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 Констатује се да су из просторија Окружног затвора у Београду на 
претрес доведени оптужени Бранко Грујић, Бранко Поповић, Драган 
Славковић, Иван Кораћ, Синиша Филиповић и Драгутин Драгићевић, да 
су приступили заменик тужиоца за ратне злочине Милан Петровић, 
пуномоћници оштећених, адвокат Драгољуб Тодоровић и Наташа 
Кандић, те браниоци оптужених, адвокат Шалић Миломир, бранилац 
оптуженог Грујић Бранка и Драгићевић Драгутина, који се јавља уместо 
адвоката Сташевић Слободана, уз сагласност оптуженог Синише 
Филиповића, те адвокат Ђокић Драган, бранилац оптуженог Кораћ 
Ивана, који се јавља и за адвоката Перковић Мирослава и Ђорђевић 
Мирослава, уз сагласност оптужених Поповић Бранка и Славковић 
Драгана. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се главни претрес одржи. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само овако да вас обавестим. Сведоци чије 
саслушање је предвиђено, те предлоге смо усвојили на претресу, односно то је 
био предлог тужиоца, то су Ћосић Неџад и Авдо Мехмедовић, они су одбили 
да сведоче уз наводе да имају велики страх од последица сведочења, како нам 
је то предочено, тако да ћемо морати да отклонимо извођење ових доказа. За 
сутра имамо предвиђена два сведока Аџић и Којић, који су примили позиве. 
Што се тиче сведока Атлић Мустафе и Брзовић Шемсе, за обојицу имамо 
извештај Службе за сведоке да се ради о тешким срчаним болесницима, који, 
такође, неће приступити на главни претрес, а о томе имамо податке и од 
замољеног суда, тако да 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ОТКЛАЊА СЕ извођење доказа саслушањем сведока Ћосић 
Неџада, Мехмедовић Авда, Брзовић Шемсе и Атлић Мустафе. 
 

ВРЗ 01
04



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 25. јуна 2007. године 

 
 

 

2

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Обзиром да је и сведок Хусеин Дубочанин одбио да 
дође у суд и да сведочи, као и раније сведок Бојић Хасо, те обзиром да из 
службене белешке од 31. јануара 2007. године произилази да је позвани 
сведок Милош Милановић болестан, психички оболео и да не могу да 
приступе на главни претрес у циљу саслушања, ми ћемо отклонити извођење 
ових доказа. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ОТКЛАЊА СЕ  извођење доказа саслушањем сведока Дубочанин 
Хусеина, Бојић Хасе и Милоша Милановића. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се у својству сведока саслуша Секанић Александар. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Овог сведока смо позвали за 28.06. ове године, до 
сада није саслушаван у својству сведока, да бисте имали времена да се 
припремите, а за 27. јуни смо позвали сведока Панић Петка који је примио 
позив преко замолног суда и сведока др Вучетић Миодрага. У међувремену 
сте добили неке писмене доказе, да сада ја овде не понављам, у прилогу, који 
су пристизали у суд, 04. јуна донета је од стране већа наредба за извођење 
доказа психијатријским вештачењем оптуженог Кораћ Ивана и наредба је 
отишла на клинику. Што се тиче оптуженог Грујића, ја сам 07. јуна тражила 
мишљење од лекара Управе Окружног затвора везано за његову молбу да 
поново иде на преглед на ВМА. Дана 11. јуна у спис је стигао допис из кога 
произилази да је обављен контролни преглед специјалисте хирурга 
консултанта и да се предлаже контрола за месец дана ради праћења ове 
промене која је у налазу окарактерисана као липом, то је масно ткиво, тако да 
мислим, тако пише у налазу лекара, тако да контрола је индикована за месец 
дана. Стигле су нам пре два дана и адресе за сведоке Јефту Суботића и 
Паравлић Хусу, па ћемо њих позвати у септембру, а за данас смо предвидели 
да погледамо један снимак који смо добили од РТС, везано за први део  
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оптужнице, под I – присилно пресељење цивилног становништва из села 
Козлук и Скочић у трајању од неких четири, пет минута, као и да погледамо 
један филмско-документарни, материјал који се зове «Депортација – награда 
за лојалност», будући да ту осим изјава неких од сведока које смо и чули, има 
и документарног материјала, па је у овој фази било немогуће то одвојити, тако 
да ћемо погледати та два прилога и за данас смо планирали на основу чл.337. 
став 1 тачка 2. ЗКП-а да прочитамо, и то ћемо имати презентацију преко 
монитора исказе сведока са псеудонимима «Д», «Б», «Г» и «Ђ», а наиме, ради 
се о четири сведока који су одбили да дођу, то су оштећени из Дома културе 
Челопек, који су одбили да дођу у суд ради непосредног саслушања, те смо ми 
третирали то као сведоке који без законског разлога одбијају да дају исказ. 
Имате ли нешто везано за ово што сам сада рекла да кажете, тужилац можда 
или одбрана? Немате, добро. Изволите. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ:   Ја нисам схватио да се прочитају искази ових 
сведока? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Из истраге, из истраге, да. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ:   Ја се противим томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Противите се? 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ:   Противим се и овоме, шта је та депортација, ја 
сада први пут чујем тај неки снимак за депортацију, ко је то снимао, шта је то, 
документарни неки материјал? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Видећете све, добили смо од Б-92. Ја сам тражила од 
свих телевизија и РТС, пошто смо овде чули и у сведочењима да су били неки 
прилози на телевизији. Добили смо са РТС прилог из дневника од 27.06. који 
је кратак, а онда смо са Б-92 добили филм за који сам управо сада објаснила 
да има и документарне делове, а има и неке интервјуе, а има, значи, 
документарне делове са лица места, са Палића и тако даље. Ја нисам желела 
да то сада, разумете, раздвајам, да сечем филм. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ:   Извините судија, ја се противим томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Чему, реците конкретно? 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ:   Ево, на пример, приказивању тих неких 
филмова. Из искуства пред судовима овде у Србији за ратне злочине где доле 
поменута телевизија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У овом суду? 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ:   Тако је, тако је, доле поменута телевизија давала 
је неке снимке и наводно и документарне где се види да су то класичне 
монтаже уочи изрицања пресуда у предмету «Сјеверина» и неких других и ја 
поучен тим заиста лошим и непримереним искуством увођења у доказне 
поступке неких материјала који су монтажа, ја се морам противити, 
прелиминарно, не знам о чему се ради, па ћемо видети, можемо 
прокоментарисати после, али се противим таквом начину извођења доказа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колега? 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ:   Што се тиче навода колеге Шалића везано за ове 
филмове, у потпуности подржавам његове те наводе, а везано за читање 
исказа сведока, томе се противим, јер сматрам да нису испуњени ови услови 
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члана на који се позивате, јер у сваком случају, треба разјаснити у чему то не 
постоје законски разлози и да се још подробније испита да би видели да ли 
могу да дођу, значи да за сада се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, без законских разлога неће да дају исказ, колега. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ:   Јесте, али, који су то разлози, да ли сте их позивали 
или? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Па, управо сам то рекла, имамо белешку, ако сте 
читали предмет, све имамо тамо. Људи су позивани замолним путем два пута 
и два пута су пред замолним судом изјавили да неће да дођу. Имате тамо на 
две стране. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ:   Ништа, противимо се у сваком случају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Противите се? 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ:   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Ради се о независној продукцији, то је, како се 
то зове, независна продукција, «Мрежа», то није прилог који је прављен за 
телевизију Б-92, него је независна продукција, али је емитована. Тужиоче, шта 
имате да кажете, везано за предлоге ове, да се не изводе докази читањем 
исказа из истраге, значи нисмо још дошли до предлога за читање хашких 
изјава који су садржани у оптужници, обраћам се браниоцима, него значи 
искази из истраге који су узети путем међународне правне помоћи и везано за 
ова два филма? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Одбрани је добро познато да је, што се тиче 
становишта тужиоца у овом предмету, тако да се непосредно изводе докази 
пред овим већем колико год је то више могуће и моје мишљење је да је ово 
веће у том правцу до сада тако и водило поступак и да је ово, дакле, изнимни 
случај да је немогуће прибавити ове сведоке, пошто је по одредбама Законика 
о кривичном поступку извршено саслушање ових сведока у поступку истраге, 
не видим баш апсолутно никаквих разлога, нити сметњи да се њихови искази 
на главном претресу прочитају.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите. 
АДВ. ДРАГОЉУБ Т0ДОРОВИЋ:   Не, ништа, ја немам право. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, него видим да. 
АДВ. ДРАГОЉУБ Т0ДОРОВИЋ:   Не знам зашто се не би читало, није рекао 
колега разлог. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се у доказном поступку прегледа филмски прилог објављен у 
дневнику РТС дана 27.06.1992. године, те материјал независне продукције 
«Мрежа» под именом «Депортација – награда за лојалност». 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само да питамо режију, да ли је то спремно да се 
пусти, а нема на другим мониторима. Да ли сте добили, у реду.  
 
  

Можете ли сада да пустите овај други, мало дужи филм, прилог?  
 
 
 Констатује се да је завршено прегледање филмских прилога. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само колега што сте рекли да не знате податак, допис 
од 22. новембра 2006. године, Одељења за заштиту сведока Министарства 
безбедности Државне агенције за истраге и заштиту БиХ, из њега произилази 
да сведоци, ова четворица не желе да дођу. Значи, два пута смо слали позив и 
они су одбили на дођу на главни претрес.  
 
  
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се у наставку доказног поступка прочитају искази сведока који 
су у истрази саслушани под псеудонимима «Б», «Г», «Д» и «Ђ», на тај 
начин што ће се изјаве сведока у писменој форми емитовати преко 
монитора који су доступни свим присутнима у судници. 
 
 
АДВ. ДРАГОЉУБ Т0ДОРОВИЋ:   Да ли сте донели решење? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Донели смо решење, како нисмо, донели смо решење. 
АДВ. ДРАГОЉУБ Т0ДОРОВИЋ:   Донели сте решење, бранилац се противио, 
али после нисте одлуку донели.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је решење, то се доноси у смислу чл.337. без 
сагласности, смо донели решење да се саслушају сведоци.  
АДВ. ДРАГОЉУБ Т0ДОРОВИЋ:   Бранилац се противио читању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колега, не треба сагласност, по 337. став 1 тачка 2. 
АДВ. ДРАГОЉУБ Т0ДОРОВИЋ:   Добро, у реду, важи, хвала Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како не знате, добро сада, пошто суд мора да зна Ви 
не морате. 
АДВ. ДРАГОЉУБ Т0ДОРОВИЋ:   Тражили сте изјашњење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Након тога, добро, али без обзира. 
АДВ. ДРАГОЉУБ Т0ДОРОВИЋ:   Добро, ако је тако, у реду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  За тај члан не треба сагласност. Ево ја ћу сада почети 
да ово пуштам, путем миша, а ви ћете рећи, све странке имају, значи 
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оптужени имају, имате све те исказе у материјалима које сте добили из 
истраге, па ако будете инсистирали да то иде брже, ви слободно реците.  
Хоћете све да читате или да пуштамо брже? Молим? Седите тамо где видите, 
можете да се преместите. Хоћете да преместите оптуженог Грујића ту, јесте. 
Не видите да прочитате? Ја кажем, то све имате у материјалима које сте 
добили. Да ли желите да сада пуштамо полако да читате или да ово само 
скролујемо па на тај начин да прочитамо? Имате, како ако већ имате, тражили 
сте, свима је нарезано и колеге имају. Можете писмено да пишете, то Вам је 
одавно достављено, што се тога тиче. То су искази који су на почетку 
узимани, у фази истраге којима је присуствовао истражни судија. Ми ћемо на 
овај начин прегледати и писмене доказе предложене у оптужници, значи оне 
одлуке из Билтена општине. 
 
 
                      Ки.В. 3/05. 
 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА САСЛУШАЊА СВЕДОКА ОД 27.04.2005. године 

 
 
 

