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КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 

• заменик тужиоца за ратне злочине Милан Петровић, 
• из просторија Окружног затвора у Београду на 

претрес доведени оптужени Бранко Грујић, Бранко 
Поповић, Драган Славковић, Синиша Филиповић, Иван 
Кораћ и Драгутин Драгићевић, 

• браниоци оптужених, адвокат Миломир Шалић, за 
оптуженог Грујића и Драгићевића, адвокат Перковић 
Мирослав, за оптуженог Поповића и за оптуженог 
Филиповића, уместо адвоката Сташевић Слободана, 
уз сагласност оптуженог Филиповића, адвокат 
Ђокић Драган, бранилац оптуженог Ивана Кораћа, 
адвокат Мирослав Ђорђевић, бранилац оптуженог 
Драгана Славковића, те  

• пуномоћници оштећених, адвокат Драгољуб 
Тодоровић и Наташа Кандић. 

 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се на сагласан предлог странака главни претрес 
ОДРЖИ. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обзиром да сте добили нову оптужницу од 
стране тужиоца за ратне злочине, пре него што вам дам реч, да вас 
обавестим да је за среду позван сведок из речи одбране оптуженог 
Славковић Драгана – Стјепановић Драган из села Пађин и да ће он 
доћи у суд, добили смо информацију преко Основног суда у Зворнику 
који му је уручио позив. Значи, то је предвиђено за среду, 26. март. У 
међувремену смо тражили и од вештака доктора професора Зденка 
Цихларжа остатак документације, значи извештаје о идентификацији 
ДНК анализама, записнике о судско-медицинским експертизама за сва 
остала тела, наиме, ви сте добили овај списак тела која су пронађена у 
секундарним гробницама «Глумина», «Рамин гроб» и «Црни врх» и пре 
његовог исказа, ми смо имали само оне записнике у ове две књиге у 
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које ћемо данас, надам се, извршити увид са тим записницима о 
ексхумацијама, међутим, у новој оптужници помињу се још нека лица 
која су страдала и за која на тим списковима постоји информација да су 
та лица идентификована, па смо накнадно писменим путем након 
саслушања вештака, тражили од њега да нам достави и те доказе. 
Такође сам морала још једанпут да ургирам дописом извештај од 
Министарства унутрашњих послова Републике Српске, којим је тражен 
извештај о формирању заточеничких објеката на подручју општине 
Зворник, значи о овлашћењима и о задужењима резервних полицајаца 
за чување ових објеката, те свих извештаја који су слати Министарству 
унутрашњих послова и њиховим нижим органима. Још увек тај 
извештај није стигао, ургирала сам и преко министра унутрашњих 
послова Републике Српске, тако  да ћемо и то морати да сачекамо. 
Везано за оптужницу ову нову, под тачком III 2. на страни 9. – Служба 
за жртве и сведоке је по налогу председника већа покушала да утврди 
адресе оштећених Ефендић Хасана и оштећеног Куршумовић Исмета, 
који се помињу под тачком А – која ставља на терет оптуженима 
Славковићу и Кораћу и добили смо информацију да је Куршумовић 
Исмет умро пре седам, осам година, а да се Хасан Ефендић налази 
највероватније у иностранству и то у Норвешкој и да сведок «Два» са 
којим је радница Службе за жртве и сведоке обавила разговор, није у 
контакту са њим. Ето толико. Тужилац има ли још нешто да дода? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тренутно нема. Колега Шалићу, да ли сте нешто 
са Вашим брањеником везано за евентуално изјашњавање по новој 
оптужници? Изволите. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Па, ја генерално сам могу рећи једну реч да 
је ово поприлично нова оптужница, знате. Ја сматрам да ово процесно 
не би могло овако да се ради, али ту анализу ћу касније ја рећи, а мој 
брањеник ће се изјаснити у вези ове нове оптужнице онако како он 
сматра да је потребно, што се тиче овога. Али ја бих волео сада, ево 
ми смо практично заиста као одбрана хендикепирани, нисмо у 
могућности, значи, тужилац је и најавио, имам неки нови поступак, 
значи на сред овог поступка добијемо ово, па сада очекујемо још ово 
након овог проширења, да ли ће га бити, неће га бити, заиста смо у 
незгодној процесној позицији, ми као браниоци, али ја ћу касније о томе 
нешто да говорим. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ли нешто сада да кажете, све ћете 
касније? Добро. Изволите, колега Перковићу. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Поштована председнице већа, ми смо 
добили најављену, добро сте рекли, нову оптужницу, потпуно, малтене, 
нову и где су стављени некакви нови догађаји који нису били 
обухваћени у ранијој оптужници. Поставља се питање, да ли 
Тужилаштво може да измени оптужницу, односно поднесе нову 
оптужницу, за дело рецимо овде имамо за Стојкић, то је под, за дело 
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које би он наводно сазнао при главном претресу, али то дело мора да 
