље, да га је 
позвао и да га је извео напоље и да га је напољу тукао? 
СВЕДОК "Ф":   Ако Ви то сада сматрате само једна туча. Ако се тих туча десило од 
09. до 12., десет пута, госпођо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, занима нас само Зокс, пошто је ово бранилац 
оптуженог кога зову Зокс, због тога. 
СВЕДОК "Ф":   Чујете, ја сам рекао једном, тих се туча дешавало. За конкретно за тај 
дан? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретно пита за Даутовиће, за Даутовиће. 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Несиба и сведока «Т»? 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: За «Т» сам питао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је то рекао да је једно иза другог, исти је догађај. Сведок 
«Т» каже да је он изведен напоље? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да га је тамо тукао. 
СВЕДОК "Ф":   А да ли је господин «Т» рекао да је само једном тучен, тај дан и 
никада више? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, рекао је да је више пута тучен. 
СВЕДОК "Ф":   Е па то, нормално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Мене занима тај догађај, значи када је изведен заједно са 
Несибом, да ли Вам је сведок «Т» причао после о томе, шта је све било напољу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је причао сведок «Т» када се вратио шта је 
доживео и када се Несиб вратио, да ли је нешто сведок «Т» причао, шта се десило 
напољу, ко је то све био напољу? 
СВЕДОК "Ф":   Па, нормално да није могао тај дан говорити. Могуће да се то све 
касније дешавало. Шта да уђе човек и да прича сада, они стоје пред вратима, а да он 
мени каже, е тукао ме овај тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Ф":   То је, малтене, и своје сенке се бојиш. 
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АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Да ли сте Ви видели, шта се дешавало напољу том 
приликом? 
СВЕДОК "Ф":   Нисам. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Ово морам да питам, јер је сведок рекао да је највише у 
свему томе учествовао Зокс, па зато питам, шта се дешавало напољу, одакле зна да 
се онда то тако дешавало напољу, да је Зокс највише учествовао? 
СВЕДОК "Ф":   Ја сам рекао и пре да ја нисам видео. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Добро. 
СВЕДОК "Ф":   А ако је неко рекао за њега шта је са њим радио, онда вероватно онај 
боље зна. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Везано за ове пљачке, на питање судије Анђелковић рекли 
сте да сте ишли углавном са Тором, са Зоксом не, али сте сигурни да је Зокс одлазио. 
Да ли је то Ваш закључак или сте видели да је Зокс некога окупљао, наређивао, 
одводио или само мислите да се то десило? 
СВЕДОК "Ф":   Јер ја сам рекао и пре, одлазио је када је ко кога узимао и када је ко 
хтео и ја сам рекао госпођи исто тако, да сам ја највише лично са Драганом, а можда 
је неко од ових оптужених, највише са Зоксом, јер није никада 24 човека одведено на 
једно место на једном камиону. Неко је узео пет, неко је узео три, неко је узео шест, 
неки су остали у Циглани, е сада кога је шта задесило. Ако сам ја био у пљачки од 
ујутру до навече, јел ја знадем у току дана ко је, можда некога изводио два, три сата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, пита Вас бранилац, да ли сте можда некада видели баш 
да Зокс неку другу групу води, неким камионом? 
СВЕДОК "Ф":   Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК "Ф":   Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви лично? 
СВЕДОК "Ф":   Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Друго, чини ми се да је данас споменуо и рекао да је ретко 
виђао Зоксовог брата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, рекао је. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Одакле Вам то за брата, када сте сазнали за брата, како је 
уопште дошло? 
СВЕДОК "Ф":   Он нам је рекао да му је то брат. Једне прилике му није могло ауто 
да упали, Зокс лично и извео је мене и још двојицу, тројицу који смо гурали ауто, да 
упалимо ауто. није, онда је као рекао да је то његов брат, то је то и тог момка сам ја 
можда видео два, три пута, који ме ништа није повредио, ништа ми није рекао, ето 
то. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: У исрази нисте помињали тог брата, рекли сте да ниједан 
војник није имао брата одатле? 