СВЕДОК:  Б 
 
 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Позивам Вас да о предмету сведочења, 
о свим догађајима што су се догодили и што је Вам познато, шта се догодило Вама, 
што се догодило другима, а Ви сте то видели, да овде кажете све, дакле, ништа се не 
може прећутати, наравно, говорећи истинито о свему.  Па изволите, почевши од 
тога, где сте живели од почетка рата и тих свих догађаја који су се догодили у 
Дивичу? 
СВЕДОК: Живео сам од почетка рата на Дивичу, место код Зворника. После пада 
Зворника и Куле града око 26. априла, били смо бомбардовани и то бомбардовање је 
трајало око два дана. Први дан су нас гранатирали са србијанске стране. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли је у Вашем селу било војске која 
је пружала оружани отпор? 
СВЕДОК: Није било војске која је пружала отпор, све су цивили били, нисмо били 
наоружани, нити било чиме да би пружили отпор. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли као цивили имали оружје код 
себе? 
СВЕДОК: Као цивили, све што је било, то је било пре рата, на дозволе ове, то је 
приватно оружје. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли Вам познато било, због чега се, 
како кажете Ви, бомбардује Ваше село? 
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СВЕДОК:  Није нам било познато. На почетку су нам говорили, када су се на 
централи постављала митраљеска гнезда, да су то вежбе Југословенске народне 
армије.  Ми смо у то веровали, били смо ту, све док није то почело. Да би 26. војска 
ушла у Дивич. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Молим Вас, кажете да је пао Зворник, 
тако сте казали? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта подразумевате под тим? 
СВЕДОК: Па, војска је ушла у Зворник, у град. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Чија војска? 
СВЕДОК: Југословенске народне армије, тзв. Југословенска народна армија. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И шта је то значило за вас мештане у 
Дивичу? 
СВЕДОК: Нама су гарантовали сигурност и веровали смо у ту војску. Нисмо ишли 
из кућа, остали смо у кућама, мислим, мушко, женско, старије, сви смо били ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Када је кренуло то гранатирање, шта 
сте онда, шта је то за Вас значило? 
СВЕДОК:  Нисмо веровали да је до тога дошло, не знам, ни сами нисмо били свесни. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли је Вас било страх? 
СВЕДОК: Па, нормално, као и све друге. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли сте покушавали отићи из Дивича? 
СВЕДОК: Никада. Нисам покушавао да бежим, остао сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како се догодило да одете из Дивича? 
СВЕДОК:  То је било након уласка војске, са војском смо били месец дана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Молим Вас, пређите баш конкретно на 
то, када сте морали напустити? 
СВЕДОК: Након месец дана дошло је до исељења. Мајор Павловић који се тада тако 
представљао, искупио нас је пред џамијом, да се преда оружје,  пошто нисмо имали, 
ово што је било приватно, предато је, 26. маја смо повезени према Кладњу. Речено 
нам је да српско становништво долази ту на Дивич, а да ми идемо горе, у размену. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко вам је то казао? 
СВЕДОК: Мајор Павловић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта је дословно рекао? 
СВЕДОК: Идете за Кладањ, Срби долазе у ваше куће, а ви идете у њихове. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли тражио од вас да нешто 
потпишете? 
СВЕДОК: Није тада ништа тражио, док нисмо дошли други дан у «Нови извор», у 
зграду «Новог извора». Ту нам је дошао Брано Грујић који је тражио да потпишемо 
лојалност и да нам неће ништа фалити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Мало то прецизније да кажете, како сте 
се нашли у «Новом извору» и ко се нашао у «Новом извору»? 
СВЕДОК: После вожње два дана, вратили су нас у Зворник на стадион. Одвојили су 
жене, децу, старце, изнемогле, а нас способне су све одвели у «Нови извор». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико вас је било? 
СВЕДОК: 174. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Где сте тамо смештени? 
СВЕДОК: У просторију, било је 10 са 5. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Поменули сте Брану Грујића? 
СВЕДОК: Да. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Када се појавио он? 
СВЕДОК: Тада након можда пола сата – сат времена, када смо затворени, ушао је на 
врата и рекао да се сви потпишемо, ако желимо у лојалност и да нам неће ништа 
фалити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А шта да потпишете? 
СВЕДОК: Лојалност, тој Југословенској народној армији, ако би требало да се 
укључимо у њих. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је био Брано Грујић? 
СВЕДОК: Брано Грујић је био познат у Зворнику, био је председник СДС у 
Зворнику. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли Ви познавали њега? 
СВЕДОК: Лично из виђења, онако само, никада се лично нисмо упознали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  А како баш да сазнате да је то баш тај 
то што говори да је то Брано Грујић? 
СВЕДОК: Па, виђао сам га по Зворнику, по причама осталих, знао сам да је то он. 
Носио је наочаре, имао је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли то други затвореници рекли? 
СВЕДОК: Познавали су га и други лично. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И од њих сте сазнали да је то његово 
име? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Пре него сте дошли у «Нови извор», 
јесте ли чули за име Грујић Бране? 
СВЕДОК: Јесам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Осим имена, шта сте још сазнали о том 
лицу? 
СВЕДОК: Ништа тада више нисам сазнао. Лично ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И добро, јесте ли потписали неки 
папир? 
СВЕДОК: Сви смо се испотписивали, предали списак и тај списак је завршио код 
њега. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И да ли сте на основу тог списка видели 
да вас је 174? 
СВЕДОК: 174. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: У које доба дана је дошао Брано 
Грујић? Је ли то одмах било по доласку вашем? 
СВЕДОК:  По доласку, негде после подне. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли се нешто догодило значајно тога 
дана у «Новом извору»? 
СВЕДОК: У згради «Новог извора» тог дана негде предвече, дошла су тројица 
војника, које нисам познавао и рекли су нам да треба десет добровољаца да иде да 
нам куће очисти и да се ми поново вратимо на Дивич. Међутим, како се нико није 
јавио, они су почели одабирати и тада су одвели једанаест људи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко их је бирао? 
СВЕДОК: Ти војници који су ушли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли их бирали по томе што их знају? 
СВЕДОК: Не, не, само прстом уперили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И знате ли, где су их одвели? 
СВЕДОК: У непознатом правцу. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И шта о томе знате, јесу ли се икада 
пронашли ти људи? 
СВЕДОК: Од тих људи, од тих људи, мислим да није нико нађен. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли Вам је познато, да ли је неко жив 
од тих људи? Да ли је пронађен. 
СВЕДОК: Није. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесу ли то Ваше комшије? 
СВЕДОК: Комшије. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Знате ли некога од њих, именом и 
презименом? 
СВЕДОК: То је комшија Тухчић Хасан, затим, његов амиџа Тухчић Алија, следећи 
његов комшија је Мархошевић Ибрахим, преко пута кућа била му који је исто 
одведен, Омеровић Салих, доле ниже испод, Хаџиавдић Фикрет, затим, Тухчић 
Кемал, тада је одведен и малолетни Куљанин Ибро, био је тада можда имао 16-17 
година, затим, Пезеровић Смаил, његов амиџић Пезеровић Енвер, Куршумовић 
Ахмет, то је то, не могу више да се сетим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли питали некога од особља тога 
затвора, када ћете ићи у те своје куће? 
СВЕДОК: Нисмо смели. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Због чега? Јесу ли ти стражари, како су 
се односили према вама? 
СВЕДОК: Улазили су нам и говорили, псовали нам турску мајку и да смрдимо исто 
као јаретина. Тако да нико није смео ништа ни рећи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Када сте премештени одатле? 
СВЕДОК: Из «Новог извора» смо. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ: Не можемо да чујемо од овога. Ако можете да 
замолите сарадницу да их замоли да прекину. Ја стварно не чујем. Сведок иначе тихо 
прича. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Замолићемо мало да и сведок гласније 
говори. Шта сте казали? Где сте премештени, после «Новог извора»? 
СВЕДОК: 28. маја смо премештени у Челопек, у Дом културе, где смо се задржали 
до после Видовдана, 29. јуна, одакле су нас поново после пребацили горе у тадашње 
зграде суда. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: У том Дому културе у Челопеку, јел 
Вам познато ко је био тај старешина тога затвора, ко је главни био, јесте ли могли то 
сазнати? 
СВЕДОК: То нисмо никако могли сазнати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли се појављивала нека особа, за коју 
сте могли држати да је командант? 
СВЕДОК: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли сте одмах по доласку доживели 
неке неугодности? 
СВЕДОК: Јесмо, када смо дошли, држали су нас три дана без хране и без воде. Да би 
нам трећи дан, стражати који су били ту, бацили 5-6 хљебова, оанко сувих, да 
дођемо к себи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта се значајније догодило у том 
затвору? Да ли сте малтретирани, да ли је било неких убистава? 
СВЕДОК:  На почетку су нам улазиле групе, које су тражиле новац, скидале сатове, 
прстење, ко је имао ланчиће, добру обућу, да би. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Када је та прва група ушла? 
СВЕДОК: Након 6 или 7 дана, око 08., 09. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико је њих било у тој групи? 
СВЕДОК: Увек су долазили у групама од по 4, 5, како када. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Сећате ли се имена тих који су 
долазили? 
СВЕДОК: Имена не, само звали су се надимцима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Које надимке сте сазнали? 
СВЕДОК: «Репић», а једино његово име Душан «Репић», «Торо», «Пуфта», «Зокс». 
Из Сребренице, једном се приликом представио, Војвода некакав, само је рекао да је 
Војвода. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како знате да је из Сребренице? 
СВЕДОК: Рекао ми је да је из Сребренице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Он? 
СВЕДОК: Ја сам Војвода из Сребренице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Тај «Репић» како је изгледао? 
СВЕДОК: «Репић», имао је дугу косу, везан реп позади, брада, имао је браду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Какву браду? Је ли дужа, краћа? 
СВЕДОК: Па, онако краћа брада. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли имао каквих ожиљака на лицу? 
СВЕДОК: Само се сећам да је имао око три, као вена на врату. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: На ком делу врата? 
СВЕДОК:  Видело се, не знам сада, како је улазио, на десном ја мислим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Чега се још сећате од његовог физичког 
изгледа? 
СВЕДОК: Носио је униформу, гардеробу, као. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Мало гласније, слободно можете 
причати, немојте се плашити ничега. 
СВЕДОК: Добро, некако ми се свега тога да се присећам, имао је шајкачу на глави, 
као српска ношња она са опанцима, оним заврнутим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Које је висине? 
СВЕДОК: Негде око метар и осамдесет, метар осамдесетпет. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Какве је грађе? 
СВЕДОК: Тада је био онако око 90 кила, 85, 90 кила. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Изглед лица? Како можете описати 
облик лица? 
СВЕДОК: Па више на. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Неки људи имају издужено лице, неки 
имају крупно лице. Шта можете за њега рећи? 
СВЕДОК: Мало издужено лице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А «Торо»? 
СВЕДОК: «Торо» је био крупнији од њега, негде до два метра. Носио је шарену 
униформу и безбол палицу у руци, осим личног наоружања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Које је старосне доби? 
СВЕДОК: Млађи је у односу на «Репића». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Млађи? Колико, по Вашем сећању? 
СВЕДОК: Па, можда између три и пет година је разлика. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А «Пуфта»? 
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СВЕДОК: «Пуфта» је био од њега можда за нијансу нижи од «Торе», али је био 
крупнији, преко 100 кила је имао. Исто је био у шареној униформи, осим личног 
наоружања, пиштоља, увек му је нож био у руци. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Какав нож? 
СВЕДОК: Овај, као са бајонета она, војнички. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: «Зокс»? Шта за «Зокса» кажете? 
СВЕДОК: «Зокс» је исто имао краћу црну браду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Старосна доб «Зокса», која је била? 
СВЕДОК: До 30 година. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Ко је од њих био, од те четворице, 
најстарији? 
СВЕДОК: «Репић». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Најмлађи? 
СВЕДОК: «Пуфта» ја мислим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта је «Зокс» имао од оружја? 
СВЕДОК: «Зокс» је носио буздован, буздован онај као топуз. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Опишите то. 
СВЕДОК: На врху је као палица, горе је округло са бодљама оним. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: То округло, колике је величине? 
Упоредите са неким предметом, можда величине људске главе? 
СВЕДОК: Можда мало мање, као рукометна лопта можда она, мало мање од тога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Дршка које је дужине? 
СВЕДОК: Дршка је била негде до метра можда. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Од ког материјала је могао бити 
направљен? Метал, дрво, стакло? 
СВЕДОК:  Ја мислим да је дрво било, дрвена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И чему је служило то њему? 
СВЕДОК: Њему је то служило за ударање нас затвореника. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: По којим деловима тела би тиме 
ударао? 
СВЕДОК: Најчешће би ударао по глави. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли Вас? 
СВЕДОК: И где би стигао. Мене лично није тим ударао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А друге? 
СВЕДОК: А друге, гледао сам, комшију када је тукао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Куда га је ударао? 
СВЕДОК: Највише по глави, тако да му је глава била сва израњавана. Ударао га је и 
по телу, тако да су му и руку сломили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како се зове тај комшија? 
СВЕДОК: Халиловић Неџад. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли је још некога ударао? 
СВЕДОК: У тој маси, нисам могао све ни да видим, јер нисмо ни смели да гледамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Можете ли рећи, да је и друге ударао? 
СВЕДОК:  Нисам видео, не знам лично кога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Или није ударао, или је ударао, а не 
знате кога? 
СВЕДОК: Ударао је, али не знам више кога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Када су први пут дошли и 
тражили новац од Вас, јесу ли сва четворица дошла? 
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СВЕДОК: Био је «Репић», «Торо», «Пуфта» и «Зокс», сви су били. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли још осим њих неко био? 
СВЕДОК: Тада није. Али су касније, после њих долазили, јер је било, они када оду, 
други дођу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Тај први пут када су дошли, осим што 
су Вам новац тражили и узели, да ли су друго нешто према Вама радили? Да ли су 
Вас физички злостављали, тај први пут? 
СВЕДОК:  Тада нису. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Или ако желите, молим Вас, да 
слободно Ви причате, да Вас ја не прекидам. 
СВЕДОК: Мени је лакше на питања постављена да одговарам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. 
СВЕДОК: Тада нису никога злостављали, него за Бајрам, 10. или 11. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта се десило тада? Ко је дошао и шта 
се све десило? 
СВЕДОК: Тада је ушао «Репић» са том својом групом. У руци је имао 
малокалибарку, нишанио је по нама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли пуцао?  
СВЕДОК: У првом моменту сам мислио да је ваздушна пушка, међутим, када је 
опалио први метак и убио Тушчић Хазиза, до којег је био и мој брат, тада сам 
мислио да ми је брата повредио. Онда сам се уверио да није ваздушна пушка, него да 
је малокалибарка и да убија. Том приликом је убио још четворицу људи из 
малокалибарке. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко су ти људи? 
СВЕДОК: Хаџиавдић Салиб, Куршумовић Химзо. На бини је горе погодио једног од 
браће Атлић, Алију, да би на крају подигао Бикић Дамира и његовог оца који је био 
до њега и питао му оца: јел ти ово једини син. Када је одговорио да јесте, рекао му 
је: сада више ни њега нећеш имати. Подигао је Дамира и малокалибарком. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како га је подигао? 
СВЕДОК: Пушком, стојећи и малокалибарку му је ставио у уста и убио га. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта су ови други радили за то време? 
СВЕДОК: Док су други издвајали браћу или очеве и синове, скидали их до гола и 
одводили на бину горе, терали их на сексуални чин, да би их касније свукли са бине 
и доле их тукли, док је «Репић» тукао Шабана који је био онако грађен и запао му 
ваљда за око и оборио га доле на под и када су ови остали свучени, Шабана би прво 
гађали ножевима, онако у лежећем ставу, сви, да би он својом десном руком 
покушао да извади из прса. Пришао му је «Репић» и рекао: гле Турчина како јесте 
јак, како покушава нож да извади, да би му он тај  нож извадио и забио га кроз уста, 
такорећи, заковао га за под. Док је «Пуфта» овамо одрађивао ову тројицу што су 
скинули са бине, Капиџић Сакиба, Јахијагић Фикрета, таксисту, Атлић Хасана и 
Пезеровић Заима који је био ожењен Српкињом, говорећи му у смислу: што си 
спавао са Српкињом, спавао си и заклао га. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Шта подразумевате под тим, 
обрађивао? 
СВЕДОК: Завршавао са њима, поклао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ножем? 
СВЕДОК: Ножем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли мртви ту били већ? 
СВЕДОК: Јесу. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта је «Торо» радио? 
СВЕДОК: «Торо» је исто доле гађао ножем, а «Торо» ја нисам видео да је икога 
заклао. «Торо» је само када су гађали Шабана Бикића ножевима, он је ту учествовао, 
а да је заклао «Торо». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Казали сте «Репић»? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта сте под тим мислили? 
СВЕДОК: Јер су они нон-стоп били заједно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли њима «Репић» био као неки шеф? 
СВЕДОК: «Репић» је изгледао био као вођа и што год је он. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: По чему сте то закључили? 
СВЕДОК: Па, када год би нешто радили, исто и тај дан када су то чинили са нама, 
када је «Репић» рекао, доста је више, сви су прекидали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесте ли приметили нешто 
карактеристично у њиховом говору? Како су говорили? Је ли говори како се говори у 
Босни и Херцеговини? 
СВЕДОК:  Нагласак им је био србијански. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како то нагласак? 
СВЕДОК: Па, екавски су говорили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесу ли се често они звали међусобно 
именима? 
СВЕДОК: Не, именима само. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Тим надимцима? 
СВЕДОК: Само надимцима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли био са њима ту неки Војвода, који 
је имао надимак Војвода? 
СВЕДОК: У тој групи није, јесте касније дошао са њима, између Бајрама и 
Видовдана, када су нам упали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како описујете тог Војводу, како је 
изгледао? 
СВЕДОК: Био је црн, кратко ошишан, једном приликом када су изводили једног по 
једног, пришао ми је тај Војвода и још један који су ми рекли да прекрстим као 
Турчин, да седнем на под и да прекрстим. Ја сам сео, тако да ми је један стао на 
једно колено, а други на друго. Како су стајали тако, мислим, ја бар тако 
претпостављам, да ми избаце кукове и да ме онеспособе. Како сам држао мишиће 
затегнуте, они су обадвојица почели после да падну и ваљда је у том револту, један 
извадио нож и урезао ми крст на чело. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Који од њих двојице? 
СВЕДОК: Овај други што је био са Војводом, да би након тога, поново нож и 
направио ми крст на левом рамену. Није им изгледа било доста, па су ми рекли, да 
легнем, да ће ме заклати. У том моменту сам мислио да је све готово, само сам се 
окренуо да брата видим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Попијте мало воде. Хоћете ли се мало 
одморити? 
СВЕДОК: Нека, нема везе. Тада сам легао и овај што је био са Војводом, почео је да 
ме сече ножем по врату. Осетио сам крв и у том незнању више не знам ни ја шта је 
било. Одједном сам на ногама, пришао ми је «Репић», само знам и рекао: ако видим 
кап крви на поду, ја ћу те заклати. То је то. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да се вратимо на оно што смо слушали 
у вези са овим убиствима. Јесте ли Ви износили лешеве тих убијених? 
СВЕДОК: Ја лично нисам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко их је износио? 
СВЕДОК: Том приликом, петорица. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли затвореници то урадили? 
СВЕДОК: Јесу. Том приликом је одведено пет људи да истоваре. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је одредио тих пет људи да иду на 
утовар? Можете ли се сетити? 
СВЕДОК: Не знам тачно. Оно што не знам, не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли неко од њих четворице? 
СВЕДОК: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли неко од њих четворице? 
СВЕДОК: Неко од њих четворице јесте, али не знам лично ко је то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. А који су то људи били? 
СВЕДОК: Том приликом је одведен Халиловић Хасан, Зајировић Салиб, Салиховић 
Хусеин, Окановић Несиб и Џихић Сеад, њих петорица. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јел Вам познато, шта је било са њима? 
СВЕДОК: Није, само знам да смо скоро имали ђеназу Окановић Несибу, који је 
пронађен у гробници на Црном врху. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јел Вам познато да њихове породице и 
сада трагају за њима? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И нема их? 
СВЕДОК: Нема, али претпостављају, чим су овог једног нашли, да су ту сви. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико је онда укупно убијено тај дан 
људи? 
СВЕДОК: За Бајрам ових 10 и пет тих што су одведени, да не бројим ове што су 
одведени? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Десет је убијено? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли било рањених? 
СВЕДОК: Рањених ту није било за Бајрам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли Вам познат случај са Капиџић 
Сулејманом? 
СВЕДОК: Капиџић Сулејман је изведен напоље, напољу нисмо могли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко га је извео? 
СВЕДОК: Ја мислим да је «Торо» био, колико се ја сећам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јел се икада више вратио? 
СВЕДОК: Никада, никада. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Након што га је извео вани, јел се чуо 
неки пуцањ из оружја? 
СВЕДОК: Чули смо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико дуго након што је изведен 
Капиџић? 
СВЕДОК: Можда након десет минута, петнаест. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Да ли Вас је то навело на помисао да је 
могао бити убијен? 
СВЕДОК: Само када смо излазили, када су нас пуштали у WC, видели смо крв тамо. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Где сте видели крв? 
СВЕДОК: У WC-у. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Крв, куда је крв била? 
СВЕДОК: Доле на поду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико крви? Можете ли овако 
проценити? 
СВЕДОК:  Ма, шта ја знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Мања, већа локва? 
СВЕДОК: Па, мања локва. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Мања локва? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Је ли икад пронађен Сулејман 
Капиџић? 
СВЕДОК: Није, није још. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Када се следећи пут догодило 
нешто у томе затвору, после Бајрама? 
СВЕДОК: Између Бајрама и Видовдана, улазили су нам само и малтретирали нас на 
разне начине. Тукли су нас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко? 
СВЕДОК: «Репић», ова иста група. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Иста та група? 
СВЕДОК: Иста та група. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли они увек заједно долазили? 
СВЕДОК: Увек су заједно долазили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Можете мало прецизније описати то, 
како су вас тукли, тај следећи пут када су дошли? 
СВЕДОК: «Репић» је носао некакву жељезну шипку и терао нас да трчимо од зида 
до зида, уствари до бине и ударао би нас по леђима. Како би који пао, ови остали би 
притрчали и они би му помагали да туку. Том приликом извео је поново мене и 
ударајући ме преко сале, по леђима, том као шипка, рекао ми је да станем до бине 
горе. Ја сам стао, пришао је «Торо» и рекао ми да ставим прсте, овако, шаке на бину, 
да би жељезом као «Л» профил окренуо оштрицу, како «Л» профил стоји и ударио 
ме прво по десној руци, тако да ми је овај прст остао поломљен и ови су ми 
деформисани, да би прешао на леву руку и исто то поновио. После, након пола сата, 
пришао је и рекао да скупим песнице, да види да ли су поломљени, ако нису, да 
понови. У том страху и при тим ударцима, ја нисам могао ни мрдати прстима, а 
камоли да шаку стиснем. Рекао је: у реду, поломљени су, остани на бини, да би 
«Пуфта» на бини са ножем говорио затвореницима да испруже шаке на бину, да би 
им забадао нож по шакама. Док је једном пришао, а како смо били распремљени у 
доњем вешу, из обадва мишића кружио месом и давао му да једе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Из којих мишића? 
СВЕДОК: Из бутина, одавде. Затим сишао је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Које величине, те комаде би извлачио? 
СВЕДОК: Како који одсече, да би после сишао доле са бине и одсекао полни орган 
Ефендић Зулкарнеју и стављао би му га у уста да га поједе. Како овај није могао, 
одмах је до њега био Куршумовић Исмет и он је морао да то уради, док би «Торо» са 
палицом безбол, Мемић Ређи поломио све зубе ударцем у уста. Мом рођаку 
старијем, поломио је кључну кост, ову вратну жилу. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли Вам ико пружао медицинску 
помоћ, ето, било је тих случајева повређивања? 
СВЕДОК: Ту није, него смо сами себи скидали мајице и кошуље и замотавали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта се догодило за Видовдан? 
СВЕДОК: Да би дошао тај Видовдан, био је гори од Бајрама. Тада је кроз отворе на 
врата, баш тада нам је требала храна да стигне, упао је «Репић» са аутоматском 
пушком и пуна два оквира муниције, залепљено. И терао нас да трчимо попреко 
преко сале, да би пуцао у нас из те аутоматске пушке из непосредне близине. Том 
приликом убијено је 20 људи и 20 је рањено. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли Ви познавали све те што су 
убијени? 
СВЕДОК: Нормално да сам познавао, све су то комшије моје биле. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Знате ли сва њихова имена? 
СВЕДОК: Баш у овом моменту сада када сам, могу се сетити пар имена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Познајете ли и оне што су рањени? 
СВЕДОК: Знам, исто. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Знате ли њихова имена? 
СВЕДОК: Покушаћу сада да се сетим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Не морате, само питам, познајете ли их 
и знате ли њихова имена? 
СВЕДОК: Познајем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли пронађена тела ових убијених? 
СВЕДОК: Од убијених, нађена су имена Капиџић Сакиба, од свих убијених што су 
били доле? Или од ових? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  За Видовдан? Јел Вам познато, без да 
набрајате, јел Вам познато да су нађена нека тела? 
СВЕДОК: Од убијених, јесте, нађени су. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли Ви учествовали у изношењу из 
сале тела убијених? 
СВЕДОК: Нисам, ја сам у тој фрци само гледао где ми је брат. Ја нисам могао 
износити тела. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли бисте могли са повређеним 
рукама? 
СВЕДОК: Могао бих да сам, не бих могао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта Вам се брату догодило? 
СВЕДОК: Брат ми је, хвала Богу, боље прошао од мене. Само је био тучен мало, без 
последица. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Кажете да је «Репић» пуцајући из 
пушке, да је убио 20, а 20 ранио, а кажете исто да су дошли сви заједно. Шта су ови 
остали радили за то време? 
СВЕДОК: Остали су напољу, тамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Где? 
СВЕДОК: Били су иза њега. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: У приликама када би долазила та група 
у салу, јесте ли приметили по њиховом изгледу, да су под утицајем, евентуално, 
алкохола, дрога? 
СВЕДОК: У очима им се видело као црвенило и нон-стоп када би улазили, врискали 
би, галамили и нас би терали да певамо песме. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јел Вам познато за овог да су у том 
затвору била четворица браће Капиџић? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта се са њима догодило? 
СВЕДОК: Пошто су тог једног брата извели раније, да су убили, остала су њих 
тројица, Сеад, Раниз, Смаил, који је исто био ожењен Српкињом. Њих су сву тројицу 
везали, један за другог  и извели их напоље. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко их је везао? 
СВЕДОК: «Торо». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли, док сте били ту у том затвору, 
на било који начин утврдили Ви особно или неко од других затвореника,  колико је 
укупно убијено у том затвору људи? За то време док сте били ту? 
СВЕДОК: Колико, око 60 људи је ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли водили неке евиденције о 
томе? 
СВЕДОК: Па, јесмо, када смо, после првог нашег погубљења, одмах смо морали 
правити списак као за размену, дошли су нам некакви стражари и рекли нам као да 
правимо списак, као да идемо у размену. Затим, да би на крају када би изашли горе, 
појединци, записивали. Ја те спискове имам негде код куће, исто сам ја то записао 
све. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Имате ли те спискове? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Сачували сте их? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Можете ли доставити Тужилаштву 
копије тих евиденција? 
СВЕДОК: Па, може. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Учините то у року од седам дана, на 
адресу Тужилаштво Босне и Херцеговине. 
СВЕДОК: Свих несталих у Челопеку или ових 11 што су из «Новог извора» 
изведени? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Све копије тих папира, на којима сте 
водили евиденцију. 
СВЕДОК: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Након одласка из Челопека где сте се 
нашли? 
СВЕДОК: Након изласка из Челопека, поново су нас вратили у једну зграду суда. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли тамо доживљавали 
неугодности? 
СВЕДОК: Нисмо ту никакве. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  За сво то време, или у «Новом извору», 
или у Челопеку, или у суду за прекршаје, ко вас је чувао? Ко су били ти чувари, 
стражари? 
СВЕДОК: То је, ево, старији људи, резервни састав, полиција. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Чега, чега резервни састав? Полиције? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесу ли они носили оружје? 
СВЕДОК: Имали су наоружање, то своје лично наоружање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Какве су униформе носили? 
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СВЕДОК:  Имали су, у Челопеку доле, шарене СМБ униформе, а горе када су нас 
вратили у зграду суда, били су у полицијским униформама, у плавим униформама.  
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: На основу чега, онда закључује да су то резервни полицајци, 
ако су били у маскирним и у СМБ униформама? 
СВЕДОК: Полицијска униформа је била. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: СМБ, полицијска униформа? 
СВЕДОК: Не, не, у Челопеку сам ја рекао да су били у шареним и у СМБ, а горе у 
згради суда, биле су ове полицијске и оне као плаве шарене, баш полиција, писало је. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Тужилац је питао, ко су били ти стражари, ко су били баш ти 
стражари у Челопеку? 
СВЕДОК: Припадали су војсци некаквој. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Да ли Вам нешто значе следећи надимци: Лопов, Жућа, 
Ђовани? 
СВЕДОК: Лопов, чуо сам за њега од других затвореника, али ликом га нисам 
познавао. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: У ком контексту, шта су говорили о њему? 
СВЕДОК: Да је улазио ту у некој групи, да је био ту са њима, али ја га нисам видео. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА. А ова два друга надимка, Жућа и Ђовани? 
СВЕДОК:  А, то. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: И само још код овог напада на село. Ко је предводио напад, 
ако знате? 
СВЕДОК: Лично, не знам, али када је војска ушла, тај командант који је био на челу 
те војске, представио се нама као Марко Павловић. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Оних месец дана док сте били тамо у селу,  да ли је нека 
делегација из села преговарала са неким од војске или од органа власти? 
СВЕДОК: Био је један човек само, који је био нон-стоп са мајором и што год је мајор 
заказивао састанке, скуп овде, скуп онде, излазак, он је нама преносио, наш 
представник који се звао Халиловић Мирсад. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Преговарао са Марком Павловићем? 
СВЕДОК: Да. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Је ли долазио Марко Павловић чешће у Дивич? 
СВЕДОК: Само једном, када сам га видео пред џамијом, када нам је рекао да 
предамо наоружање и никада више. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Изволите. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Међу стражарима у Челопеку које је сведок, које 
сте описали у шареним маскирним униформама, да ли сте међу тим стражарима 
могли да препознате, да ли сте познавали некога? 
СВЕДОК: Пошто сам ја млађи, они су сви старији били, само сам познавао 
материног старог колегу, са посла Иконић Срећо. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да ли је тај Срећо Иконић радио у творници 
«Шперплоча» у Каракају? 
СВЕДОК: Јесте, где је и моја мајка радила. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да ли сте га можда виђали после ових догађања? 
СВЕДОК: Никада. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Друго питање, осим ових догађаја о којима сте 
говорили, злоделима, да ли сте сва лично гледали или сте о некима чули од других 
затвореника? 
СВЕДОК: Да ли сам? 
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АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да ли сте све ове догађаје које сте изнели лично 
видели, или сте за неке чули од других затвореника који су били са Вама? 
СВЕДОК: Тачно је то, нека сам видео, нека сам од других чуо. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ја се захваљујем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Можете ли сведок појаснити, будући да 
сам Вас ја на почетку упозорио, да само одговорите на оно што сте Ви лично видели, 
чули и приметили и сва питања моја била су таква, шта сте оног тренутка Ви видели, 
па за која на пример убиства, сте само чули од других, а Ви их нисте видели? 
СВЕДОК: Па, рецимо, тих 20 за Видовдан, нисам их ја све могао видети када су 
били убијени, јер који су увек били у том претрчавању, који су били до мене, ја сам 
их видео, а ово остало, када смо изашли горе, спискове, када је ко рекао, ово, оно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Има ли још неко питања? Изволите. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ: Везано за ову тортуру међу очевима и синовима, 
сведок није баш конкретно о томе причао. Говорио је да је било фактички 
иживљавања, у смислу да су терали их да обављају међусобно секс. Моје питање је 
везано за то, да ли зна ко је од ове четворице извео очеве и синове на бину и ко је их 
је терао и присиљавао да то раде, или не зна? 
СВЕДОК: То тачно не знам. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ: Ништа, хвала најлепше. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Једна краћа пауза ради припреме 
фотографија као доказ сведоку. 
 
 Након краће паузе, наставља се са истражним рочиштем. 
 
 Констатује се да је пре него што је сведок позван да уђе у собу, на столу 
поредано 19 фотографија, међу којима се налазе и фотографије шест осумњичених 
лица, па се позива сведок да пажљиво погледа све фотографије и по могућности да 
се одлучи за оне фотографије на којима може препознати неке од осумњичених лица, 
с тим да  су фотографије из блиске прошлости у односу на време када су се догађали 
догодили, представља један дужи временски интервал. 
 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Изволите. 
СВЕДОК: «Репић». 
 
 Констатује се да је сведок између 19 фотографија издвојио фотографију број 
12 и истиче да се на тој фотографији налази «Репић». 
 
СВЕДОК: «Зокс». 
 
 Констатује се да је сведок издвојио следећу фотографију означену бројем 16 и 
каже да је на тој фотографији «Зокс». 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Полако, не морате журити. 
СВЕДОК: «Пуфта». 
 
 Констатује се да је сведок између преосталих фотографија, издвојио 
фотографију означену бројем 11 и каже да је на тој фотографији препознао особу 
коју је данас означио надимком «Пуфта». 
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СВЕДОК: Павловић. 
 
 
 Констатује се да је сведок издвојио следећу фотографију из преосталих 
фотографија означену бројем 9 и каже да је на тој фотографији Павловић. 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Пазите, сведок, не морате Ви свих шест 
издвојити фототрафија уколико. Ви издвајате оне, за које мислите да сте препознали. 
СВЕДОК: Не бих могао више. 
 
 
 Констатује се да сведок између преосталих фотографија, не препознаје нити 
једно са могућим ликом неког од осумњичених. 
 
 
 Такође се констатује да су све фотографије пре издвајања од стране сведока, 
фотографиране, те да  снимак тих фотографија свих 19, чини саставни део овог 
записника. 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ја сведока упозоравам на његово право, 
да Вам се репродуцира звучни запис овог о чему је данас говорио, уколико то жели, 
или, пак, уколико то не жели, да потпише овај записник, чији ће саставни део бити и 
тај звучни запис, па реците, да ли је то потребно? 
СВЕДОК: Није потребно. 
 
 Након тога, се констатује да ће звучни запис бити продуциран у два 
примерка, од којих ће један примерак бити достављен Већу за ратне злочине 
Београд, док ће други примерак остати у спису Тужилаштва Босне и Херцеговине. 
 
 
 . 
 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Само сам заборавио да кажем ова процесна радња 
није у складу са ЗКП Босне и Херцеговине. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: То је заједнички став присутних браниоца. 
 
 

Завршено у 12,35 часова. 
 