буде учињено пре овог за које се терети дела, да би могла бити 
подигнута нова оптужница. Нажалост, ми ту немамо могућност 
приговора против оптужнице. Оптужница је апсолутно неоснована и 
није заснована, па ћу искористити ову могућност, није заснована на 
чињеницама и доказима који су изведени на главном претресу, него чак 
супротна. Што се тиче изјашњавања мог брањеника на ову нову 
оптужницу, ми ћемо сачекати и ту трећу оптужницу која треба да се 
подигне, наводно, која нам је најављена и некакво спајање поступка, 
што нам је на прошлом, претпрошлом претресу рекао. Да не би губили 
време, да би имали онда јединствену одбрану и јединствени 
континуитет, ми ћемо и по тој оптужници и по овој новој за сада, 
наравно, ово схватите да приговарамо, да сматрамо да је апсолутно 
неоснована, да у једном делу је треба и решењем већа да одбаци, јер 
се за ову тачку, за Споменку Стојкић, то је под тачком Г), никако не 
може прихватити и конституисати да кажем суђење у овом предмету, 
јер је то нешто за шта се наводно сазнало на главном претресу, што 
јесте једна од претпоставки да се може, али то дело морало је да се у 
историјском и временском догађају деси пре ових радњи за које мој 
брањеник већ оном основном оптужницом је оптужен. Дакле, за тачку 
Г) предлажемо да суд одбаци за Стојкић Споменку ову тачку 
оптужнице. Дакле, да не бих дужио, ми се нећемо изјашњавати данас 
на ову нову оптужницу, и ако имамо право, чекаћемо, пошто нам је 
најављено, пошто се против нас води и истрага за једно ново дело, 
најављена нам је и ту оптужница и подизање оптужнице, на које 
вероватно, ако буде подигнута нећемо улагати приговор, да би што пре 
дошли до једног јединственог поступка. Што се тиче доказних предлога, 
ја бих молио, то није наш доказни предлог, то је предлог из оптужнице, 
да некако омогућимо да се саслуша сведок «Х» који нам је јако битан, 
јер говори о «Економији» и тако даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбио је, колега, да дође, у иностранству, одбио 
је. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Ја бих молио путем видеолинка, путем 
било чега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли мислите да нисмо то покушавали? 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Знам да јесте покушали, то сте већ 
рекли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Покушаћемо опет. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да покушате, знате, многи су овде 
одбили, а ако им је то, «Х». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Покушаћемо поново, он је у иностранству. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У истрази је сведок «Х», саслушан. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: У истрази је саслушан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Под псеудонимом «Х»: 
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АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: И он одбија. Ми можемо да прочитамо 
његов исказ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пробаћемо поново. Имамо већ две белешке, али 
пробаћемо поново, наравно. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Или путем видеолинка ако не жели да 
дође. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, па наравно, то је увек у опцији. Изволите, 
колега. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ово није, малтене нова оптужница, 
него је нова оптужница, да ту ми нешто не околишемо и сада се 
показало оно што сам ја говорио пре, у некој почетној фази, пре, када је 
суд имао сазнање и Тужилаштво да је Душан Вучковић, да ли Вучковић 
беше, умро и тада је оптужница стајала тако да су све радње, односно 
велики број, велика већина тих радњи, је била означена да је извршио 
управо тај Душан звани «Репић», а овде окривљени су били нешто што 
је требало још томе да се придода, присуствовали, нису присуствовали 
и тако даље. Тужилац је тада имао то сазнање и требало је тада да 
измени у том делу оптужницу, јер ја не видим овде да је оптужница 
измењена нешто знатно на основу сазнања током претреса, знате. 
Сада смо доведени после оволико времена суђења, у једну веома 
неравноправну позицију. Тужилац је то посматрао као тужилац судија, 
тако ја гледам. Значи, ја сам сада то све спаковао, сада ми је то тако, 
баш ме брига какве су одбране, баш ме брига шта ће браниоци да 
реагују, то је сада тако и ја сам миран. Ја разумем да је истрага од 
шест месеци у оваквим предметима нешто што је јако кратко, али такав 
је закон, као што разумем да је право жалбе петнаест дана, што је 
немогуће према оваквим пресудама, али такав је закон, али када већ 
сви морамо да се прилагођавамо тим условима, значи био је дужан и 
тужилац да у условима који су настали када је умро «Репић», 
прилагоди оптужницу да би ми усмерили према томе одбрану, јер смо 