СВЕДОК "Ф":   Молим? 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Када сте давали изјаву у Сарајеву, нисте помињали тог 
брата. Одакле Вам сада то? 
СВЕДОК "Ф":   Како да га помињем, ако сам га видео два, три пута и ако ми ништа 
није нанео и није никоме другом нанео. Да ли има потребе да га помињем? 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Предочио бих још сведоку исказ пред Трибуналом и пред 
истражним судијом у Сарајеву где није помињао учешће Зокса у дешавањима са 
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овим Несибом Даутовићем. Како то објашњава, како се десило да данас детаљно 
описује Зокса, а раније о томе није причао? 
СВЕДОК "Ф":   Зависи ко ме је шта питао, ја сам и одговарао. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Одговарали сте, причали сте да је Несиб био тучен, 
говорили сте то тамо и пред истражитељима Трибунала и ниједном нисте поменули 
да је Зокс учествовао у премлаћивању Несиба? 
СВЕДОК "Ф":   Па, можда нисам ја, да ли су поменуле ове друге особе. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Добро, ако су поменуле друге, али моје је питање у томе 
што данас говорите да је Зокс, како се десило да два пута не помињете то раније, а 
данас изричито тврдите да је то било у питању? 
СВЕДОК "Ф":   Па, једино да сам ја имао могућност да првог дана када сам седео, 
сваке минуте шта је се дешавало, да сам писао, то би могло бити, али ја бих онда био 
писац. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: У истрази сте причали да су се највише истицали Сава и 
Саша у свим тим догађајима. Сада опет кажем, данас помињете Зокса. Због чега 
таква разлика, како је дошло до тога? 
СВЕДОК "Ф":   Шта сам спомињао? 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Рекли сте да су се највише истицали на Економији Сава и 
Саша? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Данас помињете Зокса, па како сада таква разлика, због 
чега је то тако? Шта се то десило да сада Зокс постаје главни актер? 
СВЕДОК "Ф":    Па, знате шта, Ви хоћете изгледа да кажете да Зокс није ту био 
никако. Јер Ви видите да ми поједини, поједини сведоци спомињемо једна имена 
највише. Нисмо ми та имена измислили и када би Ви мене сада питали како је Зоксу 
право име, ја не знам, али Зокс ми никада нико не може избрисати из главе. Драгана 
Тору никада ми не може избрисати из главе, Саву, Сашу, Прље, Штука, Кардељ и то. 
Причамо о тучама, сада бих ја требао да причам десило се десет туча у Економији, у 
првој тучи је учествовао тај, у другој тучи је учествовао тај, да ли би то требало? 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Добро, немам питања више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви чули да је постојао и неки Војвода Челе или 
Ћеле? 
СВЕДОК "Ф":   Е ја то нисам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Такав неки надимак? 
СВЕДОК "Ф":   Не, нисам чуо. Овога знам да су звали Војвода, а по чему су га звали, 
зашто су га звали, да ли је он самозвани неки Војвода, шта ли је, да ли то људи сами 
себи надимке, вероватно и овоме Кобри, што га спомињемо као Кобра, овај, да ли је 
он то добио ратно то име, надимак тај, јер сви ови други што ми спомињемо, видите 
да ми сви њих спомињемо по надимцима. На пример, и у самом Батковићу било је 
тих људи који су чинили та, како бих рекао, зла, али био је на пример, исто један  
самозвани мајор који је сам себе назвао да је мајор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вас питам, да ли је неко од Ваше фамилије знао да сте ту, 
да је покушао да Вас обиђе или да ли сте Ви покушали неки глас од себе да дате 
некоме? 
СВЕДОК "Ф":   Сазнао сам доста ствари преко људи које ја нећу да имена 
спомињем, рекао сам пре тога, да не могу сви људи у исти кош, рекао сам да је Нада 
изгубила живот, која је српске националности, коју су убили Срби а не Муслимани. 
Ја бих када би могло да јој се дигне споменик, дигао бих јој споменик зато што је 
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стала у заштиту. У Батковићима исто има људи који су ми помогли, али ако ја сада 
то кажем, ја се угрожавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, питала сам Вас, да ли је Ваша фамилија знала где сте 
Ви за та два месеца, да ли Вас је неко обилазио, да ли је неко покушао да Вас лоцира 
ту? 