 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                                                          Т У Ж И Л А Ц 
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               Ки.В. 3/05. 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА САСЛУШАЊА СВЕДОКА ОД 27.04.2005. године 

 
 

СВЕДОК:   Г 
 
 Констатује се да су данашњем рочишту приступили бранитељи осумњичених, 
адвокати из Београда, господин Драгољуб Ђорђевић, господин Мирослав Ђорђевић 
и господин Ђорђе Трифуновић. 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Сведок је већ упозорен на његова права 
и обавезе, па можемо почети и након што је упознат са предметом сведочења, 
можемо почети са изношењем његовог исказа. Изволите казати све што Вам је 
познато о предмету сведочења, почев од тога, где сте живели непосредно пре ових 
догађаја, шта се догодило Вама, шта сте видели, сазнали и чули да се догодило 
другима, јесте ли, евентуално, прошли кроз неке затворе, шта се у тим затворима 
догађало? 
СВЕДОК: Значи, од почетка? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Од почетка. Настојте се држати само 
оних чињеница које се односе управо на неке ружне догађаје који су се догодили. 
СВЕДОК: Пред почетак рада сам живео на Дивичу и када се то заратило, ти напади 
на Кулу, шта знам, на Зворник, појавили се, тада се основао српски радио Зворник. 
Ја сам код куће седео и слушао вести, сада тај репортер која је водила ту емисију, 
рекла у студио нам улази неки генерал, официр и он је, нешто нам каже има ново 
рећи. Он је рекао да је коначно пала и Кула град. Е сада, пошто ја видим са кућних 
врата Кулу, видео сам горе заставу, да ли је тробојка, да ли је српска, али подалеко је 
нисам је видео. И он је рекао: још нам прети опасност са Дивича, где се налази, да ли 
седам хиљада или седам стотина «зелених беретки». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли било објављено име тога официра 
на радију? 
СВЕДОК: Јесте, али не могу да се сетим, неки официр, каже, улазио у студио, пала је 
Кула град, још нам прети опасност са Дивича. Дали смо, каже, ултиматум да до 11 
предају наоружање, али оно, у 10, то је зазвиждало, исто пчеле када се пусте из 
кошнице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта је зазвиждало? 
СВЕДОК: Па, почели су пуцати по Дивичу. Пошто је Дивич овако у поткровици, они 
су све обалом са Дрине на србијанској страни поредали по стенама снајперисте 
овамо изнад хидроелектране био је на врху тенк, доле обалом су све била, те 
хаубице, како се зову, лакша ова оружја који су пуцали по овим предњим кућама, по 
целој, овако, хидроцентрали, све су била она митраљеска гнезда од оних врећа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли било неке војске у Дивичу? 
СВЕДОК: Није нико био. То је само била дезинформација, али гарантујем да није 
било никога, само народ који је ту живео. Нико није веровао да ће бити тако рата, 
следећих година, на пример. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли погађане куће? 
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СВЕДОК: Јесу, јесу, то ево и сада да одете, видећете. Али ја, прво нешто када је 
јекнуло, комшија је био са мном и браћа у сокаку, пошто смо ми на другом делу 
Дивича, то је ближе тамо Сакару, тако да нисам могао све да видим. Али сам видео 
само када је јекнуло, погођена је мунара била овако, две оволике рупе, ту џамију, то 
је било погођено, и нисмо имали, или да скачеш у воду. Они су одоздо од Зворника 
ушли цестом  и више нисмо могли маћи никуда. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта је било са мештанима? 
СВЕДОК: Ту смо ми живели, 26., па једно 15-20 дана до месец, они су држали у 
хотелу своју стражу, на улазу у Дивич, одавде на пример од Сарајева. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесте ли имали слободу кретања за то 
време? 
СВЕДОК:  Ја нисам нигде ишао, само ко је хтео да иде, на пример, имао неке 
храбрости, морао је отићи у Зворник у станицу полиције, да неку као дозволу добије 
да се може кретати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли је било таквих? 
СВЕДОК: Било је, било је, отишли су у Зворник, оду мало као, истрошила се и 
храна, ишло се доле у те продавнице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Да ли сте могли, ако вам је пало на 
памет, да идете, рецимо до Тузле? 
СВЕДОК: Нисмо ми никуда могли отићи. Они су са хидроцентрале, те бране, све оне 
велике рефлекторе уперили горе у шуму и у мезар, јер нема у нас велике шуме на 
том брду. Све је било осветљено, у по дана и у по ноћи, ниси могао изаћи, ни игла да 
изађе. И онда, неће вас нико, стража је била. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико дуго је трајало тако то стање? 
СВЕДОК: Па, ето, до 26. маја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта се тада догодило? 
СВЕДОК: Долазио је тај мајор Павловић, он је долазио једанпут у нас у хотел на 
«Видиковац» и говорио је да се морамо иселити, али он је рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је тај мајор Павловић? 
СВЕДОК: Па, шта ја знам ко је. Био је у шареном оделу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А Ви знате да се зове Павловић? 
СВЕДОК: Звали га мајор Марко Павловић. А његов возач је некада у нас био на 
Дивичу голман у фудбалу. Сада је он одозго из Каменице, не знам му тачно име, 
мислим да је Жељко се звао. Он је нас молио, али, ево, прво ћу ово рећи. Долазио 
нам је у «Видиковац» у хотел и молио нас да се иселимо, али народ је говорио, дај 
бар да идемо, има мало да се посеје, ми тамо имамо доста родбине. Каже, ту не 
може. Е, други пут је дошао нам на игралиште увече. Каже, ујутру у осам сати 
долазе вам аутобуси и морате ићи. И онда ујутру, то сваки дан је било састанака, 
хајде на игралиште, хајде на игралиште. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Шта сте Ви знали још о томе 
Павловићу? Је ли он могао бити неко ко шири дезинформације? 
СВЕДОК: Није, он је долазио, стално је горе долазио код нас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли имао неку функцију, да ли је то 
Вама било познато? 
СВЕДОК: Не знам, само углавном он дође на те преговоре, њега пошаљу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А је ли му то био надимак? 
СВЕДОК: Не знам, мајор каже Павловић Марко. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Он се тако представио? 
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СВЕДОК: Да, тако се представио и тако сам њега и знао. И онда је он дошао увече, 
да се ујутру селимо и ујутру дођите у осам. Али није нико веровао да ће то бити. 
Када ујутру стварно, од Зворника, одоздо, било је једно петнаестак аутобуса, ја сам 
набројао и нису дали чак ни кући, неко коме је ближе кућа и одлетео нешто да узме, 
морали смо у аутобусе те сести и село нас је ја мислим у једно дванаест аутобуса, а 
два-три су остала празна, нису се попунили. Тако смо углавном сели у аутобусе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико је било укупно становништва? 
СВЕДОК: Па, ето, значи, једно дванаест, тринаест аутобуса је још било у Дивичу. 
Али, када је пао Дивич, када је та војска ушла са тим тенковима код «Видиковца», са 
транспортерима, они су нас покупили да нас воде горе према хотелу, то је узбрдо, на 
врх Дивича, горе. И онда је неки са токи-вокием рекао, шта ћу ја са оволико народа, 
јер они су мислили да је нас мало, ту је било стварно, не знам да ли је отишла можда 
четвртина људства из Дивича, то је читаво насеље остало. И онда он је рекао, врати 
их кући, али не смеју, ко полицијски сат нам увели, да нико не сме увече ходати, ето 
тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Где сте се сакупили, пре него што ћете 
сести у те аутобусе? 
СВЕДОК: Доле поред обале Дрине, на језеру, имамо ми, велико је ногометно 
игралиште и мало, и ту је аутобуско окретиште. Ту смо морали сви доћи на тај 
простор. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли био неко ту од представника 
цивилне или војне власти? 
СВЕДОК: Није нико био. Није. Само је неки, када је пао Дивич, неки инспектор Боја, 
ја њега и сада виђам по Зворнику, он је долазио ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли ишта сазнали преко тога 
Жељка, возача? 
СВЕДОК: Он је само нама заплакао пред игралиштем, овако дошао, молим вас као 
Бога, идите, за ваше добро, ето, то је рекао, тога се само сећам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како то, заплакао? 
СВЕДОК: Па, ето, сузе су му кренуле, био је са нама добар, код нас био голман. А 
његов возач лично, са колима га возао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесте ли га питали,  због чега треба да 
идете? 
СВЕДОК: Нисмо ништа, ето, рат је, пуцало се на нас, онда су, шта ја знам, ваљда је 
он знао боље ситуацију шта може бити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Приликом напуштања ваших имања, 
имовине, јесте ли могли понети нешто од своје имовине са собом? 
СВЕДОК: Ништа. Ја и мој брат, ево овако торбица, убацили себи само веша и по 
мајицу, ето, ништа више. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Због чега нисте понели? 
СВЕДОК: Нема, шта ћу понети. Не можеш у аутобусе сада толике кофере вуцати. 
Фактички, руке у џепове. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли новац понели, ако сте га 
имали? 
СВЕДОК: Па, нешто мало је било, јесмо у џепу. Али, када су нас доле раздвајали, 
дали смо оцу и матери и ми смо отишли доле у онај Челопек, у логор, без марке. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Тим аутобусима, где су вас 
одвезли? 
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СВЕДОК: Они су са тим аутобусима нас возили горе, добро се сећам,  била је табла 
Хан Пијесак, кроз Власеницу се прође, према, није Олово, тамо на другу страну, 
углавном и нису нам дали проћи. У Власеници је била барикада, људи овако 
поредани по неким узвишењима, митраљезима све упереним у аутобусе и пусте они 
нас до Хан Пијеска. И онда пошто се није могло даље, што није, ја не знам, врате нас 
испод Власенице доле. Затрефио нас је мрак, ноћили смо у тим аутобусима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро и где сте онда отишли? 
СВЕДОК: Онда смо дошли у Зворник. И застали смо мало и неко је отишао у 
полицијску станицу, тај неки вођа, ко је био тај вођа пута, тих њихових аутобуса, 
отишао је овако, види се станица полиције. Вратио је се, хајде контали смо да нас 
врате поново на Дивич. Е онда су нас кренули овамо за Тузлу до Црног тог врха 
вамо. Ваљда тада није се могло ни вамо проћи и они су нас вратили у Зворник на 
стадион, на аутобуску станицу која је уза стадион «Дрине». И рекли су да сви 
мушкарци изађу на тај стадион, на трибине. И ту смо сви дошли и ту је дошло до 
раздвајања, ти њихови војници и полиција. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли вам саопштено, због чега вас 
раздвајају? 
СВЕДОК: Није, ништа, није нам нико ни рекао да ћемо бити раздвојени, само је 
речено, мушки на страну. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико је било тих одвојених 
мушкараца? 
СВЕДОК: Па, ето ја, по мојим неким информацијама, било је око 184 нас. И онда су 
они, ти што су одвајали, те и те старије те људе, вратили су у аутобусе. И ми више 
ништа нисмо знали. Када смо изашли са трибина, ми који смо остали, ни једног тамо 
аутобуса није било. Касније смо чули, да су они њих пребацили овамо на Црни врх, 
и пустили из аутобуса, почели пуцати у зрак, да они цестом иду вамо према 
Калесији. А нас су у колону по троје и горе код станице полиције, «Нови извор», има 
једна фирма, овако, ја мислим, други-трећи спрат, овако исто решетке, ту нас 
затворили у можда оволике, оволику једну собу, на «Г» је била једна соба. И ту смо 
били три дана и онда су нас у аутобусе и у тај Челопек, у Дом културе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Када сте били у тој згради у «Новом 
извору», је ли ико од цивилних власти се појављивао? 
СВЕДОК: Није. Није нико, ту смо били три дана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Познајете ли Ви Брану Грујића? 
СВЕДОК: Познајем. И сада бих га познао. Е, јесте Брано, али ја га нисам видео. Када 
је он дошао, пошто сам ја био у овом делу, а соба је била на «Г», овамо су била 
врата. Ја га нисам видео, али кажу, дошао Брано, само сам чуо глас, каже да иде по 
десет људи, пуштаћемо вас кући. И у тој тури је изашло њих једанаест и никада се 
није ништа ни сазнало, ни где су, ни шта су. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како је дословно рекао? 
СВЕДОК: Рекао је на вратима: ајде, првих десеторица да иду, па ћемо вас пуштати 
по десет,  ја сам сконтао на Дивич, кући.  И изашло их је једанаест. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли тих једанаест, је ли то одмах по 
реду? 
СВЕДОК: Па, онако, излетело, ко је ваљда био ближи вратима, шта ја знам.. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли знате ко је то? 
СВЕДОК: Знадем, сигурно, сигурно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли се они икада вратили? 
СВЕДОК: Нису. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли Вам позната њихова судбина, шта 
је са њима било? 
СВЕДОК: Па, све побијено, имамо чак мислим из те групе, слагаћу Вам, можда, два-
три да су већ и укопати, пронађени су. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Немојте нам слагати ништа. 
СВЕДОК: Не могу да се сетим бројачно, једино када би по папирима оно, ето. Ја 
имам неке своје папире. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли била нека ђеназа тих људи? 
СВЕДОК: Јесте, јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Можете ли нам навести нека имена? 
СВЕДОК: На пример, Куљанин Ибрахим, он је нађен, његов отац близу мене живи, 
дете је тада имало, ја мислим, петнаестак година, када је одведен, мислим, изашао на 
та врата, па на пример, ко би могао још. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта нам Ви сада можете казати за 
такву изјаву Бране Грујића,  што је рекао, првих десет да иде кући? 
СВЕДОК: Па, шта ја знам, ја сам само. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли то била превара? 
СВЕДОК: Па, ја шта је. Ја сам одмах контао, ајде отишли су, пустиће њих, па можда 
им нешто причају, па других десет, па трећи, да би нас вратили да живимо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Значи, ако вас је било 184, 
отишло једанаест,  колико вас је остало? 
СВЕДОК: Па, ето, колико 173, је ли тако? Тако нешто, да, баш оно у човека 
потрефити, нисам ја бројао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Казали сте, да су вас одвели одатле, 
где? 
СВЕДОК: Одвели су нас са стадиона «Дрине» у колону по три пешке до зграде 
СУП-а, то је можда један километар, горе према Дивичу. А стадион је у центру 
града, поред Дрине, ближе цести. Одвели су нас и у ту зграду, на спрат, овако 
решетке, у тој соби смо били ту, и онда одатле у аутобусе, каже, идете у размену у 
Суботицу.Али, када смо дошли доле, ајде, контали смо, према Бијељини, али само у 
Челопек кренуше. Улаз у тај Дом културе је, овако је цеста, а оно је иза зграде, 
контра од цесте је улаз и ту су увели нас. У три аутобуса су нас повезли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико сте се задржали у МУП-у пре 
него сте у Челопек одвезени? 
СВЕДОК:  Па, три дана, 26., 29. смо ми. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Молим Вас, јесам ли Вас добро схватио, 
да сте из «Новог извора» одвежени до МУП-а и у МУП-у? 
СВЕДОК: Није, није, били смо, то је поред МУП-а, «Нови извор», зграда, ту смо 
били три дана. Када су нас оно одвели са стадиона. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко вас је пратио? 
СВЕДОК: Полиција, полиција, знам неки Средо се звао, Средоје, тако један брко са 
њим сам се добро овако познавао. Имао је бркове. Он је био главни и он нас је чак и 
у Батковић после одвезао и предао у Батковић из Челопека да смо отишли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли, кажете полиција? Је ли он био 
полицајац? 
СВЕДОК:  Он је био активни полицајац у Зворнику и пре рата. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли имао униформу тада? 
СВЕДОК: Јесте, оне плаве им биле кошуље, светлије, овако и оне капе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И довезли су вас до тог Челопека? 
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СВЕДОК: До Челопека, јесте у тај Дом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли и даље, јесу ли вас чували и 
даље? 
СВЕДОК:  Чували су нас ти као резервисти. Мене је, ја знам, ето из моје фирме, где 
сам радио, чувао ме, мислим, радни ми је колега и мом брату радни колега. То су све 
били људи, мештани Челопека, Тршића, тих околних села. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли вам ишта значило то познанство? 
СВЕДОК: Ништа, ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли се могли обратити за неку 
помоћ, за нешто што вам треба, баш тим стражарима? 
СВЕДОК:  Ја гарантујем да 90% њих нису помогли никоме. И што можда неко и није 
смео. А мени није нико помогао.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли вам је ико саопштио, због чега  се 
затварате у тај затвор? 
СВЕДОК: Шта ја знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли Вама ико ишта говорио? 
СВЕДОК: Нико нама није ништа говорио, само отвори жељезна врата, онај ланац и 
катанац, улази тамо као стока и ето. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли вас је испитивао ико? 
СВЕДОК: Нико, никада, није, ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Како су се ти стражари односили према 
вама? 
СВЕДОК: Ништа они са нама нису имали. Закључано је било и само видиш овако 
кроз, где је била брава, куда нам је ланац стављен, видиш напољу. Пуштали су нас, 
овако лево је био WC, вањски, отворе врата и у колони, ајде по двојица-тројица у 
WC улази, излази. Унесу нам онако на врата ону канту са водом дадну нам једну 
шољу, ето вам, на пример, ову шољу воде, попијте вас тројица, поделите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли имали довољно хране? 
СВЕДОК: Нисмо. Нисмо, мало је хране. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Воде? 
СВЕДОК: Није, није, а врућина била. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли могли хигијену одржавати? 
СВЕДОК: Нисмо, нисмо, нисмо се ни купали ни бријали тада. У мене је била брада 
оволика. Завашили се, прљави били. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли могли верске обреде вршити? 
СВЕДОК: Нисмо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли имали спавати на чему? 
СВЕДОК: Нисмо. То је била једна кино сала са горе оном бином, а доле је био овако, 
само под, онај ламинат, оно пластично, попуцало, углавном по поду. Ако си имао 
неку овако мајицу, пантале, склонити се. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли се и Вама нешто догодило ружно 
у томе затвору? 
СВЕДОК: Јесте, па читав тај месец, сви смо били у истој ситуацији, само си погледао 
да погинеш. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Можете ли почети причати о томе, шта 
се све догађало? 
СВЕДОК: Мени или за све? 
СВЕДОК: И Вама и свима осталима. Покушајте некако хронолошки. 
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СВЕДОК:  Само су једно вече, 10. је то јун, значи око 09., једно пет-шест дана није 
нам нико долазио и онда се појавила једна група пред мрак, овако мало ушла, нисмо 
знали ни ко су, претукли су неколико ових наших, мојих тих комшија и рекли су 
нама, долазимо вам ноћас у један, по поноћи. Ми оно као заспали, али та кино сала је 
имала оно горе за пројектор, два отвора, куда нам се пушта филм оно у биоскопу. 
Само су одозго рекли, спавате, спавате. Ми смо се тргли и они су доле ушли нама на 
врата и тада, ето, чуо сам оно, сећам се, каже, курбан, поклаше, тада су нам убили 
једанаест људи, наших са ножевима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико је то било након доласка вашег? 
СВЕДОК: Па, ја мислим, једно десетак дана. Јер знам само пре тога, да су одвели 
тројицу, међу њима и моје тетке син, каже, идете у размену и стварно јесу 
размењени, њих тројица. И сада су живи, ето.  А после тога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Да ли се пре тог Бајрама,  да ли се ишта 
догађало? 
СВЕДОК: Није, није, дошли су пре тога на ноћ и претукли онако у шутају ногама, 
ударају рукама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Ти што су претукли неке, јесу ли 
поново долазили? 
СВЕДОК: То је та група која је и убијала, са «Репићем», да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико их је било укупно? 
СВЕДОК: Било је пет-шест људи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Помињете «Репић». Ко је то? 
СВЕДОК: Па, тај «Репић», он је нас убијао највише, за тај 11. када је био, тај курбан 
Бајрам и касније, 29. маја, да, долазио је за Видовдан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Шта знате о њему, о томе «Репићу», 
знате ли му име? 
СВЕДОК: Чуо сам да се зове Душан Вучковић, тако некако. Знам га као «Репић». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како сте то сазнали? 
СВЕДОК: Где су они живели у Зворнику, у једној кући, та његова група, они су 
заробили двојицу у нас са Дивича у Зворнику и они су морали тамо у ту њихову кућу 
ићи, чистити их, прати, као бити конобари. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко су ти људи? 
СВЕДОК:  Па, има, Адмир Хаџиавдић и Сајфудин Џихић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Где су они? 
СВЕДОК: Један је у Америци, а за овог другог, ја мислим да је он можда у 
Француској. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Који је у Америци? 
СВЕДОК: Сајфудин. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Сајфудин? 
СВЕДОК: Да. И он је нама причао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Долази ли он у Босну и Херцеговину? 
СВЕДОК: Не, једном сам га видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А тај други? 
СВЕДОК: Не знам где је, ја мислим да је у Француској, њега не виђам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Где им родитељи живе? 
СВЕДОК: Они су некада живели овде у Сарајеву. А тај Адмир,  отац му је са Дивича, 
живели су. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта се Ви сазнали од њих, када су 
ишли тамо у ту кућу? 
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СВЕДОК:  Они су, каже, живели у једној кући и они су ту њих морали служити, али 
њих су ови, та екипа друга што је била уз «Репића», представљали њих као да су они 
Срби и каже, они седе, једу, пију, нас нису дирали. Једино је, каже, «Репић» овако 
више био по страни, имао је мање контакта са њима, а мислим у истој кући. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта су Вам још причали о њима? 
СВЕДОК: Нису вала више ништа, ето, само ту су живели. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесу Вам њих двојица казали то име? 
СВЕДОК: Да, да, јесу, јесу. Али, ми смо њега највише звали, знали као «Репић», јер 
он је нама, када се појавио први пут, наредио песму, када год је само клепи на врата, 
само када каже песма, ми смо певали: нема Репа, нема ни Лопова, а то су Жутог два 
најбоља момка. И сада нас, на пример, 170 запевамо, он дође до вас и овако каже: не 
чујем ја ништа. И он је највише и убијао, за тај, на пример, курбан Бајрам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је тај Лопов? 
СВЕДОК: Не знам, то је њихова та, ваљда, та група. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А «Жућо», ко је? 
СВЕДОК: «Жућо», «Репић», углавном ја сам највише знао «Репића». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли још било неких тих надимака? 
СВЕДОК: Па, био је «Пуфта», он је мени ноге избушио, ових шест рупа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како је избушио? 
СВЕДОК: Ножем. Они су нас терали да свашта радимо, на пример. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Полако, полако. У тој групи, је ли био 
«Репић»? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли био «Пуфта»? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко још? 
СВЕДОК: И неки «Торо» и «Зокс». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И «Зокс»? 
СВЕДОК: И неки Кобра. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Кобра? 
СВЕДОК: Да, тако су га звали, са надимцима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесу ли они увек долазили заједно? 
СВЕДОК: Јесу.Некада дође, више пута «Репић» је највише долазио сам, а то прво, 
када је убијао, дошли су сви. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: За Бајрам? 
СВЕДОК: Да, то за курбански Бајрам, када су. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Колико их је дошло? 
СВЕДОК: Па сви. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Њих четворица? 
СВЕДОК: И «Репић», и «Пуфта», и «Зокс» и «Торо» и био је још неки са стане, 
повисок онако, имао је онај шешир и бели овако опасач, онај војни, али не знам ко је 
то био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли он учествовао у тим злоделима, 
тај са шеширом? 
СВЕДОК: Тај са шеширом? Он није убијао, само је ударао неком мотком, дебелом 
овако. Они су донели овако дебеле опруге, па када удари човека. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Тада за Бајрам, покушајте се сетити, 
прво да опишете «Репића», његов физички изглед, и све што сте запамтили око 
његовог изгледа, чиме је био наоружан и шта је све он радио тог дана у томе 
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затвору? Па ћете онда када завршите са њим, онда казати за «Тора», па за «Зокса», 
па редом. Ајдемо сада прво са «Репићем». 
СВЕДОК: «Репић» је када је дошао у тај дом, за тај курбан Бајрам, имао ону 
малокалибарску пушку, када пукне, не чује се оно јако, са том пушком знам да је 
убио Дамира Бикића, једног момка, да му је гурнуо цев у уста. Онда. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Нисте ме пажљиво слушали. Прво сам 
рекао да га опишете. 