ми током поступка ишли у ширину, саслушавали много лица на разне 
околности. Сада када нам се предочава да ће се раздвојити поступак 
према Брани Грујићу и Бранку Поповићу, а много, много времена се 
утрошило да се саслушавају лица везана за те инкриминације које су 
посебно, ми смо значи направили један огроман предмет у коме има 
свега и свачега, али у коме има најмање онога што представља 
садржину сада ове измењене оптужнице. Сада нам се предочава  да 
веома важна околност за Славковић Драгана, управо ово што сте 
прочитали, III тачка 2. под а) – Ефендић Хасан, Ефендић Хасана који 
живи у Норвешкој. Ако ми сада тек почнемо да га тражимо, после три 
године, а није спорно, значи човек је могао да буде лоциран, ово је 
суђење у коме треба да учествује, ја мислим учествују све државе које 
су заинтересоване да се процесуирају овакви злочини, нисам сигуран 
да држава Норвешка не би реаговала уколико би се обратили на прави 
начин, да се лоцира то лице, да се обезбеди његово сведочење, 
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видеолинк и тако даље и тако даље. Сада када смо пред завршном 
речи, практично, ми смо у ситуацији да због окривљених, и њима је 
знате како суђење, притвора толико дуго, кажу нека се пресуди како се 
пресуди, макар и на њихову штету. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо тако, колега, да пресуђујемо. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ја морам да Вам пренесем, гледајте, ја 
морам да пренесем, то је оно што ја добијам као од својих брањеника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Кажу, нека се пресуди како се пресуди, 
не можемо више да издржимо, знате, то је људски. Ми морамо да 
имамо у виду и тај један људски елемент. С друге стране, понавља се 
иста прича, не знам шта је сада, не бих волео да ме нико погрешно 
схвати, а најмање тужилац, шта је ту сада било ново, ако се хтело 
новом оптужницом, мислим не шта је било ново, шта је, уколико се 
хтело новом оптужницом да се избаце оне радње које нису везане за 
овде окривљене, када ми под тачком Г), па онда сада овај други део, 
ногама и рукама и другим предметима, Славковић, Кораћ, сада покојни 
Вучковић и лице под надимком «Пуфта», тукли и тешко телесно 
повредили већи број заточених цивила, при чему је свако некога тукао, 
па после иде на целој једној страни радње у којима се не помињу ни 
Славковић ни Кораћ, знате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да под римско? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Римско III, тачка 2. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Римско III, арапско 2. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Арапско 2., под Г), ако се изузме овај 
први део где се увлачи, само прича својим присуством и тако даље, 
али радње, конкретне радње апсолутно се не помињу, а овако, а то су 
оне радње које, ми смо у овом предмету већ дуго, то су оне најтеже 
радње, које дају један карактер целом предмету, тако да, наравно се 
противим оваквом и на крају крајева, без обзира што смо ми, видим 
06.03. је то предато суду, ми смо значи то добили три, четири дана 
касније, али то је објективно за припремање одбране по овом новом 
предмету, у оваквом предмету, јако, јако мало. Е сада имамо две 
ситуације, имамо ситуацију својих окривљених који кажу, нећемо ништа 
да предлажемо, хоћемо да се пресуди, хоћемо да знамо где смо и на 
чему смо, разумете и моја професионална обавеза као браниоца.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тражите савет од суда, шта? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Не тражим савет од суда, ја само 
изражавам свој став поводом овог, сматрам да је оптужење, 
прецизирање оптужења требало да буде знатно, знатно, знатно раније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, није било, шта је било, када би било да је 
било, хоћемо сада да чујемо, хоћете ли тражити још, значи, данас 
уопште није поента била на томе да ја инсистирам да се ви 
изјашњавате. Напротив, пошто сам већ рекла да морамо сачекати ово 
од доктора Цихларжа, а покушаћемо, наравно и ове сведоке, имамо у 
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среду још једног сведока, значи сигурно ове недеље није предвиђено 
да се изјашњавате. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Дакле, ја ћу бити потпуно искрен. Ја 
сада не могу, имао бих шта да предложим, знате, али данас без 
консултације и одобрења свог брањеника, заиста не бих могао, то је 
моја улога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте се консултовали везано? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Јесмо, али чућете и њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја прво да видим да ли сте се нешто, 
добро, изволите. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Нажалост, поводом овако измењене оптужнице, 