СВЕДОК "Ф":   Моја фамилија није прво била у својој кући, била су премештања, 
прешла је у јуну, отпутовала је опет у земље Европе. Исто има човек који је помогао 
и дошао ми је и рекао ми да је на пример моја жена, моја мајка и моје снахе да су 
отишле у том и том правцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли је неко долазио од власти, неко ту на 
Економију, на Циглану, неки обилазак, нека делегација, да ли сте тако неку 
ситуацију видели Ви или чули да има? 
СВЕДОК "Ф":   Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК "Ф":   Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да долази неко од неких виших органа? 
СВЕДОК "Ф":   Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? Ко је тада био на власти у Зворнику, да ли Ви знате, 
за сво то време? 
СВЕДОК "Ф":   Па, ја мислим, како мислите, СДС је као странка на пример на 
власти, а ове паравојне формације, то је се смењивало. На пример, на једно одређено 
време је био, можда је Драган капетан био на Дивичу двадесет дана или петнаест 
дана, ко је шта када радио, то се не може, углавном све су те прошле кроз Зворник. А 
ако нормално није било других, онда је била СДС, јер сигурно других није било, јер 
Муслимана није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када нам је био овде саслушан овај сведок «Четири», он 
причајући о Исмету Чираку и о Енверу, везано за сечење ове тетоваже, он каже, када 
је Исмет извео из просторије овога, када је Пуфта извео из просторије Исмета, каже 
да је био са неким, али да нико није био од ових осталих, Торо и тако даље. Међутим 
каже да је Торо и Зокс да су били када је скидана ова тетоважа, па каже, то је било 
унутра, када му је то Пуфта искружио унутра и да су ту били Торо и Зокс. За коју сте 
Ви просторију рекли, где је то рађено Енверу, где му је то скинуто? 
СВЕДОК "Ф":   То је просторија, једна је просторија где смо ми били, где су 
заковани прозори. После тога ја мислим да су била врата од тоалета, следећа врата, 
али с вана, следећа врата су била исто једна просторија. Е сада шта је, ја нисам био, а 
и боље је што нисам био, значи, ту је отприлике, била је просторија, да ли је унутра 
кромпир, да ли је храна, не знам ја шта је, углавном у тој просторији је то урађено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то је тамо у тој другој просторији? 
СВЕДОК "Ф":   У тој другој просторији, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли Ви знате, да ли је још неко био са Пуфтом и са 
Енвером у тој просторији? 
СВЕДОК "Ф":   Па, били су и ови којима је начето ухо, Феризиз Сеад и овај војник 
што сам спомињао, и они су улазили, и они су били тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је са Вама био у просторији док се то тамо дешава 
Енверу од затворених? Да ли је био неко ту са тог списка под тим словима? 
СВЕДОК "Ф":   Унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са Вама унутра? 
СВЕДОК "Ф":   Био је псеудоним «Т», «У» и «Четири» и «Бета». 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок «Четири»? 
СВЕДОК "Ф":   «Четири» и овај доле псеудоним, додато је, «Бета», ја мислим, 
моменат, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да су ту били унутра, док се то тамо догађа? 
СВЕДОК "Ф":   Јесте, ми смо ови сви који смо остали унутра, нисмо извођени тамо. 
То је сада, колики је број, јер једни су извођени, то му је урађено, ови су, ми смо 
остајали унутра. Врата су била, нису била да су закључана, него врата су била, нису 
била ни отворена, ови су били војници испред. Да ли је то било тачно испред ових 
врата или оних врата, међутим то је малтене, кријеш се сам од себе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Имамо питања, немате Ви, немате? Немате питања? 
Добро, добро. Ви имате питања, Кораћ? Нешто ми се учинило да је рекао? Добро. 