СВЕДОК: Аха. Добро, имао је неко овако шарено одело војно и војне оне чизме и ту 
пушку. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли му запамтили лик? 
СВЕДОК: Лик? Имао је овако ситне очи, скроз оно, овако те гледа, као да жмири и 
имао је овако горе неку као црну шубару. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Каква му је коса била? 
СВЕДОК: Овако као моја боја, не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли кратка? 
СВЕДОК: Мало је дужу косу имао, позади, као реп, неки и везао је овамо реп. Зато 
су га и звали «Репић», на гуму, на неки ластиш, везао је реп. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли имао неких ожиљака по лицу? 
СВЕДОК: Нисам видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Висина? 
СВЕДОК: Па, ето, можда је као ја, мало већи, можда у пар цената. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Телесне грађе? 
СВЕДОК: Средњи онако, није био крупан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како је говорио, је ли му било нешто 
карактеристично у говору? 
СВЕДОК: Није, па ја познам, на пример, био је из Србије. Ја праве Србијанце знам 
како говоре, како ми у Босни, како Хрвати и тако. Ови што су нас у Челопеку, 
стварно су били из Србије. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли сва ова четворица? 
СВЕДОК: Сви, сви, сигурно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли и тај са шеширом што је стајао? 
СВЕДОК: За њега не знам, али «Пуфта», «Репић», «Торо», «Зокс», то јесу сигурно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Значи, донео је ту малокалибарску 
пушку и шта је радио? 
СВЕДОК: Питао је, том Дамиру је уперио пушку у уста и питао је: чији си ти, његов 
отац Нурија је био, каже, то је мој син. Сада га више нећеш имати и испалио му је 
метак и нисам ни ја контао док се они нису разишли, да ли је жив, али видиш, мртав. 
И онда када су отишли, видели смо да је њих једанаест убијено. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Како је убио, је ли појединачно? 
СВЕДОК: Он је увио њега, са метком, уперио му у уста. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А ових других десет? 
СВЕДОК:  Па, они, свако, разбацали се по оној сали, ради ко шта хоће, «Репић» је 
био најближи мени, то сам могао да видим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је убио тих десет? 
СВЕДОК: А, та група. Убио је, на пример, «Пуфта» је убио Шабана Бикића, овако 
преко пута. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Чиме? 
СВЕДОК: Ножем, ножем га је у срце убоо. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ајмо прво овако, да неки ред имамо у 
томе.  Завршили смо са изгледом «Репића» и оним шта је он радио. Ајмо сада на 
«Пуфту». 
СВЕДОК: «Пуфта» је био онако, међу њима је био најкрупнији. Црн овако, имао је 
косу, када уђе вришти као, не знам шта на пример, био је најјачи од њих. Е, он је и 
иживљавао се. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта је он имао од оружја? 
СВЕДОК: У њега је био нож. Он је само са ножем убијао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Са ножем? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесте ли видели да је он некога убио 
ножем? 
СВЕДОК: Јесам видео, убио је Шабана Бикића, оборио га је на леђа, па му је нож 
убоо у срце, али Шабан је био овако физички јак, мало је као оно, давао је још знаке 
живота и он је узео нож, ставио му у уста и набио му у уста нож. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Дакле, ставио му нож у уста и чиме је 
ударио нож? 
СВЕДОК: Ударио га овако, овим, притиснуо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: На звучном запису не показује на који 
начин. 
СВЕДОК: Да, дланом, дланом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесте ли видели да је још некога убио? 
СВЕДОК: «Репић» је убио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: «Пуфта»? 
СВЕДОК: «Пуфта», аха. Шабана, нисам га могао све то видети, јер оно што је било 
испред мојих очију. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Сада говорите оно што сте видели? 
СВЕДОК: Да. Испред мојих очију, ја сам видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Идемо на «Зокса». Опишите га, да ли се 
сећате како је изгледао? Шта је имао карактеристично? 
СВЕДОК: «Зокс» је у рукама имао као она буздован палица са оним оштрим 
шиљцима. То је имао у рукама. Ударао нас је по глави. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Опишите ту палицу. Како је изгледала? 
СВЕДОК: Дрвена, онако, као безбол, али је горе кугла на врху са оним шиљцима 
овако оштрим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Значи имала је дршку дужине колико? 
СВЕДОК: Да, па једно пола метра. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ово тамо је слепо оно што снима. 
СВЕДОК: Добро, једно пола метра је имао, ту дугу безбол палицу са на врху куглом 
и шиљцима оштрим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колика је та кугла величине? 
СВЕДОК: Кугла, као песница, овако, када се ставе, две шаке када се саставе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Од каквог је то било материјала? 
СВЕДОК: Дрвено, дрвено је све било, дрвено, дрвени и шиљци. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:. Како је изгледао «Зокс»?  Прво да 
видимо, је ли млађи од «Репића», старији? 
СВЕДОК:  Јесте, јесте, био је млађи. Млад је био и он, међу њима, ја мислим да је 
можда «Репић» био најстарији. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Какве је «Зокс» грађе телесне? 
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СВЕДОК: Па, једно 70 до 80 кила, тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Висина? 
СВЕДОК: Па, једно метар и осамдесет, највише. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта је имао од оружја? 
СВЕДОК: Пиштољ за појасом, имао је ту палицу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта је он радио? 
СВЕДОК: Пардон, он је имао и нож, јер је он убио онога Заима Пезеровића, Заим је 
овако чучнуо на под, он је њега све ударао у главу. Он је убио Заима, у главу га 
убадао све ножем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли искрварио тада? 
СВЕДОК: Јесте, у тој групи је убијен, међу тих једанаест. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ви сте то видели? 
СВЕДОК: То сам то троје-четворо што је убијено, то сам видео својим очима. А за 
оно остало. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Троје или четворо? 
СВЕДОК:  Па, добро, видео са Химзу да је убио «Репић», да је убио «Репић» тога 
Дамира, да је «Пуфта» убио Шабана и да је овај «Зокс» убио тога Заима, ето то. 
Тачно, да, четири, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Кога смо заборавили? Јесмо ли 
набројали све? 
СВЕДОК: За Кобру нисам видео. Ово што сам рекао од тих да су ови убили ову 
четворицу, то сам видео. Јер, то је у страху, сакриј се у ћошак и гледај када ће тебе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како сте Ви установили, да су баш ових 
једанаест убијени, укупан број једанаест? 
СВЕДОК: Они су отишли, изашли и онда смо ми морали те мртве изнети напоље, 
видиш ко је све убијен. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесте ли и Ви учествовали у изношењу? 
СВЕДОК: Нисам ја износио, ја нисам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли су сви лешеви били мртви када су 
изношени? 
СВЕДОК: Јесу, сигурно јесу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Знате ли, где су однешени? 
СВЕДОК: Не знам ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли Вам познато, бар по казивању 
других или на неки други начин,  како су убијени ови остали, за које Ви данас 
кажете да нисте видели, како су убијени, већ сте само одговорили за ову четворицу? 
Јесте ли сазнали, како су ови остали убијени? 
СВЕДОК: Нисам, само знам да су мртви, ето. Када су изнешени, видим да је мртав. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Можете ли се изјаснити о томе, је ли 
«Репић», осим што је пуцајући у тога момка, док му је отац стајао поред њега, па га 
пуцајући усмртио, је ли још пуцао у затворенике? 
СВЕДОК: Јесте, у тог Куршумовић Химзу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли њега? 
СВЕДОК: Јесте, јесте, овако у око. Још је Абдулазиз Тухчић, и њега. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли видели? 
СВЕДОК: Јесам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Где га је погодио? 
СВЕДОК: Не знам, само видео сам да га је убио. Тај Дамир и Азиз били су другови, 
били су један до другог. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Колико је трајало дуго временски, то 
батињање,  тада за Бајрам, колико временски? 
СВЕДОК: Па, били су они, били су једно сат-два. Били су једно сат-два времена, што 
су тукли и ето, убијали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико? 
СВЕДОК: Једно два сата у Дому. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли се нешто догађало и на бини, која 
је постојала у тој сали? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта се то догађало? 
СВЕДОК: Они су ту нас скидали такорећи голе скроз. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је то наредио? 
СВЕДОК: Од те групе, «Репић» и ови, «Пуфта», скидали су нас, тражили паре, злато, 
све живо купили шта је могло и онда горе су тражили који су очеви и синови да 
између себе имају однос, ето. Једно, ја мислим, шест-седам парова је било очева и 
синова горе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесу ли морали то извршити? 
СВЕДОК: Јесу, јесу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Док су они то морали извршавати, где 
су стајали ови нападачи? 
СВЕДОК: Они су били доле на партеру, а ови су горе што су радили. Они су нас и 
ударали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли се можете изјаснити, да ли су, 
тако мало необично што се то догађало, јесу ли држали уперене пушке према њима? 
СВЕДОК: Нису, само каже ради то и то и мораш. Ушао ти је ту да те убије и ти 
молиш Бога да ти је да жив останеш и хајде, што год ти каже, ради. Могао је радити 
шта хоће, ето. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесу ли они то сви посматрали? 
СВЕДОК: Јесу, јесу, мала, то је сала једна. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: «Репић», рекосте за њега, јесу ли сва 
четворица то посматрала? 
СВЕДОК: Јесу, ту нико није излазио, сви су они били у том Дому. И ето, и гледа и 
удара, као у клаоницу када уђеш. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како сте Ви оценили то, јесу ли они 
хтели, имали намеру њих понизити или су на неки начин хтели задовољити неку 
своју? 
СВЕДОК: Па, то је да те понизи, значи мораш слушати оно што ти он каже. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли изговарали неке речи, док су их 
принуђивали да то ураде? 
СВЕДОК: Јесу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта су говорили? 
СВЕДОК: Па, ето, да отац и син, морају, да извинете, да пуше. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Слободно говорите, ово је прилика. 
СВЕДОК: Мало ми је то непријатно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ви можете сасвим слободно говорити. 
СВЕДОК: Да је отац сину пушио и син оцу, да се замене, ето. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли су наређивали и пенетрацију 
полног органа, у анални отвор другог мушкарца? 
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СВЕДОК: Нису то, највише као, ето као ти њему, он теби пуши, ето, то је то највише 
било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли је било још неких понижења 
затвореника, тог дана за Бајрам или неких злостављања? Да ли сте, на пример, 
видели да је неком затворенику, неко од нападача, одсекао ухо? 
СВЕДОК: Јесам, јесам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте то видели? 
СВЕДОК: Јесам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Кажите нам, шта сте видели? 
СВЕДОК: «Пуфта» је узео нож и сада, да ли је лево или десно, не могу то рећи, ову 
шкољку одсекао Енесу Чикарићу, њему је одсекао и после знам да када смо били у 
Зворнику, да су му то залепили, равно овако, нема овога. Па су Зулкарнеину одсекли 
полни орган, а морао је други човек да то поједе, Ићо један, ето, он је умро пре две-
три године, Исмет, морао је то да поједе. А тај што му је одсечен, он је касније и 
умро у другој тури, старији човек. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Тај што му је ухо одсекао затвореник,  
је ли он био принуђаван да поједе то? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И, је ли га појео? 
СВЕДОК: Не знам, нисам то видео. Рекао му је: једи, одсекао му је уво. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Тај затвореник коме је одсекао полни 
орган, јесте ли Ви видели, да ли је имао крварења? 
СВЕДОК: Јесте. Али, старији човек па не смеш ни питати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Да ли му је указана нека помоћ? 
СВЕДОК: Није, никаква. Никаква помоћ и шта ја знам, да ли је то њега болело, да ли 
није, углавном, шутео је, али када је била она друга тура убијања, тада је и он убијен. 
Можда је у пензији човек, старији. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли Ви водили неку евиденцију око 
убијених? 
СВЕДОК: Око убијених? Па, знам ја то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: У затвору, јесте ли водили евиденцију? 
СВЕДОК: Аха, па код једнога су, Окановић Илија, Зон је имао то нешто написано и 
нашли су му доле у Батковићу и тукли су га, рекли су му да је писмоноша, али, жив 
је. Сада је негде у Америци. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: После Бајрама, јесу ли још долазили? 
СВЕДОК: После Бајрама јесу долазили, али није било убијања до тог Видовдана, 
када је дошао сам «Репић». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта сте Ви доживели? 
СВЕДОК: За себе, тачно, ја се не сећам датума, али знам да је било између курбан 
Бајрама и Видовдана, у том периоду, «Пуфта» је мене зовнуо на бину, ја сам горе 
сео, тада смо били у гаћицама и голих је било. И три рупе ми је у десну и три рупе у 
леву ногу убоо ножем, «Пуфта» између тог Видовдана и курбан Бајрама. Долазили 
су, тукли, купили ко шта има, увек, дај злато, дај паре. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли он наредио да се скинете? 
СВЕДОК: Јесте, јесте. Они су чак и у каишевима, панталама, да ли има марака, пара, 
све дај, не смемо као наћи ни чешаљ. Шта нађемо, убијамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Опишите мало прецизније. 
СВЕДОК: Имали су, на једном столу кутија и ко год шта има, мора донети у ту 
кутију. Тако су рекли. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта се са Вама догодило? 
СВЕДОК:  Тада сам ја у том времену, тај дан када сам ја дошао, тачног датума се не 
сећам, био сам на бини тој горе. Група је већ горе, како прегледају, шаљу на бину. 
Мене је прозвао, како, хајде дођи вамо. Ја сам сео, оно као када се клања, на саму 
ивицу бине и он је мени прво нож наслонио на чело да измакнем главу, убоо ме је 
три у десну, три у леву ногу, у ове мишиће ножем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико дубоко, опишите? 
СВЕДОК: Овако сигурно, једно три цента је било дубоко, тако је било и широко, док 
није срасла рана. Нисам могао ни овако ногом, браћа су ме померала моја. Ако 
савијем ногу, рана зине, крв крене. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли крварили тада? 
СВЕДОК: Јесам. Неколико дана сам строго овако морао мировати, све исправљене 
ногге, ето, скинем панталоје до колена, када чујем ланац, ја навучем пантале да не 
виде, морао крити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Што сте морали крити? 
СВЕДОК: Па, шта ја знам, јер касније, ето на пример, када је била ова друга гура, ко 
год је имао, на пример, ожиљак неки или одсечен прст или нешто, до дан данас није 
дошао, ја и још један у мене друг смо се сакрили, нисмо се пријављивали, када смо 
дошли оно у Зворник, каже, биће вам помоћ, доћи ће доктор, ја нисам хтео се 
пријављивати и они што су остали рањени, ето, нема их ни дан данас. Само је један 
остао жив. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Ко је још био са «Пуфтом» тај дан? 
СВЕДОК: Опет та група иста. Али није био «Репић». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта су радили другима, док је он Вас 
злостављао? 
СВЕДОК: Тукли су нас, али нису нас убијали намртво, што јесте-јесте, само је била 
туча, ударање и прегледање, дај ово, дај оно. Чим дођу, дај, траже, узели сте, не 
можемо имати сто пута ни пара, ни злата. Све су мислили да ми то кријемо, да 
имамо, шта ћу крити, од куће ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли је било још тих нежељених 
посета те групе до Видовдана, пре Видовдана? 
СВЕДОК:  Долазили су, само нису убијали, туче је било. То једино, дођу овако, у 
дан, у два, у три, истуку и опет оду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли могли уочити, схватити,  због 
чега вас туку? Изнуђивали су новац, да ли су вас због новца сваки пут тукли? 
СВЕДОК: Па, зато што сам Муслиман. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли то претпостављате или? 
СВЕДОК: Па, претпостављам, зато што смо Муслимани, убијај, ето. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли питао, ко су полицајци 
Муслимани? 
СВЕДОК: Није. Не знам ја то ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Добро. Поменули сте Видовдан. Знате 
ли, који је то датум? 
СВЕДОК: То је било када нас је у Челопеку «Репић» побио, кажу, Видовдан, 29. јуни 
је био датум. Ми смо били тачно од 29. маја до 29. јуна у Челопеку, пуни месец. Е, 
тада је, кажу, био тај Видовдан, не знам те празнике.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како сте уопште знали да је то тај дан 
Видовдан? 
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СВЕДОК: Па, знају неки људи, старији. Од старијих сам људи чуо, каже, ето, на 
Видовдан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Да ли је неко од нападача поменуо 
Видовдан? 
СВЕДОК: Па, рекао је после «Репић», када је убио, нека се зна када је Видовдан. Он 
је тада дошао са аутоматском пушком и пиштољем за појасом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је дошао? 
СВЕДОК: Сам «Репић». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: У које доба дана? 
СВЕДОК: Овако, увече је то било, пред мрак, унели су нама вечеру. Ми смо већ 
мислили нема га неколико дана, неће више ни доћи. Онако су нам унели онако на 
врата онако да се једе, када је истрчао испред нас и рекао: једете, једете, тако је 
рекао и онда ми оно у ћошак, почињеш одмах песму: ту нема Репа, нема ни Лопова, 
то су Жутог два најбоља момка. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли он изричито тражи од вас да 
певате? 
СВЕДОК: Увек, само када каже: песма, не видимо ми њега, само каже: песма, то 
мораш певати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И шта се догађа? 
СВЕДОК: Он је узео аутоматску ту пушку. Прво је из пиштоља једног Хациавдић 
Фарида овако, погодио га је, али Фарид још онако се гицао, био је жив, каже, у мене 
нема живих. И другим метком је докрајчио Фарида. И није имао више метака у оном 
пиштољу, а аутоматску како смо ми чули, отео је од стражара, од тог тамо напољу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како сте чули? 
СВЕДОК: Па, рекли ови, ти Срби стражари, кажу, отео нам пушку. Отео, каже, 
пушку, од стражара и са том аутоматском је ушао овамо нама на врата, а увек нам је 
дао, једном Менсуру Пезеровићу, он је овако више радио тамо по Војводини, имао је 
мало посебан говор, када нас је овако испитивао. Он је рекао Менсуру, све ћу их 
побити, тебе нећу. И он је дао Менсуру оловку и свеску, дао нам је пет ставки. И ја 
сам једном са «Репићем» био овако у ближем контакту. Дао је да морамо писати пет 
ставки, улаз, излаз оружја на Кула град, о браћи Жуна, о неком таксисти Шефки. 
Мене је, како каже, ти са пиштољем, да му поновом, шта је задао да му то пишем. И 
колико год смо написали,  да смо написали роман од хиљаду страница, њему је то 
било мало. И мени је рекао: понови шта сам задао. Сада ја сам се сетио четири 
ставке, пете стварно нисам, у оном страху. У мене колено овако се тресло. Каже, 
сетићеш се, сетићеш се. Ја сам већ мислио, убиће ме и изашао је на врата, тада када 
сам имао тај сусрет са њим. А када је ушао тај за Видовдан, убио је Фарида, 
нанишанио овако у ћошак, у нашу групу. Ја сам био мало десно само, нанишанио је у 
ћошак, у ту групу, каже: хоћете ли причати о браћи Жунама? Онда је један: хоћемо, 
двојица, тројица, прелетеше на другу страну сале. Е, онда сам и ја прелетио. Када 
сам ја претрчао у другу страну, он је онда аутомат у ту групу, али на аутоматски, па 
је на појединачно и тако је испалио те оквире. Убијао је и када је оно отишао, 
двадесет мртвих и двадесет рањено. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Кажете оквир. Колико је оквира било? 
СВЕДОК: Ја сам видео да је имао два, да је променио. И пиштољ што је испалио. И 
тада је у тој групи, двадесет људи било намртво, а двадесет је рањено.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Како сте установили то? 
СВЕДОК: Када смо дошли доле у Зворнику, ми смо ту опет били два-три дана. И 
после тога, ми смо само чекали када ће и нас остале. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Када је отишао «Репић»  ко је износио 
те ваше мртве? 
СВЕДОК: «Репић» је одредио петорицу људи из наше те групе, да они то изнесу и 
они су са њим и отишли и нема их ни до дан данас, ни од тих пет. Они су то 
потоварили, Захировић Салим, знам да је месар, Халиловић Хусеин, Џихић, како се 
звао, Сеад Џихић, Окановић Несиб, пет људи је углавном, он пробрао, ти, ти и ти. 
Они су са њим и где је то отишло не знам и они се никада нису вратили, тих пет 
људи. И онда видиш, фали овај, фали онај, пребројиш, двадесет. Видиш онај рањен, 
онај, двадесет. Када су нас оно за Батковиће, они су остали у Зворнику. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Колико је на крају били вас живих 
затвореника када сте отишли у Батковиће? 
СВЕДОК: Ја мислим да је једно око 84, да смо кренули за Батковић и да смо у 
Батковићу изгубили још четворицу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Значи, 84 вас је преживело? 
СВЕДОК: Да, ја мислим да у нас на Дивичу, што је одведено, што је убијено, фали 
једно сто људи, сигурно. Јер они су и у Челопеку, изведу га, одведу га и нема га. И 
никада се и не врати. А нема га ни дан данас. Сада ја не могу рећи ни жив је, ни 
мртав. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Када сте били у Челопеку  у томе суду 
за прекршаје,  је ли икада ико помињао име Марко Павловић? 
СВЕДОК: У Челопеку или у Зворнику? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: У Челопеку? 
СВЕДОК: У Челопеку? Није, нисмо ми њега од тада никада више  ни видели доле. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли ови нападачи икада помињали 
име Павловић Марка? 
СВЕДОК: Нису. Нити је спомињао ико, нити је он нама долазио, он је нас оно на 
Дивичу ултиматум, предај оружје, и никада ни чуо ни видео, ништа. Али, углавном, 
око стотину људи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Има ли неко питања за сведока? 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА:  Како се зову они стражари  које познаје, а који су били у 
Челопеку? 
СВЕДОК:  Не разумем. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Како се зову они стражари које сте рекли да познајете, који 
су били у Челопеку? 
СВЕДОК: У Челопеку? Познајем Ристановић Љубу, лично је са мном у мојој фирми 
радио. Познајем, како је се звао онај, са братом ми је радио у «Шперплочи». Све су 
то били људи који су радили са нама у фирмама, онај са оним, онај са оним, ето. А 
тај Љубо је лично у мојој фирми, исто радио. Радне колеге. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Онај један којег сте спомињали,  тај је активни полицајац у 
Зворнику био, а јесу ли ово били резервисти? 
СВЕДОК: Били стражари онако, а онај је био активан, тај Средоје, брко. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Она двојица што су била тамо у кући где је «Репић» био у 
Зворнику,  ко је још био у тој кући, поред «Репића»? 
СВЕДОК: Та група. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Ко? 
СВЕДОК: «Пуфта», «Торо», «Зокс», та екипа је живела, они су једну кућу заузели, 
ту живели и ето. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Нисте описали како тај Кобра изгледа? 
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СВЕДОК: Кобра, био је једно метар и осамдесет, плаву овако, само мало коврџава 
коса, ето, мање њега познам. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА:  Старији, млађи? 
СВЕДОК: Па, млађи, можда двадесет и неку до тридесет година највише, младо је 
то, сада је омладина, расту високи. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Шта је он рекао? Да ли је он некога тукао, злостављао? 
СВЕДОК: Нисам ја видео. Мени је највише остао «Пуфта» у оку, ваљда је био и 
близу мене и то ми урадио и «Репић» што је ходао и ето. Јер, набије те у ћошак, ти 
немаш горе видети, шта онај ради у другом ћошку. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Јесу ли стражари имали неку евиденцију о томе, ко је убијен 
или ко није? 
СВЕДОК: Ништа. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Хвала. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА МИЛАН ПЕТРОВИЋ: Немам питања. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ: Да ли сведок може да се сети, или да одговори, ко 
је извео очеве и синове на бину? 
СВЕДОК: «Пуфта» је највише у томе учествовао, «Пуфта» и «Зокс», а ови су остали 
гледали, смејали се, ето. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ: Немам више питања. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ја немам питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Једна краћа пауза, ради 
припрема фотографија ради препознавања. За минут ћете бити позвани да уђете. 
 