ми имамо врло мало да кажемо, ни процесних могућности да било шта 
предузмемо, у смислу да ни приговор није дозвољен, а везано и за ово 
што је колега Ђорђевић говорио. Чак ни веће нема практично никакво 
овлашћење у смислу неких налагања, уређења оптужнице и свега тога. 
Поступак је по оној претходној оптужници текао у скроз другом правцу, 
али опет, кажем, нисмо ни у каквој могућности да сада нешто ни 
конкретно предложимо, нити да захтевамо посебно да се предузме у 
том смислу од стране тужиоца. Одбрана Кораћа остаје при свему 
ономе што је износила, а везано за наводе да кажем овако измењене 
оптужнице. Наравно да ће одбрана и све оно што сматра да су 
недостаци користити приликом изјашњавања о основаности саме 
оптужнице. Ништа више, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Само да нешто разјаснимо. Колега 
Перковић је овде сада у својој речи два члана обрађивао, значи 341. и 
342. ЗКП-а. Ви сте говорили о проширењу. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овде се ради, само да питамо тужиоца, и он ће 
сада већ имати реч, да ли је он оптужницу мењао и иновирао, да кажем 
у складу са чл.341., да ли је тако, колега, измена? Добро. Нешто сте 
хтели да кажете, да ли је тако, везано за ове речи одбране? Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам пуно шта рећи, осим, ја сам, колега је 
потпуно разумео, али мислим да се колега Ђокић јасно изјаснио да он 
нема шта много, што се тиче његовог брањеника, износити у одбрану, 
односно не мења одбрану, односно нема разлога за допуну и тако 
даље, а док други колега, ја нисам разумео да се у том правцу 
изјаснио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, чућемо и реч оптужених, па ће они да 
кажу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сада, ако је то то, онда ја заиста немам ништа 
ново да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Судија, да ли могу ја само да додам, везано, 
пошто сте помињали већ овај чл.341. и 342., а не тиче се директно мог 
брањеника, везано за проширење оптужбе на Спомену Стојкић. Ту ће, 
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наравно и веће морати да се изјасни у складу са одредбом чл.342. 
ЗКП-а, али опет кажем, не знам ни да ли има смисла изјашњавати се, 
ако мислите да раздвајате поступак, онда ће у новом  поступку према 
Грујићу и Поповићу веће морати да донесе одлуку, да ли ће 
проширивати претрес или ће  заказати ново суђење поводом тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај члан говори о делу, а не о радњи, само да 
Вас, али отом-потом, ако будемо раздвајали, тужилац је нешто о томе 
говорио, вероватно о том предлогу, али уосталом ми то можемо и по 
службеној дужности, али о томе нећемо тренутно, ако смо се сада овде 
фокусирали на ову четворицу, како је тужилац већ и најавио да ћемо 
раздвојити поступак. Да чујемо сада, Кораћ, изволите, нешто сте се 
насмејали, нешто је било смешно, шта? Није? Изволите, господине 
Грујићу. 
ОКР. БРАНКО ГРУЈИЋ:   Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
ОКР. БРАНКО ГРУЈИЋ:   Па, ја сам ову нову оптужницу прочитао, 
разумео сам, имам одређене примедбе које сада не бих износио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОКР. БРАНКО ГРУЈИЋ:   Јер ћу сачекати да буде оптужница 
комплетна, ако је дужа, онда ћу да радим допуну, значи када се 
оптужница комплетира, онда ћу изнети своју одбрану по целокупној 
оптужници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Исто нам ништа сада не може да 
помогне, када смо овде телевизијски снимљени. Добар дан. 
ОПТ. БРАНКО ПОПОВИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Поповић Бранко. 
ОПТ. БРАНКО ПОПОВИЋ: Рекао сам и малопре када сте ушли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, али није се чуло за записник. Изволите. 
ОПТ. БРАНКО ПОПОВИЋ: Оптужницу сам добио, прочитао и разумео и 
сматрам је с обзиром на доказе који су овде пред судом извођени, 
неутемељеном, а о њој ћу се изјашњавати онда када се оствари овај 
други корак, око проширења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Има ли још неко? Изволите. 
Славковић Драган. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Оптужницу сам добио нову, у којој 
тужилац, да не кажем, убио ме, ставио све и свашта, где год се нешто 
поменуло, он је свуда ставио мене, а зна се, мислим, није битно, и кроз 
изјаву сведока, да Репића никада у животу нисам видео и поново ме 
помиње на најтежи датум, тај Бајрам, не знам ни када је. Ја уопште не 
могу да верујем да је он овако нешто, после кажу мрзе људи тужиоца и 
треба да мрзе, када овако испада, ово је нечувено, да ми је ставио оно 
што ме терети, ја улазио у Дом јесам, али ово што ми ставља, стварно, 
не могу да схватим, могу да идем рецимо, по сваку тачку да 