Изађите да Вас суочимо, Славковић прво. Ко то коментарише? Ко је то рекао, видиш 
да лажу све, да лаже све. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Ко је то рекао? Ја питам, ко је рекао? Ко је рекао 
то, видиш да лаже све, шта имаш да суочаваш, да ли сте Ви рекли? Да ли сте Ви 
рекли, нисте, па ко је онда рекао? Треба да имаш шесторо очију овде да би човек 
утврдио неке ствари. Чули сте шта је сведок данас рекао? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ли неку примедбу? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Примедбу имам доста на његов исказ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли нешто тачно, има ли нешто нетачно? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Па, не знам шта има тачно. Тачно је то да је ишао 
пар пута са нама у то прикупљање тог материјала, а нетачно је то да сам ја био 
присутан када је Пуфта то урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало будите конкретнији. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Зна се, не могу да понављам све исто, сваки дан. 
Нетачно, нити сам био ту, нити сам био присутан када је Пуфта и то што прича да 
сам нешто помињао тог  неког, немам појма, ја бих волео, да ли је жив тај други, тај, 
како се зове други дечко што кажете да му је исечено уво? Да ли је жив да он 
посведочи, да ли сам ја прилазио и да ли сам уопште био то вече, те вечери ту? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули сте шта оптужени каже везано за овог, да сте рекли на 
крају овом Енверу, добро је што ниси викао, јер он је опасан и са тобом би завршио. 
Да ли сте рекли то или нисте? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Нити сам био присутан, нити сам могао то да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули да се то десило, да му је то искружио ту 
тетоважу? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Немам појма, то тек сам чуо овде прве изјаве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То не знате да се то десило? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Да се то десило, уопште не знам. То сам чуо овде 
сада из ових изјава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то нисте рекли што каже сведок? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Ма, какви, немам појма. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте доводили неке људе из Челопека? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Само тог малог дечка да, тог младог дечка, по 
директору, када ми је директор дао, можеш ли да извадиш тог дечка, а ову двојицу 
први пут чујем, до сада би рекли и ови сведоци који су били овде да сам некога 
довео. Тачно је да су дошли неки људи са Видиковца, али мислим да их је довео 
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Пиварски. То су неки мајстори, аутомеханичари и аутолимари да фарбају кола, пар 
дана, дан. Мислим да су били један дан само и да их је вратио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули за овог Зијада, за овог Халиловић Ибрахима? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Никада нисам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, ни то није тачно? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Нити уопште знам о томе. То је чиста измишљотина. 
Имате и друге сведоке, ево, били су јуче и прекјуче, нико не помиње те људе, ја први 
пут чујем то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како не помињу? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Ко је рекао да сам довео двојицу ту? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине «Ф», да ли Ви познајете овог човека? 
СВЕДОК "Ф":   Питајте тог господина, када смо товарили код Фикрета Ловића лим и 
ствари из радионе, да ли ме је зовнуо да ми покаже како Дрином плови леш? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, ја Вас питам, да ли га познајете прво? 
СВЕДОК "Ф":   Зато што сам рекао, питајте тог господина, зато што га познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то? 
СВЕДОК "Ф":   Драган Торо, али је рекао, ја сам рекао пре тога да мени лично 
ништа није нанео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, није само питање да ли је Вама, него да ли сте видели 
да је нешто? Ево чујете он сада каже, уопште није рекао то Енверу, боље је што ниси 
вриштао, јер би он са тобом завршио за Пуфту, каже да није био ту? 
СВЕДОК "Ф":   Када би Ви њега слушали шта он каже, он ће рећи вероватно да 
никад није био у Босни ни у Зворнику, јелда, господине? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Био сам ја у Зворнику, ја сам дао изјаву, има 
сведоци, ја се само истином браним. Све шта је било помињано, рекао сам истину, 
немам шта да Вам причам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли је тачно да сте више пута овог сведока «Ф» 
водили то по Зворнику и то? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Ја сам водио њих све, али не само њега, како ми је 
наређено сваки дан, данас узми петорицу, одведи тамо, сутра узми четворицу. 