 Након краће паузе, настављамо са данашњим рочиштем. 
 
 Констатује се да је на столу поређано деветнаест фотографија различитих 
лица, међу којима се налази и шест фотографија осумњичених које су 
фотографиране, тако да свих тих деветнаест фотографија као и фотографије 
појединачно, чине саставни део овог записника. 
 
 Позива се сведок да погледа фотографије и по могућности издвоји оне, на 
којима препознаје неког од осумњичених лица.  
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Изволите. 
СВЕДОК: Мајор Павловић. 
 
 
 Констатује се да је сведок издвојио фотографију означену бројем 9 и каже да 
је на тој фотографији мајор Павловић. 
 
 
СВЕДОК: Нисам сигуран. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Имате ли проблема са видом? 
СВЕДОК: Немам, него ове две слике овако, сличне су. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Сетите се мало описа. 
СВЕДОК: Овај ми личи на «Репића» овако мало више, а и овај ми је сличан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: За коју се можете определити? 
СВЕДОК: Ајде, нека буде ова, године су прошле, десет, дванаест година. 
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 Констатује се да је сведок издвојио фотографију означену бројем 12 и каже да 
је на тој фотографији «Репић». 
 
СВЕДОК: Што се тога тиче, једино «Репић» зна најбоље. Ако хоће да каже. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Погледајте Ви фотографије, па нам 
кажите, ако можете. 
СВЕДОК: Да има «Пуфта» знао бих, њега не видим овде. Добро бих га познао, 
крупан. Не знам, не бих. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Има ли «Зокса» игде, има ли «Тора» 
игде? Има ли Бране Грујића? 
СВЕДОК: Брано је више био црн онда, а имао је бркове, не могу више, не знам. 
 
 
 Констатује се да сведок међу преосталим фотографијама,  не може више 
издвојити нити једну, на којој би препознао некога од осумњичених лица. 
 
 Констатујем да је звучно снимање исказа сведока завршено. 
 
 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                                                     Т У Ж И Л А Ц 
 
 
                 Ки.В.3/05. 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА САСЛУШАЊА СВЕДОКА ОД 26.04.2005. године 

 
СВЕДОК:  Д 

 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Господине, пре него што почнете 
излагати свој исказ, надам се да сте разумели шта је предмет Вашег сведочења? 
СВЕДОК: Да, разумео сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Такође Вас желим обавестити, да су 
следећа лица против којих се води истрага у притвору у Београду, у Окружном 
затвору, Београд, и то: Поповић Бранко, Вучковић Душко, Филиповић Синиша, 
Драгићевић Драгутин, Славковић Драган и Кораћ Иван. Дакле, сва ова лица се 
налазе у притвору, нису на слободи. Ја Вас позивам да кажете на почетку, где сте 
живели у време ових догађаја? Како сте били упознати са тим догађајима, јесте ли и 
Ви један од оштећених у тим догађајима, шта се Вама догодило, шта се догодило 
другима, све што сте видели, приметили, на било који начин, дакле, дужни сте да 
кажете. Изволите. 
СВЕДОК: Живео сам на Дивичу у родитељској кући са женом и децом. Тај задњи 
дан пре Бајрама, узео сам слободни дан, пре осмог априла, узео сам слободан дан за 
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верске те празнике. У међувремену су у Зворнику, доле на Метеризима, постављене 
блокаде, тако да више нисам ишао на посао. У то време, већ су почели су и напади 
на Зворник, тако да нисам могао напустити никако своје родно место. У 
међувремену, организоване су страже, одбрана Кула града, тако да сам се и ја на 
Дивичу пријавио за стражу, тако да смо обезбеђивали место тих првих дана. 
Међутим, Кула град је пала. Ми смо на Дивичу добили ултиматум да предамо 
наоружање које поседујемо. Уговорен је састанак. Тај дан сам био пред хотелом 
«Видиковац». Мајор Марко Павловић је дошао у «Видиковац» да се преговара и дат 
је ултиматум за сутра, сутрадан у 10 часова, да се оружје сво мора предати. 
Међутим, сутрадан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте познавали тога Павловића од 
раније? 
СВЕДОК: Тада сам га први пут видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како сте сазнали његово име? 
СВЕДОК: Јер, јављено је нама, око наших тих који су били, представници наши, да 
ће доћи са возилом пред хотел и да га пустимо да уђе. Речено нам је да је он мајор 
Југословенске народне армије, да се зове Марко Павловић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико пута сте га видели? 
СВЕДОК: Само тада. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли запамтили његов лик? 
СВЕДОК: Јесам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како је изгледао? 
СВЕДОК: Па, онако средње висине, ту негде око 70 кг тежине, у то време, нормално, 
војну униформу је на себи имао, за појасом је имао шкорпион. Прошао је поред мене 
на пола метра. Тако да сам упамтио лик добро. Пошто се вратио из хотела, сутрадан 
у 15 до 10 почело је гранатирање Дивича, које је трајало око четири и по сата. Ватра 
је отварана из правца хидроелектране, около Дивича скроз са србијанске стране. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли то биле борбе војника? 
СВЕДОК: Не. Не, чисто гранатирање, отворена је ватра, која уопште није била 
узвраћена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли ико узвраћао? 
СВЕДОК: Не, не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Кажете гранатирање, је ли било 
погађања кућа? 
СВЕДОК: Да. Прво је почело гранатирање, гранатирано је гробље изнад Дивича, 
значи мезар изнад Дивича, један брег горе који се зове Хаџибаир, тако да се онда 
сишло на улицу, главни пут Зворник – Сарајево. Прво је гранатиран тај предео до 
«Видиковца», где је оштећено доста кућа и онда се кренуло приобалним путем, 
џамија и остале куће. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Шта се после тога догодило? 
СВЕДОК: Ништа, ватра је прекинута после, након четири и по сата. Сутрадан негде 
око 15 до 11, два сата још је вршено гранатирање и после тога су ушли тенковима 
преко хидроцентрале и запосели улицу, горе, цесту главну, уствари, магистрални пут 
Зворник – Сарајево. Ми нисмо више имали куд. Позвали су на предају. Позвали су 
народ да изађе из кућа и да изађу до «Видиковца». Изашли смо до «Видиковца», 
почели су мушкарце одвајати у те три-четири куће ту што имају до «Видиковца». 
Био сам присутан ту, гурао сам у колицима једног инвалида. Чуо сам да један каже 
да су све куће пуне, да народ још иде са дна Дивича. И онда су после тога вратили 
све поново кућама. Провели смо, то је отприлике од 26. априла, провели смо скоро 
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месец док нисмо усељени. Било је одвођења у џамију, премлаћивања, одвођења у 
хотел «Видиковац». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Ко је то радио? 
СВЕДОК: Та су, рекли су нам да су Југословенска народна армија. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је то рекао? 
СВЕДОК: Њихов старешина. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је то? 
СВЕДОК: Ја не знам који је. Ја не знам. Тако да је било доста тих премлаћивања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико је било становника у Дивичу? 
СВЕДОК: Дивич је бројао негде око 3.000 становника. Међутим, у том моменту је 
било негде око 1.200 људи, јер део народа, део људи се већ био извукао пре горе 
према селима Липљу, Јошаници, према Тузли и тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесте ли имали намеру отићи из Дивича 
добровољно? 
СВЕДОК: Није нико нудио да се добровољно оде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли покушавали? 
СВЕДОК:  Није се могло, јер Дивич је специфично место, језеро је са три стране и 
фактички са три стране је србијанска граница. Изнад нас је брдо Млађевац и Кула 
град је била већ српска армија, где ми нисмо могли. Они су само, што се тиче 
Дивича, заузели тај део улаз у Дивич и тај магистрални пут до «Видиковца», тако да 
је све одсечено било. А пре рата, већ пет – шест месеци нисмо могли ни чамцем, 
рецимо, прећи тамо у та места преко језера. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И када је дошло до исељавања? 
СВЕДОК: 26. маја су нас потрпали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како је то изгледало? 
СВЕДОК: То је било страшно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Опишите то. 
СВЕДОК: Плач, масовно трпање у аутобусе, то је толико језиво, да је народ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је то радио, ко је трпао у аутобусе? 
СВЕДОК:  Тада су били, доста се њих измењало, јер једни су долазили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесту то војници? 
СВЕДОК: Војници, војска. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Какве су униформе имали? 
СВЕДОК:  Тада, маскирне, шарене униформе су биле. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли приметили некога од 
старешина, официра? 
СВЕДОК: Нисам, јер то је била општа збрка, метеж. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта су Вам рекли, где вас возе? 
СВЕДОК: Рекли су нам да нас воде, да нас размене. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Хоће ли се то обистинити? 
СВЕДОК: Довезли су нас са једанаест аутобуса до Хан Пијеска, до улаза у Хан 
Пијесак. Ту смо стајали једно сат времена. Вратили су се и рекли су да нас неће 
наши. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А који то, наши? 
СВЕДОК: Муслимани. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И шта је онда било? 
СВЕДОК: Вратили су нас до једног места испод Власенице, Заклопача. Ту смо 
преноћили и ујутру су нас поново вратили у Дивич, па онда у Зворник. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је у пратњи био? 
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СВЕДОК: У пратњи? Војска је била, два-три војника у аутобусу, било је једно 
возило напред, једно иза. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу наоружани били? 
СВЕДОК: Јесу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Са чим? 
СВЕДОК: Аутоматским пушкама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: После Заклопаче, где сте отишли? 
СВЕДОК: Враћени смо за Зворник. Ту смо стајали испод МУП-а на приобалном 
путу, једно пола сата и онда су нам рекли да нас возе за Тузлу. Одвезли су нас до 
Црног врха, место једно од превоја звано Црни врх,  то је пре Цепарди, отприлике 
можда на пет-шест километара пре некаквог тог разграничења успостављеног. Ту 
смо стајали једно два сата. Рекли су нам да нас неће ни у Тузли. Вратили су нас 
поново на аутобуску станицу у Зворник и све мушкарце истерали из аутобуса на 
трибине фудбалског стадиона «Дрина» где су прошли између редова, како смо 
стајали на трибинама, нешто оно изузетно старије су вратили у аутобус, нас у колону 
по двојицу, по двоје одвели у зграду «Новог извора». То је фирма каменолома. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Колико Вас је било у тој групи? 
СВЕДОК: 174. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како то знате, јесте ли бројали? 
СВЕДОК:  После када су, увече су списак направили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је направио? 
СВЕДОК: Дошли су из МУП-а, одузели нам личне карте, пасоше ко је имао тог 
момента, значи пописали нас, значи, 174 нас је било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли били малтретирани ту? 
СВЕДОК: Нисмо. Ту смо једино, било смо смештени у једну просторију, која ништа 
није већа од ове. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли неко одведен из те групе? 
СВЕДОК: Те ноћи су тражили једанаест добровољаца за некакав рад, људи се 
јавили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је тражио? 
СВЕДОК:  Војска, двојица војника су дошла, више никада ништа нисмо чули за њих. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли Вам познато ко су они били? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли Вам данас познато, постоје ли 
међу живима ти људи, или? 
СВЕДОК: Не.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Траже ли их њихове породице? 
СВЕДОК: Траже их, али су већ и нађени. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Нађени су? 
СВЕДОК: Нађени су. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли Вам познато, где су нађени? 
СВЕДОК: Део их је нађен, масовна је гробница Тулићи  код Мирваваца, ту негде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли Вам познато, јесу ли сви нађени 
или? 
СВЕДОК: Сви су нађени. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Сви су нађени? 
СВЕДОК: Сви, јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Кога познајете од тих једанаест? 

ВРЗ 01
04



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 25. јуна 2007. године 

 
 

 

42

СВЕДОК: Тушчић Кемал, Капиџић, Пезеровић Исмаил, Пезеровић Енвер, 
Мархошевић Ибрахим, Тушчић Алија, Тушчић Хасан, Омеровић, име баш. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли обављена сахрана? 
СВЕДОК: Јесте, једни су укопани у Мемићима, то је на Дивичу мезар. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Кажете, колико сте остали у том 
«Новом извору»? 
СВЕДОК: Три или четири дана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Где сте онда отишли? 
СВЕДОК: У аутобусе, рекли су нам да идемо на размену. Одвезли су нас у Дом у 
Челопеку. Ту су нас убацили у салу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Можете ли се сетити, датума када је то 
било када сте пребачени из «Новог извора»? 
СВЕДОК:  30., ја мислим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Којег месеца? 
СВЕДОК: Маја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Сигурни сте да је крај негде био? 
СВЕДОК: Ту је, крајем маја је било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Где сте тамо затворени у Дому културе? 
СВЕДОК: То је сала, са бином, мислим била је празна и једино у једном ћошку, у 
доњем, у десном углу када се уђе, била су два кревета на спрат. То је све што је било 
у сали. Прозори су били на три-четири метра, прекривени ћебадима, војним 
ћебадима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли се догађало нешто ту, у томе 
затвору док сте боравили? 
СВЕДОК:  Прва три-четири дана, није. Једно вече пошто се зграда са некаквом 
кафаном, продавницом и нечим укршта, уствари, у горњем делу, до улице, на крову 
увече су се појавили војници, почели псовати, претити, и каже. запамтићете ви за ово 
што се десило у Сапни. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли Ви познајете Грујић Брану? 
СВЕДОК: Познајем.  Он је био председник СДС, радио је, мени се чини, пре у 
општини, имао је пекару, после. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Тада када сте Ви били у тим затворима, 
коју је тада функцију вршио? 
СВЕДОК: Председник СДС. Директно нас је, мислим и преместио у Челопек. Дошао 
је ту један дан и рекао да нас одатле премештају због наше сигурности. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  А где је дошао? 
СВЕДОК: У «Нови извор». У «Нови извор», то сам заборавио рећи, да нас 
премештају због наше сигурности. Мислим нама је све било јасно, знамо где је 
Челопек, знамо да се зграда «Новог извора» налази одмах поред општине, суда и 
МУП-а, а ако нам ту није било безбедно, онда у Челопеку сигурно, поготово није. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта је рекао Брано Грујић? 
СВЕДОК: Да ће нас преселити због наше безбедности, као, наводно, ту долази 
војска, ту сви долазе, нисмо ту сигурни, тако да су нас пребацили у Челопек. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесте ли га виђали после тога? 
СВЕДОК: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли долазио у Дом културе? 
СВЕДОК: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Кажете, било је четири дана као, није 
вас нико? 
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СВЕДОК: Није нико. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта се онда догодило? 
СВЕДОК: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта се онда догађало? 
СВЕДОК: Ту вече су дошли, на тај прозор, горе на кров су се попели, пошто је тај 
део зграде је нижи, попели се тако, да су претили, псовали, свашта говорили, 
међутим, нису могли ући. Али већ сутрадан, пустили су их унутра, тај дан, су нас 
извели све испред. И како су по двојица улазили, узимали су оно што је било новца, 
накита, то су све отуђили. Тако да је и тај дан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Колико их је било када су дошли? 
СВЕДОК:  Ја заиста не могу рећи имена. Из каснијих сазнања, ја их знам као 
«Пуфту», «Репића», «Тору», «Зокса» и још двојица су са њима били, не знам како се 
зову. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли то ти што их набрајате, што су 
новаца тражили? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Који од њих је баш затражио? 
СВЕДОК: «Репић» је у том моменту био главни. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: «Репић»? По чему сте то могли уочити? 
СВЕДОК:  Јер он је одвајао, рекао је где ће ко од њих да стане, како да се распореде, 
он је надгледао претресе.  Тај дан су нам  оно што су нашли по џеповима, по рукама, 
сатове, прстење, ланчиће, одузели све. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесте ли запамтили тога «Репића»да би 
га сада могли описати, свих детаља његовог физичког изгледа? 
СВЕДОК: Тај дан је био у војном оделу, шареном, са качкетом, косу је имао дугу, 
везану у реп. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Висина? 
СВЕДОК: Висина негде 177, 178, ту негде, можда негде између 75 и 80 килограма. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Мршавији, дебљи? 
СВЕДОК: Мршавији. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Каква боја косе? 
СВЕДОК: Тамно смеђа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Неки карактеристични детаљи на лицу? 
СВЕДОК: Не знам, тада је имао мало брадице. После могу рећи када је долазио, 
нешто чудно, некако изговор. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Какав изговор му је био? 
СВЕДОК: Ш некако, онако свиленкасто, мало шушкаво када изговора. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Тањи, дубљи, дебљи глас? 
СВЕДОК: Онако средње. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Да ли сте према говору могли 
одредити, одакле би могао бити? 
СВЕДОК: Дијалект, сто-посто Србија. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Србија, зашто? 
СВЕДОК: Екавски говор. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Говорио је екавски? 
СВЕДОК: Сто-посто. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Можете ли прецизирати о ком 
износу новца се могло радити? 
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СВЕДОК: Како су нас по двојицу претресали, слали су нас у дно сале где је био 
један стражар, кога ја лично познајем, мислим ту је из Челопека. Доле смо клечали 
на колена, руке на потиљак и морали смо гледати испред себе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли детаљно били претрешени? 
СВЕДОК: Онако, џепови изврнути. Тог момента је тако било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Казали сте да је био «Торо»? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Можете ли описати тога «Тору»? Како 
је он изгледао? 
СВЕДОК: Он је доста вишљи од «Репића», око 90 килограма, ваљда су, како сам 
разумео, звали су га «Торо», зато што је носио са собом, то је, по боји би могао рећи 
да је храстовина, као топуз, значи дршка, кугла на којој су били шиљци, кратка коса, 
исто дијалект Србија. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Боја косе? 
СВЕДОК:  Нисам, смеђа је и у њега, али нисам, нисмо могли толико ни гледати, јер 
то су први моменти. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли било нешто карактеристично у 
укупном понашању, било шта да бисте могли запамтити? 
СВЕДОК: Ништа посебно, онако лице, када бих га видео, препознао бих га. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: «Пуфта», казали сте? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Можете ли описати тога «Пуфту»? 
СВЕДОК:  Негде до 180, крупнији доста, може се рећи, чак у то време, и дебљи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Које доби? 
СВЕДОК: Можда тако негде тридесетак, 32, 33 године. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли, поредећи га са «Тором» и са 
«Репићем», ко је млађи, ко је старији? 
СВЕДОК: Мени се чини да је он млађи нешто био, мада због дебљине. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Млађи од «Репића» и од «Тора»? 
СВЕДОК: Тако некако. Онако специфично, он је нож носао са собом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли га употребљавао? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Мало ћемо касније о томе. Поменули 
сте и «Зокс»? 
СВЕДОК: Да. Дошао исто са њима,  паповка, пиштољ, претпоставити да је 
«магнум», колт, пошто је цев изразито дуга била. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Како изгледа «Зокс»? 
СВЕДОК: Мршав, висок, мислим да је он млађи од њих, поприлично. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Од свих ових? 
СВЕДОК: Исто дијалект је негде из Србије. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Војвода? 
СВЕДОК: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Војвода' 
СВЕДОК: Војвода је долазио после само једном. Звали су га Војвода вишеградски, 
нижи, брада, тако да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Дакле, осим што су изнуђивали 
новац, шта су још радили? 
СВЕДОК: Тај дан нису ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Само новац? 
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СВЕДОК: Само новац. Следећи пут када су дошли, након два дана, натерали су нас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли су дошли сви од ових што сте 
навели? 
СВЕДОК: Тај дан су сви. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Дакле, дошао је тај други пут, и 
«Репић», и «Торо», и «Пуфта» и «Зокс»? 
СВЕДОК: Да. Натерали су нас у доњи део сале, значи, скроз супротно од бине, да 
скинемо све са себе, само да останемо у вешу. Ставили смо веш на једну камару, 
ципеле смо држали код себе и морали смо одвојити ако има унутар уложак, да виде 
има ли шта, кога је закачио ножем «Пуфта» - закачио, одсекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли закачио некога? 
СВЕДОК: Јесте, Асана Ефендића. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како то закачио, мало опишите? 
СВЕДОК: Онако ножем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли зарезао? 
СВЕДОК: Зарезао, јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли је направљена нека рана која је 
крварила? 
СВЕДОК: Јесте, рана, четири-пет цената, два цента дубине, зато што није могао да 
извуче улошке из обуће. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро, даље? 
СВЕДОК: Једно петнаест њих су после када су прегледали све, петнаест њих су 
натерали да између њих прођу кроз шпалир. Почели су ударати пушкама, ногама, 
онако, чим су стигли и да се попну на бину.  Нас су овамо поредали, да се сами 
између себе ударамо, после да певамо четничке песме. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како то да се ударате? 
СВЕДОК:  Један наспрам другог да станемо и шамарима да се ударамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Па, јесте ли то радили? 
СВЕДОК: Морали смо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу то били јаки шамари? 
СВЕДОК: Ко је могао да се провуче – да се провуче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта се са овима догодило на бини? 
СВЕДОК: Они су горе чекали. Испоставило се да су знали шта раде. Фактички, на 
бину су одвели браћу и очеве, браћу, очеве, синове у пару, да се орално задовољава. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како, када кажете то испоставило, јесте 
касније Ви анализирали? 
СВЕДОК: Па, када су нас, када су нам рекли да престанемо да се тучемо и када су 
кренули према њима. Нас су сабили на крај сале да гледамо. То Вам је, отприлике, 
било као у позоришту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли су то морали извршавати? 
СВЕДОК: Морали су. «Репић» је тај дан био са малокалибарском пушком, почео је 
пуцати по  бини. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Пуцао је? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесте ли приметили Ви, јесу ли били 
под утицајем неких омамљујућих средстава? 
СВЕДОК: Шта да Вам кажем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Алкохола, евентуално, дроге? 
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СВЕДОК: Реално је и мислити тако. Јер, нормалан човек не може урадити нешто 
ненормално, али. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико је дуго то трајало понижавање 
на бини? 
СВЕДОК: До касно у ноћ. А дошли су негде око једанаест сати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Изјутра? 
СВЕДОК: Јесте. Тако да, када су почели убијати по бини, онда је се окренуо према 
нама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта сте рекли, убијати? 
СВЕДОК: Да, убијао је по бини, четворица су већ била убијена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Од? 
СВЕДОК: Од ових који су изашли, изведени на бину. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како су убијени? 
СВЕДОК: Малокалибарском пушком. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је пуцао? 
СВЕДОК: «Репић». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: «Репић»? Четворица су убијена, јесте ли 
Ви видели то? 
СВЕДОК: Јесте, све је то било пред нама. Дошао је до нас доле, подигао је једнога 
момка да устане, ставио му је пушку у уста и рекао:  видите, штета је овако млад 
момак да буде убијен, каже, али га ја нећу убити и оно као, окренуо се да крене и 
испалио хитац. Момак је пао оцу рођеном у крило. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Значи, смртно погођен, како се зове? 
СВЕДОК: Бикић Дамир. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како? 
СВЕДОК: Бикић Дамир. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Бикић Дамир? Можете ли, сећате ли се, 
и јесте ли препознали, ко је од те четворице убијен на бини? 
СВЕДОК:  На бини је тада убијен Хасан Халиловић, Химзо Куршумовић, Фикрет 
Јахијагић, Бикић Шабан, међутим, касније се после једно сат времена испоставило, 
да су га скинули са бине и да је он био жив, па су га онда докрајчили ножем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је то урадио? 
СВЕДОК: «Пуфта». Прво је бацио нож са једно два-три метра, овде овако, нож је 
само склизнуо улево, овде и онда сада, са те даљине, некаквих положаја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  У ком је положају било његово тело? 
СВЕДОК: Лежао је, али је био жив. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Након погодка ножем, шта се 
догодило? 
СВЕДОК: Још је, каже, погледа, још је овај жив, сада са оног положаја са кога сам ја 
гледао. Сада, да ли је нож, пошто је нож дуг био, да ли је овде забоден или кроз уста, 
ја не знам, не могу тачно да се сетим тог детаља, мислим са оног положаја са кога 
сам гледао је немогуће проценити, да ли је кроз ово забодено поново, или кроз уста, 
не могу тачно то рећи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ви који сте то посматрали,  шта можете 
рећи, шта је изазивало код вас то посматрање? Како сте се осећали? 
СВЕДОК: Неверицу, гађење, јер. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли Вас страх било, да ће се и Вама 
тако нешто десити? 