OK 01
04



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 24. марта 2008. године 

 
 

8

образложим, као исто прошли пут у вези одбране, ама потпуно исто, 
како год Вама одговара, ја не знам, потрешен сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше је право да се изјасните или не. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Уопште не слажем се са оптужницом, не 
прихватам је, има у целости оно што сам дао изјаву да сам једном 
ушао, извео ми то двоје, ставља још другу двојицу тамо, још неки тамо, 
оно, мислим, по тачкама да не набрајам сада, онда поново ме помиње 
са Драгићевићем и Филиповићем које никада нисам видео, у два, три 
случаја, у два, три предмета, исто то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Оптужени Кораћ Иван. 
ОПТ. ИВАН КОРАЋ:  Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
ОПТ. ИВАН КОРАЋ:  Шта да кажем на ову оптужницу, ову оптужницу 
могу само да сматрам као неозбиљно дело тужиоца, јер да је тужилац 
имало посветио своје пажње на идентификацији тог Зокса, да га тако 
назовем, ако је уопште био Зокс тамо, нећу да улазим у детаље, да ли 
јесте или није, јер из изјава сведока који су саслушани овде, може се 
направити поређење, да ли ја уопште одговарам тој особи, да ли ја 
могу да будем плав, низак, висок, наоружан свим могућим наоружањем 
које поседује, које је поседовала Југословенска народна армија у том 
времену, да ме је сведок који је наводно стајао пола метра од мене, 
сврстао у категорију његове висине, сведок на Ваше питање одговара, 
висок 167, тако да разлика од двадесет сентиметара између мене и тог 
сведока никако не може да буде невидљива. Ја сам принуђен 
отпочетка овде да се браним од оптужбе и Тужилаштва, да браним 
уствари нека друга лица, пошто тај Зокс не може да буде ниједно лице, 
значи то је највероватније више лица. А што се тиче дешавања на 
Економији, опет када будете анализирали и када будете доносили 
некакву одлуку, упоредите изјаве самих сведока, па ће Вам онда бити 
јасно, да ли сам ја тај Зокс који је био тамо или је тај Зокс само убачени 
елемент да би се поткрепила њихова тврдња. Поготову не везано за 
детаљ да сам ја био на обезбеђењу «Циглане» које опет Тужилаштва 
ставља мени на терет, то је смешно, апсурдно. На диску који сте нам 
дали прошли пут, има довољно, има три документа, сада не могу да се 
сетим тачно који су бројеви докумената, где команда бригаде, има 
извештаји, имају наређења која је командант бригаде Благојевић 
потпуисао. Ту може добро, да се извуче закључак да извиђачко-
диверзантска група којом командује Пиварски, куда се налази и где се 
налази, а пошто већ постоје одређени документи, онда би требало да 
Тужилаштво има и остале документе, где су документи од пре 20., од 
04.07., јер ја када сам дошао у јуну у Зворник, Пиварски и јединица су 
се већ налазили у Дрињачи, тако да уопште сматрам ово неозбиљним 
од стране Тужилаштва. То имам да изјавим само, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Добар дан. Представите се. 
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ОПТ. ДРАГУТИН ДРАГИЋЕВИЋ: Драгићевић Драгутин. Оно што је 
тужилац написао у овој измењеној оптужници, што се тиче мене, ништа 
није тачно. Никада у животу нисам ушао у Дом културе у Челопеку, а и 
физички нисам могао, јер сам 11. маја на Калесији био рањен. Само то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Оптужени Филиповић Синиша. 
ОПТ. СИНИША ФИЛИПОВИЋ:  Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
ОПТ. СИНИША ФИЛИПОВИЋ:  Ја сам дао моју изјаву у истрази и дао 
сам после, значи остајем при мојој изјави и ово што је тужилац 
написао, то није исто тачно, нисам био ту, значи остајем при мојој 
изјави што сам рекао и раније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. За данас смо планирали да 
почнемо читање писмених доказа, да не бисмо губили време, док се не 
стекну услови, значи док не будемо видели за ове још евентуално нове 
доказе, па ћемо кренути са читањем писмених доказа. 
 Пре свега, да вас питам, да ли се слажете у начелу да то вршимо 
путем документкамере, значи да не читамо, имајући у виду да сви 
имате материјале, значи, ко у писменом облику, ко у електронској 
форми. Уколико нешто постоји потреба, ви ћете ме зауставити и да ли 
се слажете? Добро, сви се слажу, да ли је тако? 
 