Никада они нису били у две групе као што он прича, да је ишао Зокс један камион, а 
ја један, није то тачно. Ишао је само један камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ево каже сведок, ишла је роба у Србију, ту се само 
натовари и оде? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Никада није могла роба да иде у Србију, роба је 
морала прво да дође у Циглану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па дође, па каже он. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Јер ту је била комисија, или та Стојанка, ко је био ту 
шеф, немам појма, одређивало шта се истовара, шта се утовара, где иде, то мене није 
занимало, госпођо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате где иде? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Не знам, немам појма о томе. Значи, долазило је ту, 
да ли се ту лагеровало, шта, да ли је, где је ишло, не знам, нити ме је занимало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нисте знали где то иде даље? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Никада, нити ме то интересовало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Ф":   И нисте довели Зијада Хаџиефендића да ископа паре што му је кућа 
код џамије у Дивичу? 
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ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Ја не знам ни ко је тај човек. 
СВЕДОК "Ф":   Па, не мореш ни знати, јер је било много. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Ја сам само једног дечка довео из Челопека, 
директор ми је дао име и презиме, млад дечко, не знам да ли је имао 20 година, два, 
три дана, звао сам тог директора, дошао је из Београда, био је на путу. После две 
вечери, дошао, одвео га. Не знам ни како се зове. 
СВЕДОК "Ф":   Директор га одвео? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Да. 
СВЕДОК "Ф":   А да ли га нисте Ви водили прво да ископа паре? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Какве паре? 
СВЕДОК "Ф":   Па, знам ја, сигурно да не, ни Зијад није. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Ја то први пут чујем од Вас, господине. 
СВЕДОК "Ф":   Моменат, моменат, господине, Зијад Хаџиефендић што му је кућа 
код џамије. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Ја не знам ни да ли има џамија у Зворнику, само 
знам оно код Куле. 
СВЕДОК "Ф":   У Дивичу. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Не знам, у Зворнику нисам никада био. 
СВЕДОК "Ф":   Никада? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Никада. 
СВЕДОК "Ф":   Тај је остао жив, Драгане, тај је остао жив, али, Драгане, другога што 
сте одвели, што му је кућа близу Видиковца и којег сте возили три, четири пута, јер 
је био горе капетан Драган, а Ви сте се вероватно сукобљавали, јел тако било? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Не. 
СВЕДОК "Ф":   Не и нисте га довели да је био сав у модрицама? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Баш сам био у добрим односима са капетаном 
Драганом, немам разлога да се сукобљавам са њим. 
СВЕДОК "Ф":   Али зашто сте га возили два, три пута да није могао  да ископа паре? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Нисам, не знам ни ко је тај човек, не знам о чему 
причате. 
СВЕДОК "Ф":   Па, то Ви рекосте, тај млади човек? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Ја сам једног младог човека довео и он је остао ту у 
Циглани. Дошао је после тај директор, након две, три вечери и одвео га. Никога ја 
нисам водио на Дивич, нити знам уопште о томе. 
СВЕДОК "Ф":   Ти си га Драгане одвео, обећао си му када ископа паре, да ћеш га 
одвести. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  То је сада твоја прича, можеш да причаш шта хоћеш. 
СВЕДОК "Ф":   Јелда? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, имате ли још неку примедбу на исказ сведока, да није 
нешто тачно што је Вас помињао, евентуално? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Ово је тачно што је рекао да га никада нисам тукао, 
као што нисам, нити сам икога, сем Бубице, што сам му ошинуо шамар на 
Економији, само сам једном био на Економији, више нисам ниједном. То је значи 
било када су они доведени пре, ја то и не знам, нити сам уопште долазио на 
Економију. Један једини пут сам дошао. 
СВЕДОК "Ф":   А Бубици ударио шамар на Економији? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Да, да. 
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СВЕДОК "Ф":   А нисте били на Економији? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Један једини пут, то сам дао у изјави, зна госпођа. 