ВРЗ 01
04



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 25. јуна 2007. године 

 
 

 

47

СВЕДОК: Нормално, јер пролазио је поред нас, испред нас у том периоду  тај је 
заклао двојицу људи, Зајима Пезеровића и Капиџић Сакиба. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Где у групи одакле сте посматрали? 
СВЕДОК: Испред нас ту на пет-шест метара. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко их је заклао? 
СВЕДОК: «Пуфта». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: «Пуфта»? Јесу ли смртно настрадали? 
СВЕДОК:  Смртно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли ту одмах на лицу места били 
мртви? 
СВЕДОК: На лицу места. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  На који начин, можете ли ипак то мало 
да објасните? 
СВЕДОК: Са леђа, за косу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли ту неко од породице њихове био? 
СВЕДОК: За Зајима Пезеровића није нико, није ни Сакиба Капиџића, нико није био, 
од оне шире фамилије јесте, али од породице, није. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  За то време, док, ето, док овај пуца, 
овај коље, шта раде «Торо» и «Зокс»? 
СВЕДОК: Они су палицама ударали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Куда ударају? 
СВЕДОК: По телу, по глави, по леђима. Рецимо, мени лично,  у том периоду онако 
по реду како је ишао, «Зокс» рекао да седнем, да прекрстим ноге. Стао је ногама 
својим на моја колена и почео да скаче. Онда је отишао даље. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли било ту жена? 
СВЕДОК: Не, са нама није било жена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А, ко је Вас чувао у томе затвору? 
СВЕДОК: Војска је била, али војници су сви били из Челопека, мештани. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли био неко ко је био баш главни за 
тај затвор задужен? 
СВЕДОК: Јесте, али ја лично не знам му име, био је, мислим од тих ту, као командир 
страже или тако нешто. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли неко кога сте Ви познавали, али? 
СВЕДОК: Њега лично овако из виђења познам, али пар ових момака који су још 
били ту, знам, чак је један ишао и у школу са мном, осмогодишњу школу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Који је тај био? 
СВЕДОК: Борислав Васиљевић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Знате ли где је сада Борислав? 
СВЕДОК:  Не знам, вероватно у Челопеку, нисам га виђао, међутим,  био је још 
један Бошко, чуо сам да је убијен у току рата. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Где су они били, где су ти војници 
били? 
СВЕДОК: Они су били ту испред врата, испред зграде и са друге стране су били, где 
су били прозори. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесу ли они улазили да гледају то шта 
се догађа? 
СВЕДОК:  Први дан када су улазили и претресали, гледали су. Највероватније тај 
дан када је изведен и Сулејман Капиџић напоље и Сакиб, то сам заборавио, то сам 
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требао пре рећи, Сакиб и Сулејман су изведени, као, наводно, да им још пара дамо, 
иначе ће их убити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: То је први дан било? 
СВЕДОК: Јесте. Сулејман Капиџић је значи прва жртва. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Након што су, значи, узели тај новац, 
онда су поново тражили? 
СВЕДОК: Поново су тражили новац. Или ће ове убити што су извели, ми смо чули 
пуцањ.То је напољу било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је одвео? 
СВЕДОК: «Зокс» је одвео Капиџића. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Сулејмана? 
СВЕДОК: Јесте и Сакиба. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Изван просторија? 
СВЕДОК: Изван, изван, испред Дома. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  И за колико се онда зачуо пуцањ? 
СВЕДОК: За десетак минута. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли за то време се враћао «Зокс»? 
СВЕДОК: Не. Само је после вратио Сакиба Капиџића. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:   Колико дуго након пуцња га је вратио? 
СВЕДОК: Након минут. Да ли је то сада било застрашивање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли то по Вама време колико може 
доћи? 
СВЕДОК: Па, то је било одмах испред, он је нама, то је било чисто застрашивање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А, да ли је «Зокс» са собом имао пушку, 
тада када је одвео? 
СВЕДОК: Када је изашао, магнум. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Магнум? 
СВЕДОК: И Сакиб нам је рекао  да му је из магнума пуцао у главу и да овај део 
главе ту, уопште нема га. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  А, Сакиб Вам је казао да је «Зокс» 
пуцао у њега? 
СВЕДОК: Да, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта се догодило са Сакибом? 
СВЕДОК: Он је заклат, тај исти дан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко га је заклао? 
СВЕДОК: «Пуфта». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Мало опишите то. 
СВЕДОК: То је ово што сам пре говорио, то су та двојица која су заклана, са леђа 
заклати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли било тешко повређених 
затвореника који су имали неке видне последице? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Који су то били затвореници који су 
овако имали најтеже повреде? 
СВЕДОК:  Рецимо, тај дан било је доста премлаћивања. Морам рећи да је тај дан 
«Пуфта» био задужен за рад изгледа тим ножем, једно одсечено ухо, један полни 
орган. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Коме је одсекао полни орган? 
СВЕДОК: Ефендић Зукарнеин. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како? 
СВЕДОК: Ефендић Зукарнеин. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како је то урадио? 
СВЕДОК: Ножем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли Ви то видели? 
СВЕДОК: Јесам, то је било на пет-шест,  значи нас, како смо стајали у реду, у другом 
реду испред мене, пет-шест људи од мене, наћерао је једнога да поједе полни орган. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Кога? 
СВЕДОК:  Исмет Куршумовић. Нажалост, он није више жив. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесу ли то могли видети и други 
затвореници? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је најближе онако стајао? 
СВЕДОК: Па, рецимо,  брат мој Мусић Мухарем,  Пезеровић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А, ко му је то наредио поједе? 
СВЕДОК: «Пуфта». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: «Пуфта»?  
СВЕДОК: Чикарић Енесу је одсечено ухо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је то урадио? 
СВЕДОК: Исто «Пуфта». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Молим Вас, да Вам не би постављали 
таква питања, када говорите, онда одмах кажите и ко је то урадио. 
СВЕДОК: Нема проблема. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Наставите да Вас ја не бих питањима 
прекидао. 
СВЕДОК: Нема проблема. «Пуфта» је исто Чикарић Едину усекао крст преко целих 
леђа, Ефендић Амиру на чело. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Чиме? 
СВЕДОК: Ножем, све ножем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како је то радио, наведите мало детаља 
које сте запамтили? 
СВЕДОК: Повукао је дужно низ леђа и попреко. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: У ком положају је било тело? 
СВЕДОК: Лежали су. Рецимо, Амир Ефендић је клечао када му је крст урезан на 
чело. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Којих димензија? 
СВЕДОК: Рецимо, Чикарићу је крст био преко целих леђа, преко целих леђа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли дошло до крварења? 
СВЕДОК: Јесте.  А у ових је било на челу, овако, значи, негде два-три цента. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли и тај на челу крварио? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Изволите даље. 
СВЕДОК:  Рецимо у то време, исто, они су нон-стоп тражили новац, изводили људе 
напоље, претили,  у међувремену, ја нисам ни приметио, после ми је брат причао да 
су и њега извели, пушку, цев у уста, паре, злато, где је закопано. Рецимо, један од 
начина мучења брата, тројица браће су била, Сулејман Капиџић који је убијен, 
његовог старијет брата Смаила Капиџића извео је на бину мајор «Торо», у то време, 
да ли је то направљено или не знам шта је, на главу као круг, као кацига нека, одозго 
је као сврдло било, бушили су му овде у теме. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како је то било, опишите то, је ли то 
био предмет који је Вас подсећао на сврдло? 
СВЕДОК: Да, да, јер видело се да уврће га и оно да иде према доле. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: За то време, је ли пружао некакве 
реакције, је ли реаговао? 
СВЕДОК: Крици, после смо и сами могли видети да је избушен. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: После сте видели? 
СВЕДОК: Да је лобања начета, пробушена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико дубоко је то било? 
СВЕДОК: Е, сад, отприлике ценат је пречник био, а дубина. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли је пробијена кост? 
СВЕДОК: Да. Да, чак и делића кости је било ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли подлегао? 
СВЕДОК: Он је са другим још једним братом својим изведен, «Торо» га је одвео и 
никада више није враћен ту. Ни данас се за њих не зна. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли то сам «Торо» радио? 
СВЕДОК: То јесте и то је тај дан су задњи пут дошли заједно, после су увек одвојено 
долазили, уствари после тих догађаја, пар пута је «Репић» долазио, није могао да 
уђе, нису му више дозвољавали улазак, пуцао је из пиштоља, ми смо могли, имали 
смо могућност да се склонимо, да не погоди никога, вероватно нису се могла 
довољно отворити да би могао имати прилику да то уради. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Значи, после тога, «Репић» није могао 
ући? 
СВЕДОК: Није могао ући. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А остали? 
СВЕДОК:  Они су већ извели ове Капиџиће, одвели су још пар људи, тако да ни они 
нису могли више изићи, ући унутра. Нама је тај командир страже наводно рекао, да 
они сада говоре, да кључ се налази у СУП-у у Зворнику и када дође ручак да се 
отвори, убаци ручак и одмах затвори. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Ко је био тај командир страже? 
СВЕДОК:  Ја га не познам. Био је још један међу њима, знам да га зову Срећо, 
вероватно неко од ових сведока који још буде дошао, ко је радио на «Шперплочи», 
знам да је радио на «Шперплочи», фабрици «Шперплоче», знаћемо име, име и 
презиме. Ја не знам пуно му име и презиме. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Колико сте остали ту у Челопеку? 
СВЕДОК: Када је «Репић» ушао за Видовдан, ја ни данас дан не знам који је то 
датум, заиста не знам, нисмо остали дуже од још три-четири дана после тога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А како знате да је био Видовдан? 
СВЕДОК: Па, рекао нам је: упамтићете када је био Видовдан. Тај задњи пут када је 
ушао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Шта се догодило тада? 
СВЕДОК:  Извео је двојицу-тројицу код себе, рекао је: хоћу све да ми кажете о 
Жунама. У то време, у Зворнику,  ја знам да су постојали браћа, Жунићи су се 
презивали. Били су мафијаши тешки. проблеми. Зашто је од нас тражио да кажемо 
нешто о њима и шта знамо, ја не знам. Први који му није знао да одговори, пуцао му 
је из пиштоља у стомак. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је то био? 
СВЕДОК:  Фарид Хаџиабдић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли подлегао? 
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СВЕДОК: Није од тога, устао је поново, клекнуо је, када је видео, каже: још си жив, 
испалио му је хитац у главу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: После тога је подлегао? 
СВЕДОК: Јесте, после тога. Једног момка је још убио који није био баш ни 
нормалан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како се зове? 
СВЕДОК: Куршумовић Исмаил.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Како су га убили? 
СВЕДОК:  Он је отишао у један угао сале и клекао на колена и то као да те моли. Он 
је пре тога био на Соколцу бна лечењу, убио је своју властиту нену. За време тих 
дешавања на Дивичу је био код куће. Пуцао је на њега, онда је узео аутоматску 
пушку и почео редом, каже, гледајте како се нишани из клечећег, стојећег става, 
редом. Извео је још једног пред себе и рекао му: причајте о Жунама. Овај момак је 
повикао: дај, људи, ко зна нека пређе овамо да каже нешто о њима и онако смо сви 
кренули. Он је почео рафално да пуца. Када смо се подигли, овако смо полегали 
један преко другога. Када смо устали, видели смо поред врата да је пушка бачена, 
њега нема. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли био повређен неко? 
СВЕДОК: Тај дан 20 мртвих, 20 рањених. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Од те рафалне паљбе? 
СВЕДОК: Ми смо после када смо њих натоварили на камион,  на зидовима где смо 
стајали, могло се видети да на њима има и обичних метака и дум-дум метака, јер на 
једним местима су отвори на зиду, на малтеру овако били, а на једном овако. После 
нам је један од стражара рекао, да је од њих узео пушку. Он је дошао тај дан, рекао, 
запамтићете Видовдан, на њему је била она стара српска ношња, гуњ, оне панталоне 
рајтозне, шубарда и кокарда. Јер, у једног момка стомак је био као да је прошао кроз 
машину за млевење меса. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:   Јесте ли у стању набројати нека имена 
тих који су смртно страдали? 
СВЕДОК: Капиџић Идриз и Мурис, Чормехић Ибрахим, Пезеровић Сенад, Алија 
Ефендић, над којим нисмо могли наћи никакве ране, на њему и на Куљанин, на 
Куљанину нисмо нашли ни једне ране, вероватно је отказало срце, Ефендић 
Хајрудин,  Нурија Хаџиабдић, Куршумовић тај Исмаил, Хаџиабдић Фарид, 
Муратовић Ахмет, Бикић Мехмедалија, Тухчић Мехмедалија, Пашић Мујо, како се 
звао овај један је био, случајно су га довели на Дивич, избеглица један из Високог, 
Кулин Един, исто и он. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Кажете да сте их Ви износили? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Где сте ставили њихова тела? 
СВЕДОК: На камион, камион комуналног предузећа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли Вам познато, јесу ли пронађена 
тела њихова? 
СВЕДОК:  Па негде још 7-8 тела је нађено из те групе, која је убијена у Челопеку. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Остали нису? 
СВЕДОК: Не. Још увек нису. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Кога можете навести још од тих 
затвореника који су износили те лешеве и утоваривали? 
СВЕДОК: Сви смо морали, то смо сви морали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Наведите нека од тих имена. 

ВРЗ 01
04



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 25. јуна 2007. године 

 
 

 