 

Констатује се да су стрaнке сагласне да се читање 
писмених доказа врши путем приказивања докумената преко 
документ камере, па 
 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се приступи читању писмених доказа. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прво ћемо читати писмене доказе који се налазе 
у овим књигама, имамо пет књига из фазе истраге, ту нема много 
докумената. 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се прочита: 
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• извештај о лишењу слободе Поповић Бранка МУП-а Србије, 
УБПОК-а од 17.02.2005.године, 

• Славковић Драгана од истог датума,  
• Филиповић Синише од истог датума,  
• решење о одређивању притвора истражног судије овог суда 

према осумњиченом Поповић Бранку  од 17.02.2005.године,  
• решење о одређивању притвора према оптуженом Филиповић 

Синиши овога суда од истог датума,  
• Славковић Драгану од истог датума,  
• да се прочита извештај о лишењу слободе осумњиченог Кораћ 

Ивана, МУП-а Србије-УБПОК од 23.02.2005.године и 
•  решење о одређивању притвора према осумњиченом Кораћ 

Ивану од истог датума. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, сада ћемо ова документа ставити на 
документ камеру, то је из ове прве књиге. Молила бих режију да нам 
укључи документ камеру. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: То није потребно, судија, та решења 
да гледамо сада, то је техничка ствар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако су сагласни, ја чекам, да ли се слажете да 
ова решења не стављамо? Добро, зато што смо донели решење да то 
радимо на тај начин, немојте после да буде, добро. 
 
 

Констатује се да су ова документа прегледана. 
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

Да се изврши увид у: 
 
 

• фотографије које је сачинила криминалистичка техника СУП-а 
Београд у просторијама Окружног затвора и то укупно деветнаест 
фотографија,  путем документ камере. 

 

OK 01
04



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 24. марта 2008. године 

 
 

11

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, изволите. Може мало да се помера, па да се 
види. 
 
 

• те да се прочита списак који је истражном судији предао сведок 
под псеудонимом «Z» приликом саслушања у фази истраге 
28.04.2005.године, у просторијама Тужилаштва БиХ у Сарајеву, 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Списак затворених лица у Батковићу. 
 