СВЕДОК "Ф":   Нисмо Драгане ни у Српској Вароши тамо купили са плаца циглу и 
блокове и све остало? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  То јесте, то сам рекао, то уопште не спорим, то што 
се тиче материјала, ја сам скупљао. Сада, шта је скупљено, да ли цемент, да ли 
гвожђе, да ли опека, да ли грађа, да ли плочице, не могу ја да се сетим свега, нисам 
то уопште, око тога није било проблема никаквих. Ја сам то рекао да је скупљано. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени каже да је то скупљано и да је то остављано ту на 
Циглани и да је онда то, да он не зна шта се даље са тим дешава, да он то није 
узимао, нити крао? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Имате и саму његову изјаву, да је ту било као 
стовариште, да су они могли, грађани, избеглице, људи да купују и долазили су 
људи да купују. Ево његова изјава данашња, дошли су неки да купују, неки давали 
радницима, откуд знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине «Ф», да ли сте Ви видели некада неке купце ту? 
СВЕДОК "Ф":   Споменуо сам Стеву који држи кафану «Аполо» из Радаља, то није 
избеглица, то  је човек из Србије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а од кога он то купује, да ли сте видели тај чин? 
СВЕДОК "Ф":   Ко је то сада продавао, ко је то шта радио, то ја не знам, углавном 
лично сам видео њега и зато што га добро знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он платио, да ли сте Ви видели да је он некоме 
платио? 
СВЕДОК "Ф":   То ја не знам шта је радио, ја то не знам, али господин Драган тврди, 
избеглицама. Да ли је Стева избеглица из Србије, из Радаља? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како знате да је он то куповао, тај Стева? 
СВЕДОК "Ф":   Па, шта је све разгледао, ту неколицину ствари, да ли је то била 
витрина, замрзивач, шта је било, то што је било скинуто. Ја сам рекао и опет 
понављам, утовар, дотовар, претовар, шта се комплетира и иде даље. Од тих ствари 
када је било ту, шта је Стево гледао, ја нормално њега нисам могао питати, еј, Стево, 
шта то купујеш. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Мој је посао био да ја вас чувам да не побегнете, а да 
ли ћете ви утоварити и шта ћете истоварати, то мене није занимало и те ствари, то 
мене уопште није интересовало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, ако сте завршили. 
СВЕДОК "Ф":   Где да побегнем? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ли Ви неко питање, шта сте рекли? 
СВЕДОК "Ф":   Па питао сам Драгана, од кога нас је то чувао? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Мени је такво наређење дато, да не побегнете. 
СВЕДОК "Ф":   Од кога смо чувани? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Од власти тамо. 
СВЕДОК "Ф":   Које власти? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Па, не мораш сада ти све да знаш, не мораш ти све 
да знаш. 
СВЕДОК "Ф":   Молим, као што ти ниси знао, јелда? Да ли си ти био мајор, Драгане? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:   Можда сам био, не знам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, завршили смо, можете да седнете, изволите Ви Кораћ. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сведок је оштећени па има право да поставља питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно да има. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се изведе доказ суочењем између оптуженог Кораћ Ивана и сведока 
под псеудонимом «Ф». 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви оптужени имате неку примедбу да кажете, да ли је 
нешто, хоћете колега, молим Вас, сада ћемо да завршимо, неку примедбу на исказ 
сведока да није тачно или да је тачно, изволите. 
ОПТ. ИВАН КОРАЋ:  Што се његовог исказа тиче везан за Циглану, ту немам 
никаквих примедби, то јесам ја, јесам долазио на Циглану, јесам пуцао изнад 
њихових глава. То да сам долазио неколико пута, то јесте исто тачно, ја сам стварно 
долазио неколико пута док су били на Циглани, да никада никога од њих нисам 
водио у ту организовану пљачку, како се упорно покушава овде предочити. А што се 
тиче његовог исказа везаног за Економију, сами његови искази до сада су довољан 
доказ о томе колико је веродостојна ова данашња његова изјава. Ја и даље стојим иза 
тога, иза мог исказа, да ја никада нисам био на Економији, а то је он сам у својим 
изјавама досадашњим довољно потврдио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, чули сте господине "Ф" да оптужени каже да никада 
није био на Економији. Да ли Ви знате овог оптуженог? 
СВЕДОК "Ф":   Зокс. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зокс? 
СВЕДОК "Ф":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да никада није ушао на Економију? 