52

СВЕДОК: Окановић Мирзет, Смаиловић Исмаил, Атлић Мирсад, Пезеровић Ферид. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро.  После тога Видовдана,  је ли 
још неко долазио у тај затвор? 
СВЕДОК: Више не. Након три, ево кажем, три или четири дана, изгуби се и појам о 
времену. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли могли икакав разговор 
обављати  са тим стражарима? 
СВЕДОК: Па, то је реткост, то је реткост. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Па, је ли била та нека ретка прилика да 
сте Ви лично разговарали са неким од стражара? 
СВЕДОК:  Само сам успео са тим који је са мном у основну школу ишао, поздравити 
се онако, где си, шта има, то је све. Један је који је у моју фирму долазио приватно, 
вукао намештај. Једном приликом донео ми цигарета. Горе су на зиду били отвори. 
Није могао ући, само је пребацио кроз то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:   А, дакле, за то време није ни стражар 
могао ући код вас? 
СВЕДОК: Па, нису имали потребе да улазе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Сем, ако је цигарете пребацивао кроз 
тај неки отвор? 
СВЕДОК: Да, то је било, овај, са друге стране је био улаз,  где се ишло на спрат, 
одакле су, највероватније, по оним отворима приказивани филмови. Ето ту је 
пребацивао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Када је дошло време одласка из тога 
затвора? 
СВЕДОК: Па, након три или четири дана, појам о времену се губи, јер све је 
закривено, ретко се када могло знати када је дан, када је ноћ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Где сте пребачени онда? 
СВЕДОК: У две туре смо пребачени у стари затвор судије за прекршаје где су били у 
Зворнику. То је одмах преко уличице «Новог извора» где смо били први пут. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли тамо били испитивани? 
СВЕДОК: Не. Тада кда су нас возили, тај Срећо је рекао: ко је преживео – преживео 
је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Који Срећо? 
СВЕДОК: Тај што сам рекао да у Шпери ради, каже да је са нама завршено. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Као, неће више бити убијања? 
СВЕДОК:  Ту смо били смештени у четири просторије, ту су канцеларије, можда 
једно три и по пута два и по метра.  У једну смо сместили ове које смо довукли из 
Челопека, који су били рањени.  После сам сазнао да су двојица ту и преминули, 
само је један од тих жив, тренутно. Ту смо били негде петнаестак дана, рекли су нам, 
уствари излазио сам, два дана сам нешто излазио у Зворник и радио.  Препознао ме 
један који се бави истом том делатности, намештајем, само у другој фирми. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Да ли сте о овим догађајима 
разговарали некада са неким из Зворника од грађана српске националности? 
СВЕДОК: Нисам имао прилике. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Нисте успели сазнати ко је био 
управник тога затвора? 
СВЕДОК:  Знам само док смо били пре, у то прво време у «Новом извору» да се 
помињао неки Мико, милиционер који је био саобраћајац,  да је он тада био 
командир полиције. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Судија, Алимпићу, имате ли Ви 
нешто да упитате, што сам ја пропустио? 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Спомињао је да је више лица улазило у ту просторију где су 
били држани, «Пуфта», «Репић», «Торо», «Зокс». Да ли је још неко? 
СВЕДОК: Било је ту некаквих локалних, који су само били као посматрачи, да ли су 
били обезбеђење, ја их не познам. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА:  Можемо ли да пробамо мало прецизније по овим неким 
догађајима да определимо, јер говорио је једно време о једним догађајима, па се онда 
враћао уназад на неке друге догађаје, да пробамо да вежемо за неке датуме или неке 
празнике, ако су му познати, уочи неких празника, после празника, помињао је 
Видовдан? Да ли је ту могао да веже, рецимо, колико пута су улазили унутра? 
СВЕДОК: Рецимо, до овог задњег пута, једно четири-пет пута су улазили. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА:  Два пута, сва шесторица? 
СВЕДОК: Два пута су улазили комплет сви. Једном је мајор «Торо» долазио сам са 
«Пуфтом» и са још једним кога не познам, тада је одвео ту браћу Капиџић, обојицу, 
Хаџић Изета којем је пре тога због новца пуцао кроз ногу, из пиштоља, Бикић, још 
једног Бикића је одвео исто тај дан, тако да нису после више заједно долазили. Да ли 
је међу њима шта било или, ја не знам. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА:  Када је било оно на бини са очевима и синовима? 
СВЕДОК: Па, то би овако отприлике могло бити око десетог, око 29., 26., 25. маја, не 
знам, кажем Вам, ту је заиста, када немате ни сат, када је све прекривено. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Молим Вас, молим Вас, казали сте 
претходно да вам се прва четири дана није ништа догађало? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Затим је дошла ова група и изнуђивала 
новац? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Након тога, за два дана су поново сви 
скупа дошли. Је ли то можете и даље тврдити, да су за два дана дошли? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Поново сви скупа када се то на бини 
дешавало? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: То је већ забележено. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА:  Спомиње пре првог уласка да су претходно вече неки 
војници се чули. Да ли је он видео те војнике, да ли је препознао некога? Да ли је 
неко од тих ко је касније долазио, био претходно вече тамо? 
СВЕДОК: Каже, ту вече када су дошли на прозор, запамтићете ви ко је «Репић» и ко 
је «Жућо», ја не знам Жућу, не знам ко је. Мислим, у то време, не знам ни ко је 
«Репић», нити ко је ко. Значи, они су ту вече дошли ту, нису могли ући. Рецимо, у то 
време, не може се, они су морали разбити прозор да би нас видели, да би ћебе 
склонили. Тешко је било одредити, које је доба дана, ноћи, када немаш, рецимо већ 
сутрадан, прекосутра, одузето ти је све. Чак сам, могу Вам рећи, пар таблета, у том 
периоду су ме болели зуби, имао сам тих пар таблета и тих пар таблета ми је 
одузето. Значи, ништа, ништа, ја сам чак у том периоду, тај четврти дан када су нас 
скинули, ја сам цело време до доласка у Зворник, значи до доласка у суд, у 
просторије судије за прекршаје, цело време био у доњем вешу, само у доњем вешу. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА:  Да ли су у то време долазили и неки други униформисани, 
осим ових за које сте рекли, више пута? Јесу ли неки други долазили? 
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СВЕДОК: Не. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Само ови. Тада када су они долазили, јел то био само 
разговор, па питао ко је Жуна, је ли било још нешто да се дешавало? 
СВЕДОК:  Па, да, они су у међувремену и тај први дан, и други дан, ко има од вас 
оружје, ко није предао оружје, хоћете ви балије да ратујете, ето вам рат, хоћете да 
гласате за СДА – ето вам СДА, шта су вам урадили. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: А док су долазили у групи, да ли је неко од њих неком од 
осталих наређивао нешто, однеси ово, донеси оно, уради овако, уради онако или тога 
није било? 
СВЕДОК: Не. Једино су једном приликом када су сазнали од ових појединих где је 
ко шта сакрио, злата,  новца, Ефендић Зијад је ишао на Дивич да показује те куће. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Не, нисте ме разумели,  у односу на ту групу, њих 
шесторицу, јел неко од њих био главни ко је наређивао осталима? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте, сведок је рекао. 
СВЕДОК: Да, «Репић». 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Добро. 
СВЕДОК:  «Репић», чим је он рекао, ти ћеш то радити, ти стани ту, ти прегледај ову 
групу, он је надгледао, могао се стећи дојам да он наређује. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Рекли сте шта је било са телима за Видовдан. А шта је било 
са оним претходним телима, оно што сте причали, они што су убијени раније, шта је 
са тим телима било? 
СВЕДОК: Једне су они возили у ауту, у гепеку, на «тамићу». 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Ко је убацивао та тела, како је то ишло? 
СВЕДОК: Тројица момака су одведена са тим телима и они се никада нису вратили 
од наших који су били. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Да ли знате имена? 
СВЕДОК: Сетићу се једног, рецимо, Џихих Енес, рецимо, он је одведен са телима, 
никада није враћен. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА:  Јел то о догађају када су сва шесторица била или оно када су 
били по двојица? 
СВЕДОК:  То је у догађају када су била сва шесторица. Рецимо, у том периоду 
«Зокс» је ударио једног човека ногом овде, када је пао, чисто се чуло како се лобања 
ломи, како пуцају кости. И он је исто преминуо. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Како се зове тај? 
СВЕДОК: Тухчић Ејуб. Рецимо, знамо да је извео Окановић Несиба, чули смо 
пуцањ, извео је Ефендић Хасана, који га је натоварио у гепек аута. Сутрадан када 
смо ушли, пошто смо првих дана ишли у WC напоље, тих првих дана, крвљу на зиду 
је написано «Зокс», а овај први да га је изнео из WC-a. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Како је то писало крвљу, латиница, ћирилица? 
СВЕДОК: Ћирилица. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Још нешто осим тога? 
СВЕДОК: Ћирилица, само «Зокс». Јер, то је прво сазнање. На крају, када су нам 
једном приликом, случајно смо открили, они су водили евиденцију, стража када 
износе тела, увек су нам тражили, давали једну свеску да напишемо списак колико 
нас је остало, као колико треба хране требовати за нас. И онда смо нешто у причи, 
један је окренуо свеску онако да напише нешто позади, ту смо улазак тај, рецимо, 
«Репић», тада смо сазнали да је «Репић». 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Каква је то свеска била? 
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СВЕДОК: Обична свеска, А-4 формата, танка, нису дебеле корице. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Руком писали? 
СВЕДОК: Руком. Увек када неко премине, када је неко убијен, морали смо нови 
списак писати. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Ко је водио тај списак? Ко је водио ту књигу? 
СВЕДОК: Стражари су нама давали књигу да је ми напишемо. И увек је један од нас 
морао написати колико  нас има ту, бројно стање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесте ли Ви једном писали тај списак? 
СВЕДОК: Ја нисам. Рецимо, већином је један, додуше ни он више није жив, писао. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: И само још ово, да ли је за оно сексуално задовољавање тамо 
на бини неко од њих посебно наредио да се то уради? 
СВЕДОК: Сада Вам, рецимо, не могу, овде пуца на вас, једног момента, окренете се, 
видите другу сцену на другој страни. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Мислим да је јасно сведок одговорио, 
да су претходно прошли кроз шпалир, попели се на бину и одмах се отпочело са тим. 
Добро, имамо ли још питања? 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Имам још једно питање око «Зокса». Спомињали сте магнум. 
Да ли је још на неки други начин злостављао или убијао? 
СВЕДОК: Сем то што је изведен тај и овај што га је ногом ударио, је не знам да је, 
изузев премлаћивања у којем су сви учествовали. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Хвала. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колега Петровић? Настојите да не 
понављате питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА МИЛАН ПЕТРОВИЋ: Када су дошли на аутобуску станицу 
по повратку са Црног врха,  да ли се неко обратио од тих људи одговорних из 
Зворника? 
СВЕДОК: Не, не, до увече када су нам узели, када је Брано Грујић ушао са тим 
Миком, милиционером. Када је ушао, узели су нам документа, рекли да нас због 
сигурности пребацују у Челопек. До тада нам се нико није обраћао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА МИЛАН ПЕТРОВИЋ: Када сте одвојени од породица, од 
деце, од жена, ко је рекао да се одвојите? 
СВЕДОК: Стајали смо на аутобуској станици, значи, није се могло видети да је неко 
некоме, ови који су били са нама једноставно су стајали на вратима, отворили врата, 
други војници који су били на станици су рекли да сви мушкарци способни, од 
некаквих петнаестак година па надаље, изађу из аутобуса. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА МИЛАН ПЕТРОВИЋ: Какве су униформе носили? 
СВЕДОК: Маскирне, све маскирне су униформе носили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА МИЛАН ПЕТРОВИЋ: Када сте стигли у Челопек, у Дом 
културе, можете да опишете детаљније ту просторију, је ли има кревета, покривача, 
воде, WC? 
СВЕДОК: Воде нема унутар, кажем Вам, била су два кревета у доњем десном делу, 
ја сам био на једном од кревета на спрату, два кревета су била једно време, па су 
после избачена. Иначе смо после спавали доле на бетону, па су нам онда убацили 
некаквих шинела, па смо лежали на њима. Бина, ламперија, рецимо бина је била 
издигнута преко целога дела, са улаза одмах са десне стране горе, једно три-четири 
метра је било степениште које је водило на бину. На бини је била та ламперија горе, 
иза које се могло проћи. Значи, она је била као некакав параван. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА МИЛАН ПЕТРОВИЋ: И још једно питање, шта је лично 
Вама одузето од новца, накита, прстења? 
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СВЕДОК: Рецимо, новца, новац сам успео дати жени, прстен, ланчић, ништа, одећа 
ми је одузета, кожна виндјака, фармерице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА МИЛАН ПЕТРОВИЋ: Шта сте Ви лично преживели као 
оштећени од те тортуре? 
СВЕДОК: Само премлаћивање, ударце и шилом од крампе, пушком, ногама, рукама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА МИЛАН ПЕТРОВИЋ: Можете ли да определите, ко је то 
чинио? 
СВЕДОК:  Ја сам био тучен само у том делу, када су они тај дан дошли, када је овај 
шпалир био, ништа специјално. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА МИЛАН ПЕТРОВИЋ: Немам више питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Неко од бранитеља, има ли 
питања? 
АДВ. ЂОРЂЕ ТРИФУНОВИЋ: Значи, сведок је у потресној причи поменуо и 
Војводу. Ја сам записао овде да је рекао, само једном је долазио. Да ли можете мало 
ближе то да определите и да ли је он улазио код првог претреса, код другог 
претреса? 
СВЕДОК: Код другог. 
АДВ. ЂОРЂЕ ТРИФУНОВИЋ: За који догађај се везује Војвода, по Вашем сећању и 
како тај човек изгледа? 
СВЕДОК: Он је био нижи растом, негде можда до 173, 174 цента, брада не дуга, 
кратка, али онако бујна, шајкача, рекли су нам они лично, каже, довезли смо вам 
Војводу вишеградског. 
АДВ. ЂОРЂЕ ТРИФУНОВИЋ: Шта је он радио конкретно? 
СВЕДОК: Једино је учествовао у премлаћивању. 
АДВ. ЂОРЂЕ ТРИФУНОВИЋ: Хвала, немам више питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Даље, има ли неко питања? Изволите. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Сведок је описао просторију у Дому културе 
Челопек као невелику просторију. 
СВЕДОК: Не, не. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Учинило ми се да сте рекли, не већа од ове 
просторије. 
СВЕДОК: То је у «Новом извору». 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: А у «Новом извору»? Онда се извињавам. 
Просторија у Челопеку где сте били, да ли можете ближе да определите, које је то 
величине, у квадратима или, наравно, не прецизно, али да би имали ближу слику о 
томе? 
СВЕДОК: Па, рецимо од бине до зида негде, отприлике двадесетак са дванаест, стара 
је то зграда, сећам се добро где смо, да ли служи за ваздух, нешто је било као 
димњаци, али то су били отвори у дну сале, доле до патоса, отвори. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Даље, има ли питања? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ:  Обзиром да је било 174 особе у тој просторији, да 
ли то значи да су били збијенији једни до другог или је било простора? 
СВЕДОК: У Дому? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Да? 
СВЕДОК: У Дому смо спавали, рецимо, около скроз уза зидове, било је простора. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ова лица која сте описали да су долазила, под 
надимцима, како сте сазнали те надимке, да ли су то надимци који су  из разговора 
између тих лица  или сте и Ви, на неки начин, по нечему дали надимак, мени није 
довољно јасно? 
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СВЕДОК:  Они су се и звали тим надимцима, заиста се сада не сећам текста тих 
песми о «Жући» и «Репићу», нешто: ватра из Краљева сева, тако нешто иде, не могу 
се сада сетити те песме. о њему песму и о његовом брату, како бих рекао. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Мене занима, у свом исказу сте навели, између тих 
лица која су долазила, «Торо» и «Мајор Торо». Да ли је то иста особа или? 
СВЕДОК: Иста, иста особа, иста. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Објаснили сте да сте тај надимак схватили по 
нечему карактеристичном. Да ли то значи, да сте му Ви дали надимак или сте чули 
да му је тако надимак? 
СВЕДОК: Не, чули смо, чули смо. Чули смо да га зову «Мајором Тором». 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Захваљујем. Немам других питања. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ:  Судија, ја ћу се извинути унапред ако је 
постављено, па сам пречуо. Моје питање је само, колико дуго је трајало то од првог 
уласка у аутобусе, па Хан Пијесак, па назад, па све до краја, док нису били фактички 
напустили, колико је то временски трајало? Да ли сведок то може да определи? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  То се да сабрати. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ: Али, ја бих волео да он то баш каже, колико је то 
било временски? 
СВЕДОК:  Рецимо, од уласка на Дивич до Олова, до уласка на Хан Пијесак, значи, 
ноћили смо у Заклопачи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро, молим Вас, сведок, Ви сте 
појединачно по свим дестинацијама говорили, не бих се око тога задржавали. 
Можете ли одговорити за бранитеља,  колико укупно сте провели времена на том 
путешествију? 
АДВ. ДРАГОЉУБ ЂОРЂЕВИЋ: Укључујући и Дом културе у Челопеку? 
СВЕДОК: Од уласка на Дивич у аутобусе до «Новог извора», негде 48 сата. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: До изласка из тог затвора у суду за 
прекршаје? Колико је времена прошло? Покушајте сабрати то. 
СВЕДОК:  Па, од 26. негде до 15. јуна. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Дозволићете ми још једно питање које сам 
заборавио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Изволите. Ово је истрага, не можемо 
баш тако. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Мислим да је битно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Изволите. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Обзиром на стање страха и ужаса у коме сте се 
налазили у то време и за време тих догађања, да ли је ово све што је изнето 
појединачно, непосредно Ваше опажање да сте Ви то видели, или је било нечега што 
сте међусобно коментарисали у току тог времена које сте провели заточени у том 
Дому културе Челопек? 
СВЕДОК: Препричавања је веома мало, могу да Вам кажем, јер, гледати нешто што 
се дешава испред Ваших очију, не може бити препричавање. Ја када сам рекао, када 
сам рекао, један од ових, крените, сви они рафал отварају, отворио паљбу, значи он 
је се тада једини налазио унутра објекта. Ја нисам могао видети ко је погинуо, значи, 
приликом утовара сам сазнао ко је убијен. Значи, нисам видео да га је погодио, али 
да се закључити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Сведок је ионако одговарао прецизно и 
на контролна питања моја која сам постављао, тако да се има схватити да је сведоку 
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било на основу његових непосредних опажања. Ја не знам шта је Вас навело да то 
питате. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Моје питање је само ради бољег и потпунијег 
разјашњења несумњиво веома важних чињеница. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Ако нам и сведок нема нешто 
казати што смо га пропустили питати, а мисли да је важно у односу на ово, онда 
ћемо полако приводити крају све ово. Осим што имамо још један важан задатак да 
извршимо, то ће бити препознавање на основу фотографија које се ту налазе, па 
ћемо, ја ћу замолити једну краћу паузу да направимо, врло кратку једну паузу, како 
бисмо извршили припрему, па онда да извршимо препознавање. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Дозволите да се обратим поводом ове радње. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Изволите. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Процесне природе. Обзиром да сте нам сада 
саопштили да ће се извршити процесна радња препознавања путем фотографија, ја 
сам дужан да кажем да приговарам извођењу ове радње, обзиром да је решењем које 
смо добили, наведено да ће се истражне радње предузети у складу са одредбама 
Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине. Као што Вам је познато, чл.85. 
став 3 Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине, предвиђа могућност 
препознавања особе на коју сведок указује, претходно када је опише, у присуству 
особе, а не фотографије непознатих особа, других особа и особе која се препознаје, а 
не фотографије. Такође сматрам да пре него што се изврши нека од ових радњи, 
потребно је да одбрана буде упозната са предметима и оним што ће се у тој радњи 
изводити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Хвала. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Само да објасним мало део око тога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Након краће паузе, настављамо са 
рочиштем.  
 
 У току паузе, на столу је постављено деветнаест фотографија, разних особа, 
међу којима се налази и шест фотографија, на којима се налазе осумњичена лица у 
овој истрази. 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Сведок би могао пажљиво погледати 
фотографије и покушати на неким од тих фотографија, уочити евентуално некога од 
лица за која је данас токог свога сведочења, говорио да је имао сусрете са њима у 
инкриминираним догађајима, па ћемо сведоку препустити нека погледа пажљиво 
фотографије и нека се изјасни. Изволите. Дајте ми те три фотографије. 
 
 Констатује се да је сведок између 19 фотографија, издвојио три фотографије, 
па позивамо сведока да на ове три фотографије покуша казати, кога је препознао. 
 
СВЕДОК: Мајор Павловић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како? 
СВЕДОК: Павловић. 
 
 На фотографији број 9, сведок каже да је препознао Павловића. 
 
СВЕДОК: На овој «Репић». 
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 На фотографији број 12, сведок каже да је препознао «Репића». 
 
СВЕДОК: «Зокс», мада је толико времена прошло, драстичне промене. 
 
 На фотографији број 19, сведок каже да је «Зокс», али да је прошло много 
времена и није потпуно сигуран. 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Желите ли сведок, још погледати 
фотографије?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта сте казали? Не можете више? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ако нико нема више ништа да пита, ја 
завршавам ово снимање.  
 
 
 Довршено у 17 часова. 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                                                  Т У Ж И Л А Ц 

 
 
 
             Ки.В. 3/05. 
 
 

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
СА САСЛУШАЊА СВЕДОКА ОД 28.04.2005. године 

 
СВЕДОК:  Ђ) 

 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Као сведок дужни сте казати све што 
Вам је познато.  Не смете прећутати ништа. Давање лажног исказа је кажњиво по 
закону. Али, нисте дужни одговарати на питања, којима би себе изложили 
кривичном гоњењу. Истрага се води против Грујић Бранка из Зворника, Поповић 
Бранка из Сомбора,  Мијатовић Јове из Зворника, Вучковић Душка из Умке, 
Филиповић Синише из Руме, Драгићевић Драгутина из Сребренице, Јанковић Дарка 
из Краљева, Славковић Драгана из Краљева, Крсмановић Жељка из Лознице, Кораћ 
Ивана из Краљева. Сада у притвору у Окружном затвору у Београду се налазе 
следећи: Поповић Бранко, Вучковић Душко, Филиповић Синиша, Драгићевић 
Драгутин, Славковић Драган и Кораћ Иван. 
СВЕДОК: Па, само знам за Душана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Полако. Прво ћемо да записничар 
забележи Ваше податке. 
 Сведок о себи даје личне податке. 
 
 Бранитељи осумњичених који су уредно обавештени, Драгољуб Ђорђевић, 
Мирослав Ђорђевић и Ђорђе Трифуновић не присуствују данашњем рочишту. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Исмаиле, Вама је значи познато, о чему 
треба да сведочите? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Кажите нам прво нешто о томе, где сте 
живели уочи рата, укратко само? 
СВЕДОК: Живео сам у свом месту Дивичу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: У Дивичу? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: У породици са ким? 
СВЕДОК: Па, била је матер, отац, три брата и сестра. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Опишите нам мало, како је дошло до 
тих догађања, је ли нека војска ушла? 
СВЕДОК: Нас су требали, наводно, да иселе за Олово 26. маја. Дивич је пао 26. 
априла. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Тога 26. маја, је ли било неке војске у 
Вашем селу? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је та војска била? Одакле је, је ли 
Вам познато? 
СВЕДОК: Наводно, ЈНА, ЈНА. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли са оружјем дошли у село? 
СВЕДОК: Па, јесте било је четири тенка. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли је било пуцања по вашим кућама 
из оружја? 
СВЕДОК: Па, јесте, тог 26. априла било је некакве паравојне долазиле, али нису горе 
убијали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Како сте Ви сазнали да требате 
тога дана напустити своје село? 
СВЕДОК: Па, то је нама рекао, наводно име Марко Павловић, мајор да нас иселе за 
Олово. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли Ви видели тога мајора 
Павловића? 
СВЕДОК: Па, јесам тада, али сада га не бих могао препознати. А као, наводно, то 
није његово право име. Како сам ја то чуо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како сте Ви тада чули да је њему име, 
тада? 
СВЕДОК: Па, представио се као Марко Павловић, мајор. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Он се тако представио? 
СВЕДОК: Да, нама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И сви сте га знали под тим именом? 
СВЕДОК: Само тако. Ја знам Марко Павловић, али они су причали да то није његово 
право име. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли та војска која је долазила у село 
била под његовом командом? Како сте Ви то видели? 
СВЕДОК: То не знам, то не смем рећи, можда ћу слагати, зато не смем рећи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јел био неки други командант који се 
појављивао осим њега? 
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СВЕДОК: Он је био, наводно, главни да нас исели, тај мајор Павловић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како је вама то пренешено да је он 
наредио? 
СВЕДОК: Не смем то рећи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како сте поступили тај дан? Јесте ли 
могли понети своју имовину, што се могли понети? 
СВЕДОК: Нисмо ништа понели. Дошли су аутобуси, девет или десет аутобуса да нас 
иселе, наводно за Олово. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесте ли знали, колико дуго ћете бити 
одсутни? 
СВЕДОК: Нисам знао колико ћу бити одсутан, нисам знао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли вам ико рекао, је ли се трајно 
исељавате или само привремено? 
СВЕДОК: За Олово да идемо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли да тамо живите? 
СВЕДОК: Да. Али нисмо стигли до Олова, него до Власенице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Прво кажите, где сте се сакупили ви 
мештани? 
СВЕДОК: На игралишту доле. У Дивичу на игралишту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Добро. Колико је било ту становника 
који су се ту окупили? 
СВЕДОК: Па, било је 9, 10 аутобуса, јесте, старији, млађи, деца, мушко, женско. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Када је дошло до одвајања мушкараца 
и жена и деце? 
СВЕДОК: То је 26. маја, иселили 27. на аутобуску станицу, требало је, наводно, за 
Цапаре да нас возе, према Тузли. Али, међутим, ту смо остали тај дан и онда су нас 
вратили у Зворник на аутобуску станицу и ту су одвојили мушкарце, нас 174 на 
игралиште. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта је било са Вашом фамилијом? 
СВЕДОК: Па, матер ми је остала, снаха и деца у аутобусу, а један брат, други брат и 
отац и ја били смо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Одвојени? 
СВЕДОК: Јесте. И још мушкараца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесте ли знали, где ће отићи Ваша 
мајка, сестра? 
СВЕДОК: Па, могу рећи опет, као наводно, за Тузлу, јесу тамо до Цепарди пустили 
ту жену децу, то смо касније сазнали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Где сте ви мушкарци завршили? 
Где су вас одвели са тог стадиона? 
СВЕДОК: Са стадиона у Зворник  у «Нови извор», у суд, у суд, како хоћете. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико вас је било тамо? 
СВЕДОК: 174. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Сто? 
СВЕДОК: 174. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Укупно? Где сте затворени? 
СВЕДОК: У «Нови извор», то је суд, у просторији, у просторији. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: То је била просторија нека? Јесте ли 
могли сви стати у ту просторију? 
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СВЕДОК: Па, спавали смо стојећи, много нас има, мала просторија је била. И онда 
су после сутрадан у другу просторију, још горе, да ставе решетке. Ту смо три дана, 
малтене били, три дана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли добијали храну ту? 
СВЕДОК: Па, јесмо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли се ту појављивао неко испред 
власти? 
СВЕДОК: Не знам за то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли вам ико рекао ту, због чега сте 
затворени? 
СВЕДОК: Мени није рекао нико. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли вас испитивао ико? 
СВЕДОК: Није испитивао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесте ли Ви док сте билк у Дивичу пре 
него што сте покренути оданде,  јесте ли Ви имали оружје, јесте ли водили борбе са 
том војском? 
СВЕДОК: Нисмо. Ја нисам, а. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли ико други? 
СВЕДОК: Није, није. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли сте икакав оружани отпор 
пружали из села према тој војсци? 
СВЕДОК: Није, није. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли Вам познато да је из тог «Новог 
извора» одведено једанаест затвореника? 
СВЕДОК: Јесте, јесте. То су наводно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли од тих 174? 
СВЕДОК: Јесте, да. И једног су дечка, тада је имао 16 година, њега су пребацили у 
Мали Зворник, остало је 173, једанаест су наводно одвеле, ко ће да обиђе своју кућу 
мало горе, ја те не знам које су их одвели. Те не познајем, њих 11. И остало је онда 
нас 162. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Познајете ли Ви те који су отишли, тих 
једанаест? Преетпостављам да су то мештани из села. 
СВЕДОК: Комшије, комшије. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Знате ли их све именовати? 
СВЕДОК: Па, знам све, али морам мало да се сетим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Бар некога, можете ли се сетити? 
СВЕДОК: Ево овако: Пезеровић Енвер, могу ли ја папир да узмем? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Само узмите. 
СВЕДОК: Не, да ја прочитам? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Може. Одлично. 
 
 Констатује се да се сведок служи забелешкама из којих би могао саопштити 
имена одведених 11 затвореника из зграде «Нови извор». 
 
СВЕДОК: Тухчић Мехмед, немам овде то уписано за Видовдан, односно за Бајрам, 
ово што имам овде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Покушајте се још сетити имена од тих 
једанаест? Јесу се они добровољно јављали или су одређивани? 