 

Да се прочита: 
 

 
• решење о одређивању притвора осумњиченом Грујић Бранку од 

01.06.2005.године, под бројем 529/190 из треће књиге формиране 
у фази истраге.  

 
 

Прелази се на читање и вршење увида у документацију која је 
суду приспела од Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона  
у фебруару месецу 2006. године, па се чита: 

 
 

• потврда о смрти за Топчић Исмаила, здравствне установе «УКЦ 
Тузла»  од 26.01.2006.године,  

• извештај о судско-медицинској експертизи на локалитету 
«Снагово», професора Зденка Цихларжа,  

• потврда о смрти за Алихоџић Ахмета, истог органа од 
26.01.2006.године, са извештајем о судско-медицинској 
експертизи на локалитету «Црни врх»-Зворник, која је вршена 
14.04.2004.године, од стране доктора професора Зденка 
Цихларжа,  

• потврда о смрти за Захировић Салиха, од истог датума, са 
извештајем о судско-медицинској експертизи извршеној 
16.04.2004.године доктора Зденка Цихларжа,  

• потврда о смрти за Окановић Несиба од 26.01.2006.године, исте 
установе са извештајем о судско-медицинској експертизи доктора 
Зденка Цихларжа, 

• потврда о смрти за Капиџић Сакиба исте установе од истог 
датума, са извештајем о судско-медицинској експертизи 
извршеној 21.04.2004.године, од стране Експертског тима на челу 
са професором доктором Зденком Цихларжом,  
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• потврда о смрти за Јахијагић Фикрета исте установе од истог 
датума, са извештајем о судско-медицинској експертизи 
извршеној 12.04.2004.године, од стране Експертног тима на челу 
са доктором Зденком Цихларжом,  

• потврда о смрти за Атлић Абдулаха исте установе од истог 
датума, са извештајем о судско-медицинској експертизи 
Експертног тима на челу са доктором Зденком Цихларжом,  

• потврда о смрти за Ефендић Хајрудина, од истог датума, са 
извештајем о судско-медицинској експертизи извршеној 
19.03.2004.године, од стране Експертног тима на челу са 
доктором Зденком Цихларжом,  

• потврда о смрти за Пашић Мују од истог датума, исте установе, 
са извештајем о судско-медицинској експертизи извршеној 
16.04.2004.године, од стране Експертног тима на челу са 
доктором Цихларж Зденком,  

• потврда о смрти за Чормехић Ибрахима исте установе од истог 
датума са извештајем о судско-медицинској експертизи од 
23.04.2004.године, наведеног Експертног тима,  

• потврда о смрти за Хаџиавдић Фарида од истог датума исте 
установе, са извештајем о судско-медицинској експертизи 
извршеној 14.04.2004.године од стране наведеног Експертног 
тима,  

• потврда о смрти за Ефендић Зулкарнеина исте установе од истог 
датума, са извештајем о судско-медицинској експертизи 
извршеној 26.02.2005.године, истог Експертног тима,  

• потврда о смрти за Бикић Шабана од истог датума и исте 
установе, са извештајем о судско-медицинској експертизи 
наведеног Експертног тима, 

• потврда о смрти Атлић Хасана, од истог датума исте установе, са 
извештајем о судско-медицинској експертизи наведеног 
Експертног тима, изврешној 13.04.2004.године, 

• потврда о смрти  за Салиховић Хусеина исте установе од истог 
датума са извештајем о судско-медицинској експертизи 
наведеног Експертног тима,  

• потврда о смрти за Алихоџић  Бењамина исте установе од истог 
датума, са извештајем о судско-медицинској експертизи од 
20.марта 2004.године наведеног Експертног тима,  

• потврда о смрти за Муратовић Ахмета, исте установе истог 
датума, са извештајем о судско-медицинској експертизи 
наведеног Експертног тима,  

 
Да се прочита: 

 
• записник о ексхумацији Кантоналног суда у Тузли број Кри 82/98 

од 11.10.1998.године, сачињен дана 06., 07., 08., 09., 10., и 11. 
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октобра 1998.године,  од стране истражног судије Кантоналног 
суда у Тузли Халилчевић Емина, поводом откопавања једне 
масовне гробнице и ексхумације тела из исте у селу Глумина 
локација звана «Рамин гроб» Опћина Зворник, Република Српска, 
где је ексхумирано укупно 274 тела. 