СВЕДОК "Ф":   Па, знате шта госпођо судија, како год хоћете, сви ти оптужени који 
су, они као су ишли у један разред и учио их један учитељ, они ниједан нису били 
овамо, али, ето, неко је био убијан, неко је био малтретиран. Вероватно ми смо сами 
себе затворили и сами себе убијали. 
ОПТ. ИВАН КОРАЋ:  Могу ли ја сада да ти поставим питање везано за то, зато што 
1997. године си давао исказ у коме ни једном једином речју ниси поменуо Зокса, 
нити било какво његово учешће везано за ту Економију, а онда 2005. године, исто 
твој исказ где Зокса само провлачиш кроз неку причу, али га нигде не стављаш ни у 
какав контекст било каквих радњи везаних за Економију, нити за било шта, чак и на 
конкретно питање које се налази на 6. страни твоје изјаве, на конкретна питања која 
тужилац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да видимо за коју изјаву? 
ОПТ. ИВАН КОРАЋ:  2005. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово сада, 2005. године у истрази, добро. 
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ОПТ. ИВАН КОРАЋ:  Конкретна питања која Вам Тужитељица поставља питања, 
Ви опет ни једном једином речју не помињете Зокса, нити било шта везано за њега, а 
данас сте у Вашем исказу итекако фино се подсетили, присетили или Вас је неко 
присетио, или Вас је неко подсетио или већ не знам шта, шта се дешава са свом том 
организацијом, да сте се сетили чак и тога да сам тукао тог Даутовића, па овог 
другог Даутовића, иако нисте у неким контактима редовним и тако даље, мада се 
сведок «Т» веома често позивао на Вас у својим исказима? 
СВЕДОК "Ф":   Да? 
ОПТ. ИВАН КОРАЋ:  Тако да су сами Ваши искази довољно говоре о томе колико 
су контрадикторни Вашој изјави, да једноставно, у три изјаве које сте давали, бар 
које су нама овде предочене, да су све три различите у веома битним детаљима, 
везаним баш за Зокса, рецимо? 
СВЕДОК "Ф":   Па, знаш шта, Зокс, ти сада имаш довољно времена да то 
прикупљаш једно по једно и да говориш што теби не паше, разумеш, али када си био 
Зокс. 
ОПТ. ИВАН КОРАЋ:  Не говорим ја што мени не паше, него ја говорим оно што си 
ти рекао, а не што мени не паше. 
СВЕДОК "Ф":   Зокс, Зокс, када би био онда храбар, буди и сада. 
ОПТ. ИВАН КОРАЋ:  Што се тиче моје храбрости, ниси меродаван да о томе 
говориш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ја ћу само да вас прекинем. Ви сте пред истражитељима 
Хашког трибунала, сведоку се обраћам, везано за Бубицу, рекли сте, Торо и Сава су 
били ту, али се не сећам да ли је Зокс био ту или не, што значи, оптужени да није 
тачно да Вас није помињао у Трибуналу. Међутим, када сте испитивани прошле 
године, рекли сте за Зокса да је на Циглани извршио премлаћивање, па сте онда, 
уствари, описали ону ситуацију са пуцањем, али сте рекли, на другим местима, не 
знам и ту нисте причали везано за овај догађај за Даутовиће, па Вас сада оптужени 
пита, како сада то? 
СВЕДОК "Ф":   Па, ја сам рекао малопре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте њега помињали, конкретно шта је радио? 
СВЕДОК "Ф":   Где, на Циглани? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, на Економији, нисте конкретно помињали. Ви сте 
помињали да је био на Економији, али нисте конкретно помињали шта је радио. 
Помињали сте га кроз Краљевчане, ко је све био, али нисте рекли шта је радио? Па, 
Вас питам то, да ли можете то да нам објасните? 
СВЕДОК "Ф":   Па, нисам рекао ни малопре да ја не знам. Премлаћивања, туче, ја 
сам рекао, да се су се туче одигравале од 09. до 12., када је која туча била, како је 
која завршавала, ја то не могу госпођо сада цитирати. А он ево сада тврди да није ни 
био, он ће тврдити да није ништа ни урадио, он ће тврдити да уопште, на крају ће 
бити да није ни био тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Имате ли још неко питање? 