ВРЗ 01
04



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 25. јуна 2007. године 

 
 

 

63

СВЕДОК: Добровољно се јавили. Као наводно, ко хоће да посети своју мало кућу 
тако, да види и неких ствари да себи узме из куће и то, сада ко је то одвео те особе, 
ко их је одвео, то из СУП-а суда. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли то неко од Ваших бошњака? Сада 
се не можете сетити, а знате ли све оне који су одведени? 
СВЕДОК:  Знам, знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли Вам познато, јесу ли они икада 
пронађени после? Тих једанаест? 
СВЕДОК: Па, девети јесте, а двоје још није. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како Вам је познато да је тих девет 
пронађено? Јесу ли пронађена тела негде? 
СВЕДОК: Па, јесу неке, али. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли била ђеназа тој деветорици? 
СВЕДОК: Није свима била још. Кажу, наводно, девет их је пронађено, али нису још 
то, остали тамо у Тузли у тој мртвачници, не знам ни ја, ко су ти, шта ја знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Ви сте обавештени да је девет 
пронађено тела њихових? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А двојица да нису још? 
СВЕДОК: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро.  Јел Вам познато да је ту 
долазио неки функционер и обраћао се затвореницима у «Новом извору»? 
СВЕДОК: Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Познајете ли Ви Брану Грујића? 
СВЕДОК: Чуо сам његово име, али ја га нисам видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли га икада видели? 
СВЕДОК:  Чуо сам му име само Брано Грујић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта сте чули о њему? 
СВЕДОК: Па, то име његово чуо сам, али не знам га ја као особу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А, јесте ли чули да је био војник,  
полицајац, функционер? Шта сте чули о њему? 
СВЕДОК: Не смем рећи када не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Где сте одведени из «Новог извора»? 
СВЕДОК: Из «Новог извора» у Челопек, 29. маја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: 29. маја? 
СВЕДОК: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико сте времена провели у том 
Челопеку? 
СВЕДОК: Месец дана, од 29. до 29. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: За тих месец дана јесте ли Ви лично 
доживели неке неугодности у том затвору? 
СВЕДОК: Мислите у Челопеку? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да? 
СВЕДОК: Па, јесам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта сте то доживели? Слободно 
можете причати, говорити о свему отворено? Дужни сте да говорите све оно што се 
догодило. 
СВЕДОК:  Као мени лично? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да, да, Вама лично? 
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СВЕДОК: Душан ме је тукао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Који Душан? 
СВЕДОК: «Репић». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: «Репић»? 
СВЕДОК: Да, «Репић». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је тај Душан «Репић»? 
СВЕДОК: Он је из Београда, Умка, Обреновац, Београд, Умка, тако, то насеље, не 
знам ја то насеље. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како сте Ви сазнали његово име? Како 
сте сазнали његово име? 
СВЕДОК: Па, чуо сам од комшија својих који смо били доле. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: У затвору? 
СВЕДОК: Јесте. Да се тако зове Душан Вучковић из Београда. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли он сам долазио ту у затвор? 
СВЕДОК: Није. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је долазио са њим? 
СВЕДОК: Па, његова та група «Жуте осе», тако се зове. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли још некога запамтили из те 
групе његове? 
СВЕДОК: Нисам разумео добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли запамтили икога још из те 
групе његове што је долазила? 
СВЕДОК: Па, сада не могу да се сетим, али долазило је са њим, осам, девет, та 
његова група. Био је његов брат тај, ваљда «Жућа». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли он био главни у тој групи? 
СВЕДОК: Душан? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да' 
СВЕДОК: Па, он је главни био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како сте Ви то проценили да је главни? 
СВЕДОК: Па, опет од комшија ту који смо били. Сада, не знам како су они сазнали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Како се он понашао? Да ли се он 
понашао као главни? 
СВЕДОК: Па, вероватно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли видели да наређује некоме од 
њих да даје некакве задатке или тако нешто? 
СВЕДОК: Добро, било је ту и страха. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли Ви то приметили?  Је ли он иде 
испред њих, на челу те групе? 
СВЕДОК:  Па, не смем лагати нешто. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Причајте слободно шта сте видели. 
СВЕДОК: Па, видео сам то да је он долазио, са том својом групом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како изгледа тај «Репић»? 
СВЕДОК: Па, тада је имао браду и бркове. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колику браду? 
СВЕДОК:  Овако довде, бркове, имао је шубару на глави и имао је униформу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Какву шубару? Је ли са кокардом, она 
четничка? 
СВЕДОК: Не могу то рећи, али знам да је била шубара. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Знате ли, како изгледа та шубара са 
кокардом? 
СВЕДОК: Знам само шубару, нисам видео да ли има кокарду, знам, црна шубара. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли био наоружан? 
СВЕДОК: Јесте, имао је нож, пиштољ, аутомат. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И аутомат, и пиштољ и нож? 
СВЕДОК: Када је долазио, е то, уочи курбан Бајрама, убио је десет људи, 
малокалибарком пушком. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте то Ви видели? 
СВЕДОК: Нешто сам и гледао, од страха, крио се и ја међу ону групу онде, али ето, 
није мене погодила. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли са њим тада ушао још неко и да 
ли је још неко пуцао? 
СВЕДОК: Није, само је он пуцао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Само је он пуцао? 
СВЕДОК: Малокалибарком, та пушка. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Сви ти што су били убијени, јесу ли 
сви смртно страдали од погодака из пушке? 
СВЕДОК: Па, тројицу су заклали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко их је заклао? 
СВЕДОК: Не знам ко је, он је само убијао, јер он је пуцао из мале близине и онда 
ранио, а Бикић Дамиру је ставио цев у уста. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли Ви, Исмаиле видели,  ко је те, 
па им не знате имена, или нисте уопште видели ко их је клао? 
СВЕДОК: Не знам име. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли видели тог човека који коље? 
СВЕДОК: Јесам видео када је Бикић Шабану набио нож, Шабан је пошао да извади 
нож, није могао, онда га је овде, али не знам који је од њих. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли имао надимак тај? 
СВЕДОК: Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како тај изгледа? 
СВЕДОК: Па, онако, човек, мало је покрупан, али му не знам име. Не могу рећи када 
не знам име. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Покрупан када кажете, покрупан, 
колико крупан? Колике висине? 
СВЕДОК:  Па, ето, преко 90 килограма, тај човек. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико је висок? Да ли је виши од Вас? 
СВЕДОК: Па, мало виши од мене. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Када бисмо Вам сада показали, да ли 
бисте га познали? 
СВЕДОК: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли би «Репића» познали? 
СВЕДОК: Не знам, тада је имао браду и бркове, сада не знам слику, јер то је било 
малтене тринаест година, мало сам заборавио и страх и то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Када је то било? 
СВЕДОК: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Када је то било, то када је пуцао 
«Репић»? 
СВЕДОК: 10. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: 10.? 
СВЕДОК: Пред курбан Бајрам, а Бајрам је био 11. А ово други пут је за Видовдан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Колико је дошло тада са «Репићем»? 
СВЕДОК: Пет-шест. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли одмах почели то радити, чим су 
ушли? 
СВЕДОК: Јесте. Прво су ме истукли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Чиме су Вас тукли? 
СВЕДОК: Па, овим жељезнм палицама, колац дрвени, рукама, палицом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесте ли приметили,  је ли један имао 
као буздован онај? 
СВЕДОК: Не могу се сетити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли Ви били ударани тамо? Да ли је 
Вас ударао неко? 
СВЕДОК:  Јесте. А не знам му имена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Куда Вас је ударао? 
СВЕДОК: Душан ме ударао овде палицом, и онда је узео ону жељезну како се зове 
осовина и ударао ме у леђа, ја сам пао доле и некако сам успео да дођем до бине 
горе, да се сакријем, а да нисам устао, онда још би. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли изводили људе на ту бину голе? 
СВЕДОК: Било је и тога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И шта су то радили на тој бини? 
Слободно реците, причајте. 
СВЕДОК: Не смем лагати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Тако је. 
СВЕДОК: Можда се не могу да сетим и страх ме било, мене није изводио горе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро није Вас. Јесте ли видели шта је 
радио са тим људима што су их извели на ту бину? 
СВЕДОК: Они су их тукли, били су голи на бини. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли их терали на неке ружне ствари? 
СВЕДОК: Јесу, али нисам ја то видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Да ли нисте могли гледати то што раде 
или? 
СВЕДОК: Па, када њих гледам, не смем да гледам, одмах сам упадљив у очи и одмах 
зовне. Зато сам се крио, што би рекли, као у мишју рупу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Где су били заклани, јесу ли на бини 
били заклани? 
СВЕДОК: Јесте, на бини је Јахијагић Фикрет, њему је нож набијен у уста, а доле су 
ова двојица заклата. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Jесте ли сигурни да је тај дан десет 
убијено? 
СВЕДОК: Тог 10.? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да? 
СВЕДОК: Десет, али нисам ја износио мртве. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли Ви преживели, јесте ли 
установили да је то број од десет убијених? 
СВЕДОК: Тог дана? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да? 
СВЕДОК: Да. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли сви то тада знали? 
СВЕДОК: У просторији, десет, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли било рањених који су остали 
живи? 
СВЕДОК:  Не знам, ових, тих десет то се унело у камион, сада где су их одвукли, не 
знам. То је њихов био «тамић». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Какав «тамић», јесте ли га видели? 
СВЕДОК: Нисам ја видео, нисам ја носио мртве. А, 27. јесам носио, то за Видовдан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Попите воде мало.  Исмаиле, је ли та 
група често долазила у тај затвор где сте Ви били? 
СВЕДОК: Ево овако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Чујете ли ме? Можете ли ме чути када 
ја говорим? 
СВЕДОК: Чујем, чујем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Слободно Ви реците, нисам чуо.  
СВЕДОК: Чујем ја, чујем. Малтене, првих петнаестак дана нико нас није дирао. 
После су они долазили. Чуј мене, петнаест дана. Грешка. Једну седмицу, хефту, ето 
тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ето, 10. када је то било? 
СВЕДОК: Јуна, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: После тога 10., је ли за Бајрам ико 
долазио? На дан Бајрама, првог дана Бајрама? 
СВЕДОК: Па, јесу опет долазили, али тукли су. И неке су изводили, али не знам, од 
тих особа изводио напоље и они се више нису ни враћали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Када су ови 10. изнешени вани, убијени, 
јесу ли тражили да неко иде да их транспортује, да их носи? 
СВЕДОК: Јесте, дошло је пет особа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Пет? Знате ли ко су ти људи? 
СВЕДОК: Окановић Несиб, само мало, само мало, Халиловић Хасан, Салиховић 
Хусеин, Захировић Салих, само мало. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли се они вратили после тога? 
СВЕДОК: Нису. Ови што су товарили мртве? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да? 
СВЕДОК: Нису се вратили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли они живи сада? 
СВЕДОК: Па, нису. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли их траже њихове породице? 
СВЕДОК: Захировића, била му је сахрана, нашли су где су кости биле, он је укопан. 
Несиб, и он је нађен и он је укопан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Коме је још била ђеназа? 
СВЕДОК: Била је мом даиџићу, Топчић Исмаилу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И он је одведен тада? 
СВЕДОК: Он је остао рањен. Али, нашли смо и њега. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: О тој петорици говорите што су отишли 
да носе? 
СВЕДОК: Јесте, јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Којима је била ђеназа од те петорице? 
СВЕДОК: Била је Захировић Салима, Окановић Насибу, за Халиловић Хасана није, 
није још нађен. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли вам тражили новац? 
СВЕДОК: Јесу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли вам одузимали новац? 
СВЕДОК: Дали смо све што смо имали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је узимао тај новац? 
СВЕДОК: Па, његова група та Душанова. И ја сам дао што сам имао, морао сам дати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Колико сте имали? 
СВЕДОК: 350. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Чега? 
СВЕДОК: Марака, ондашњих, оних. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Немачких марака? 
СВЕДОК: Јесте. Тако је рекао Душан, коме нађем, готов је и морао сам дати све, не 
само ја, него и други су дали. Сада, колико је ко имао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Отада, јесу ли сваки дан долазили? 
СВЕДОК: После тог 10.? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да? 
СВЕДОК: Па, јесу долазили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да ли сваки дан? 
СВЕДОК: Па, малтене, сваки дан. И тукли нас нон-стоп. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли то било ноћу или дању? 
СВЕДОК: И ноћ и дан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли били пијани? 
СВЕДОК: Јесу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Издрогирани? 
СВЕДОК: Јесу, са флашом у руци, као и дрогу да су узимали,  а и Душан је као 
дрогиран, пијан увек дође. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли владао ту страх међу вама 
затвореницима? 
СВЕДОК: Много. Ја сам дрхтао од страха. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Како је то било када је оно пуно 
убијено људи? 
СВЕДОК: Када је било? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Да? 
СВЕДОК: За Видовдан, 27. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта је то било тада? 
СВЕДОК:  Сада не знам, он је, нама је дошла храна. После подне је било. Унели смо 
мањерку и у гајбе хлеб, врата била отворена. Душан је дошао и отео је аутомат од 
стражара, то као резервни састав милиције. Узео је два оквира и имао је пиштољ. И 
ишао је рафално и убио је 16, а ранио 24. Четворо још подлегло, остало је 20 
рањених. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли тих 16 било одмах мртво? 
СВЕДОК: Одмах. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А та четворица? 
СВЕДОК: Подлегло је то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: За колико дана? 
СВЕДОК: Па, двојица до мрака, а двојица када су нас поново вратили у Зворник, из 
Дома, из Челопека, тог 29. када смо се вратили, и они су умрли за дан-два, још 
двојица. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је то пуцао? 
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СВЕДОК: Сам он, сам он је  био ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Није нико други? 
СВЕДОК: Није, он је отео аутомат од стражара. Тамо је на столу био митраљез, да, 
са оним великим редеником. Срећа, није то узео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Би ли Ви сада могли набројати имена 
свих тих који су били тај дан погођени? 
СВЕДОК: Могу ли се мало послужити са овим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Наравно. 
 
 Констатује се да сведок користи своје прибелешке. 
 
СВЕДОК: Ефендић Зулхарнеин, Везић Меха, Муратовић Ахмет. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Само Ви набрајајте њих. 
СВЕДОК: Аха. Муратовић Ахмет, Атлић Хамдија, Хаџиабдић Фарид, ево овде имам 
сада толико тих имена, онда Куршумовић Исмаил,  Пашић Един, Пашић Муја, 
Тухчић Алмир,  Куљанин Мустафа, Кулин Един, Пезеровић Сенад, Халиловић 
Дамјан, Ефендић Хајро, Ефендић Алија, Ђихић Шемсудин. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Исмаиле, који су то били тешко 
рањени? Можете ли се сетити? 
СВЕДОК: Има и то овде. Куршумовић Хасан, Халиловић Неџад, Капиџић Ибрахим, 
Капиџић Идриз, Капиџић Мурис, Ефендић Аднан, Вилић Муја, Џихић Мирсад, има 
и Пезеровић Самир, нисам некога заборавио. Од тих двадесет рањених, само је један 
преживео, јер њега су у Батковиће доле довезли. Тај Пезервоић Самир. А ових 
деветнаест, наводно, на Црном врху, обукли их у ту милицијску униформу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како сте Ви сазнали то? Како сте 
сазнали то? 
СВЕДОК: Па, чуо сам од комшија, да тамо на Црном врху то, а и читао сам овде у 
књизи, што има књига о логору. То је урадио мој рођан Џихић Мехмед. Он је 
направио књигу и читао сам ту књигу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Знате ли Ви да је тих деветнаест, да их 
нема међу живима? 
СВЕДОК: Па, нема. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли пронађена тела њихова? Је ли 
била некоме ђеназа? 
СВЕДОК:  Топчић Исмаилу, мом даиџићу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли он један од тих деветнаест? 
СВЕДОК: Рањен је, јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Када су они издвојени из ваше групе? 
СВЕДОК: Како мислите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли? 
СВЕДОК: То, у Зворнику? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: У Зворнику, у суду? 
СВЕДОК: Јесте, из Дома када су нас вратили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко је издвојио њих, те рањене? 
СВЕДОК: Нас је остало 82, односно 83, нас су у Батковиће, а оне су остале у суду 
доле, њих 20. И доле су вратили и тог Пезеровић Самира у Батковиће, а ових 19 
остало је горе. Сада где су их водили, били су рањени. Мало се опоравили и мислим 
да су вероватно на рад негде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Јесу ли лечени игде? 
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СВЕДОК: Не знам после када су остали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Док су са Вама били, је ли им ико 
пружао лекарску помоћ? 
СВЕДОК: Па, јесу, мало су доносили као неке завоје. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро, ви, али је ли лекар долазио? 
СВЕДОК: Па, јесу,  долазили су док су били тих седамнаест дана, малтене од 29. 
када смо из Челопека се вратили у Зворник и 15. нас у Батковиће. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Је ли долазио лекар за то време да им 
пружи помоћ? 
СВЕДОК: Јесу доносили завоје и то, па ми смо превијали, али слабо је било то. А 
после не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Је ли ушао икада лекар у ту просторију 
где сте били затворени, да би једног рањеника прегледао и пружио му помоћ? Је ли 
био неки такав случај? 
СВЕДОК: Не знам. Сада сам рекао да су доносили неке завоје, у два-три дана, али да 
је била велика та нега, није. Јер ране су се, да извинете, и црвале, на тим 
рањеницима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Исмаиле? 
СВЕДОК: Да? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли Вама позната нека имена, 
надимци за то време док сте били у Челопеку? Је ли ико спомињао надимак 
«Пуфта»? 
СВЕДОК: Чуо сам за то, али не знам ту особу. А и он је долазио доле у Дом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Он је долазио? 
СВЕДОК: Као, наводно, «Пуфта», то је надимак, али не знам имена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  И јесте ли Ви икада видели тога човека 
кога зову «Пуфта? 
СВЕДОК: Не могу се сетити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Па, како знате да је долазио? 
СВЕДОК: Па, доле, где смо били у Дому, онда смо ми од својих комшија, они су 
чули тако да се зове «Пуфта». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесу ли ти показали прстом, то је 
«Пуфта»? 
СВЕДОК: Нисам то видео. Као наводно, да му је тај надимак «Пуфта» и не знам тог 
човека. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ:  Шта си чуо о томе «Пуфти»? Је ли био 
добар или зао? 
СВЕДОК: Па, и он је долазио доле, и он је тукао, ударао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: И то сте чули од других затвореника? 
СВЕДОК: Јесте, јесте, од својих комшија, ето. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли чули за «Зокса»? Је ли био тамо 
«Зокс» неки, да ли је долазио тамо? 
СВЕДОК: Не смем рећи, нисам сигуран. Не смем и нисам сигуран. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: «Торо», Лопов, Војвода? 
СВЕДОК:  Добро Војвода, то је био Душан, тако га зову, војвода Душан Вучковић, 
«Репић», надимак «Репић». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: «Жућо»? 
СВЕДОК: То је вероватно његов брат. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Како вероватно? Је ли знате или не 
знате? 
СВЕДОК: Знам по тој песми када нам је рекао да певамо ту песму: нема Репа, нема 
ни Лопова. то су Жутог два најбоља момка. Вероватно из тога знам, из те песме, 
«Жућо». 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: А ко вас је терао да певате ту песму? 
СВЕДОК: Па, он. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Ко? 
СВЕДОК: Душан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: «Репић»? 
СВЕДОК: Да, само за њега ту песму, нема Репа, нема ни Лопова, то су Жутог дав 
најбоља момка. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Имате ли здравствених неких проблема 
сада? 
СВЕДОК: Немам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Заболи ли Вас ишта? 
СВЕДОК: Па, некада глава, ту ме највише удара, овде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Јесте ли ишли лекару на претрагу? 
СВЕДОК: Био сам на прегледу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта Вам је рекао лекар? 
СВЕДОК: Ово остало је све добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Шта Вам је за главу рекао? 
СВЕДОК: Па, притисак и овде како ударао ме, али не стално, када је промена 
времена, онда боли ме. Ово сада што је ово, када сам пао, то је друга прича. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Када сте пали? 
СВЕДОК: Пре, пре, пао ја низ степеница, био у болници, то је друго. А ово сам се ја 
расекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Можете ли нам још шта казати, 
што Вас нисам питао, а запамтили сте? 
СВЕДОК: То за Челопек, шта да кажем више. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА. Ако би могао да нам каже, ту књигу коју је спомињао, ко је 
ту књигу написао? О чему је та књига? 
СВЕДОК: Па, књигу је написао мој рођак Ђихић Мехмед. Ово сам ја узео, одвојио 
два листа, преписао. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА:  Како се зове књига и о чему се ради у тој књизи? 
СВЕДОК: О логору је књига. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Батковићу? 
СВЕДОК: Има и о Батковићу, има и о Сребреници. 
ИСТРАЖНИ СУДИЈА: Да ли се спомиње Дом културе у Челопеку? 
СВЕДОК: Јесте, па то је то што сам ја изводио. Има још што је остало на два-три 
листа, ту имају имена који су убијени, 97, 98 имена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Исмаиле? 
СВЕДОК: Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Причали сте нам доста о томе Душану 
«Репићу» и очигледно имали сте више неких сусрета са њим. Да ли бисте могли да 
га сада препознате, ако бих Вам га сада показао? 
СВЕДОК: Сада тешко, тринаест година. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Када бисмо Вам фотографију његову 
показали? 
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СВЕДОК: Па, могу погледати, али не смем сигурати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Сећате ли му се лика, какав је лик, 
глава, је ли лице округло, издужено? 
СВЕДОК: Па, колико је, па и он је имао преко 80 килограма. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Очи какве су му, да ли се сећате 
његових очију? 
СВЕДОК: Имао је браду велику и бркове, то тада 1992. године. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Сећате ли се очију? 
СВЕДОК: Не смем рећи када нисам сигуран. Тада је тако изгледао, а сада како, да ли 
се променио, вероватно да јесте, после тринаест година. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Показаћемо Вам неке фотографије. 
СВЕДОК: Може. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Међу којима се налази и фотографија 
«Репића». 
СВЕДОК: Да, може. Погледаћу. Ако будем сигуран, рећи ћу Вам, а ако не будем 
сигуран, ником ништа, не смем лагати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Само се мало окрените да се поставе 
ове слике на сто. 
 
 Констатује се да је на сто стављено 19 фотографија различитих лица, међу 
којима се налазе фотографије шесторице осумњичених. 
 
 Извршено је фотографирање скупно свих 19 фотографија и те фотографије 
чине саставни део записника, као и фотографије појединачно. 
 
 Позива се сведок да изврши препознавање на фотографијама. 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Исмаиле, дођите вамо за сто и 
покушајте да мало разгледате те фотографије. Издвојите једну или више њих, ако 
препознајете некога од лица, која сте сусретали у томе затвору у Челопеку. 
 
 Констатује се да сведок не може издвојити нити једну фотографију, на којој 
препознаје некога од осумњичених лица. 
 
СВЕДОК: Не смем лагати, не смем лагати. Не смем рећи ништа. Не смем рећи 
грешку да направим, не смем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА БиХ ИБРО БУЛИЋ: Добро. Звучни запис са исказом 
сведока, биће продуциран у два примерка, од којих један примерак ће бити предат 
Већу за ратне злочине суда у Београду,  док ће други примерак остати за спис у 
Тужилаштву Босне и Херцеговине. 
 
 Завршено у 11,15 часова. 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                                                 Т У Ж И Л А Ц 
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 Констатује се да је преко монитора постављених у судници 
приказан исказ из истраге сведока са псеудонимима «Б», «Г», «Д» и «Ђ», 
те да је оптужени Грујић изјавио да ће ставити писмене примедбе на те 
исказе који су иначе раније уручени странкама у писменој или 
електронској форми. 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Пошто ћемо морати да припремимо и ове писмене 
доказе, па ћемо на исти овај начин да пустимо данас, онда нећемо настављати 
са извођењем ових доказа, а ја бих само замолила тужиоца, обзиром да је овде 
у оптужници предложено да се на главном претресу прочитају изјаве 
истражитеља Хашког трибунала, па сада су ту поменуте све изјаве, значи ту 
има и лица која смо непосредно испитали, којима сте изјаве предочавали, 
користећи их у смислу Закона о ратним злочинима, а има и предлога да се 
читају изјаве лица за која смо сада утврдили дефинитивно да неће доћи, па да 
нам се у току ових наредних дана изјасни, да ли и ако предлаже, које изјаве 
предлаже да се читају. Такође је предложено да се читају изјаве узете од 
стране истражног судије, а опет понављам, ради се о великом броју сведока 
које смо овде непосредно саслушали. Што се тиче ових писмених доказа, то 
ћемо све груписати, па ћемо то све прегледати на овај начин и такође из 
предмета овог суда у Шапцу, да видимо још једном, да ли је ово дефинитивни 
предлог или има неких измена и везано за то, изјавшњење бранилаца. Значи, 
не морате данас, али само да вам наговестим, можда евентуално сутра, 
обзиром да сутра имамо ова два сведока, који, претпостављам, неће имати, 
неће им бити потребно дуже времена за давање исказа. Они су примили позив. 
Онда бисмо за данас завршили. Изволите, само тренутак. 
ОПТ. БРАНКО ПОПОВИЋ:  Госпођо председнице, ја бих Вас молио, нисам 
сигуран да је потребно питање, али ипак, за сваки случај. Да ли ће овај део 
филмски који је приказан, онај текстуални део, да ли ће бити у 
транскриптима? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нема, нису скидани транскрипти, то је само у облику 
филма. 
ОПТ. БРАНКО ПОПОВИЋ:  Ја бих Вас молио, ако је икако то могуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нису то сведочења, ја сам то објаснила на почетку. Та 
сведочења људи, нећемо то, нити правити транскрипте, ништа. 
ОПТ. БРАНКО ПОПОВИЋ:  И поред тога, суд ће одлучити шта ће радити и 
поред тога, ако је могуће, ако је могуће. Ако може суд да помогне, ако би се 
могло скинути само онај разговорни део из тих филмских приказа, разговорни 
део само да се скине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је Ваш предлог? 
ОПТ. БРАНКО ПОПОВИЋ:  То је моја молба, ако може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ако будемо то требали да ценимо, онда ћемо 
одлучивати, добро. 
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АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ:   Само да допуним. Претпостављам да окривљени 
Поповић основано то предлаже, вероватно због казивања сведока Бањановића, 
ради поређења исказа, тако да сматрам да је његов предлог сасвим основан и 
да треба то у сваком случају, транскриптовати такав његов исказ са филма. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

  
 Да се главни претрес настави 26. јуна 2007. године, са почетком у 
9,30 часова. 
 
 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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