ОПТ. ИВАН КОРАЋ:  Немам никаква питања, види се све из његових исказа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала, можете тамо да седнете. 
ОПТ. ИВАН КОРАЋ:  Пријатно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ли још нешто да нам кажете? 
СВЕДОК "Ф":   Немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има још колега. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Само још једно питање господине "Ф", 
судија Крстајић, да ли Вам говори што име Хасиб Окановић? 
СВЕДОК "Ф":   Хасиб или Несиб? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Хасиб Окановић? 
СВЕДОК "Ф":   Хасиб Окановић? Ја знам за Несиб Окановић, а за Хасиб не знам.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Шта знате рећи о Несибу? 
СВЕДОК "Ф":   Несиб је био један од затворених из Дивича и који је, не појављује се 
нигде жив, који је убијен, а Хасиб не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала Вам што сте сведочили. Да ли Ви истичете 
захтев за накнаду штете? 
СВЕДОК "Ф":   Обавезно, када будем вршио операцију тражићу онда одштету још. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли истичете захтев за накнаду трошкова доласка ту и 
повратка и боравка? 
СВЕДОК "Ф":   Сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 
 
 Сведок тражи трошкове, па 
 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 Исплатити сведоку трошкове доласка према приложеним рачунима. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала Вам. 
СВЕДОК "Ф":   И Вама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега, Вукоје? 
СУДИЈА СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Драгомир Вукоје: Да ли ме чујете? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чујемо се, само немамо слику.  
СУДИЈА СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Драгомир Вукоје: Ја сам ту, ја Вас 
пратим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ево сада Вас видим. Још једном да Вам се захвалимо, 
па да завршимо за данас, а очекујем од Вас ону белешку и записник сходно Другом 
допунском протоколу да стигне у суд. 
СУДИЈА СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Драгомир Вукоје: Татјана, Татјана, све 
ће Вам то донети Ваш колега Алимпић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још боље, добро. 
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СУДИЈА СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Драгомир Вукоје: Ја Вас поздрављам, 
живели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, поздрав, довиђења. 
СУДИЈА СУДА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ Драгомир Вукоје: Довиђења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево овако, сада вам дугујем једно објашњење. Сведок чије 
саслушање је за сутра предвиђено се јавио Служби за сведоке и рекао да је доста 
озбиљно болестан, да има шећер, да му прети гангрена и да не може сутра да дође, 
видећемо уколико успемо, а уколико не, мораћемо да отклонимо извођење овог 
доказа. Немојте сутра долазити, а друго, што се тиче распореда за фебруар, ево сада 
ако можете да запишете, да вам не бисмо слали.  
 
 
 
 
 Суд доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 Да се на дан 26. фебруар 2007. године са почетком у 9,30 часова саслуша 
сведок Срндић Ахмет, на дан 27. фебруар 2007. године сведок др Зоран 
Николић. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је сведок кога сте Ви предлагали, успели смо да 
прибавимо, добили смо одговор од Црвеног крста Лознице и Југославије да немају 
никакве писмене трагове о Козлуку, али су нам доставили адресу. 
 
 
 
 
 Значи, др Зоран Николић, на дан 28. фебруар 2007. године сведок Рамиз 
Смаиловић, на дан 01. март 2007. године сведок Сретен Лазаревић и на дан 02. 
март 2007. године сведок Саво Михаиловић. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако случајно буде неких измена, бићете благовремено 
обавештени и ја бих вас молила за следећи пут да ви ваше предлоге припремите у 
допуну доказног поступка које будете имали, евентуално и тужилац ако има. То је та 
недеља, крајња недеља, од понедељка до петка. 
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 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 Данашњи главни претрес је завршен и следећи се заказује за: 
 
 

26., 27. и 28. фебруар и 01. и 02. март 2007. године,  
све са почетком у 9,30 часова, 
судница број 1, први спрат. 

 
 

 
 
 
 Довршено у 13,50 часова. 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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