 
 

Да се прочита: 
 
 

• записник о ексхумацији Кантоналног тужилаштва Тузла број Кта 
246/03 од 02.10.2003. године сачињен од стране заменика 
кантоналног тужиоца Ибрахимовић Емира поводом ексхумације 
посмртних остатака људског порекла на локацији «Црни Врх» 
Општина Зворник, Република Српска, у дане 11., 12., и 
13.08.2003. године.  

 
 

Да се изврши увид у: 
 
 

• скицу лица места «Црни Врх – Осмаци», израђену од стране 
МУП-а Тузла, Тузланског кантона 01.12.2003.године, под бројем 
08-02/3-5-04.6-5900/03. 

 
 

Да се изврши увид у: 
 
 

• комплетну фотодокументацију скелетних остатака,  
• да се изврши увид у материјалне доказе - остатке зрна извађених 

из тела пронађених у овим гробницама и предмете нађене у 
одећи лица која су наведена, 

•  да се изврши увид у рентгентске снимке приложене списима,  
• да се прочита потврда о смрти Здравствене установе «УКЦ 

Тузла» за Пезеровић Заима од 26.01.2006.године  са извештајем 
о судско-медицинској експертизи која је обавељена 
17.02.2005.године, од стране наведеног Експертног тима, 

• те  потврда о смрти за Тухчић Кемала исте установе од истог 
датума, са извештајем о судско-медицинској експертизи 
посмртних остатака на локалитету «Глумина», која експертиза је 
обављена 07.01.1999.године,  у Заводу за судску медицину 
Тузла, од стране Експретног тима на челу са професором 
Зденком Цихларжом,  
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• и да се изврши увид у фотографије нађених посмртних остатака, 
одеће, личних докумената настрадалих лица,  

• да се прочита потврда о смрти за Куљанин Ибрахима исте 
установе од истог датума са извештајем о судско-медицинској 
експертизи наведеног Експертног тима, која је обављена 
26.01.1999.године у Заводу за судску медицину Тузла,  

• и да се изврши увид у фототрафије тела и остатака гардеробе 
нађене у гробници. 

•  да се прочита потврда о смрти за Тухчић Хасана, исте установе 
од истог датума, са извештајем о утврђивању идентитета и 
извештајем о судско-медицинској експертизи од 
04.01.1999.године,  

• да се прочита потврда о смрти за Хаџиавдић Фикрета исте 
установе од истог датума, са извештајем о судско-медицинској 
експертизи на локалитету «Глумина» од 04.01.1999.године 
наведеног Експертног тима, са записником о утврђивњу 
идентитета и, 

•  изврши увид у пушчана зрна, фотодокументацију тела и 
рентгентске снимке и остатке одеће,  

• да се прочита потврда о смрти да Тухчић Алију од истог датума 
исте установе, извештај о судско-медицинској експертизи од 
21.01.1999.године, на локалитету «Глумина», истог Експертног 
тима, са записником о утврђивању идентитета и, 

• изврши увид у приложене рентгентске снимке и фотографије 
нађеног тела, остатака одеће, 

•  да се прочита потврда о смрти за Тухчић Мехмеда исте установе 
од истог датума, са извештајем о судско-медицинској експертизи 
на локалитету «Глумина» од 26.01.1999.године, наведеног 
Eкспертног тима и записник о утврђивању идентитета,  

• те изврши увид у остатке пушчаних зрна, рентгентске снимке, 
фотографије са лица места, експертизе,  

• да се прочита потврда о смрти за Омеровић Салиха исте 
установе од истог датума, са извештајем о судско-медицинској 
експертизи на локалитету «Глумина» од 30.12.1998.године, 
наведеног Експертног тима, и записник о утврђивању идентитета, 

•  те изврши увид у рентгентске снимке, фотодокументацију, 
•  да се прочита потврда о смрти  за Пезеровић Смаила исте 

установе од истог датума, са извештајем о судско-медицинској 
експертизи од 21.01.1999,године,  на локалитету «Глумина» и 

• прочита записник о утврђивању идентитета са рентгентским 
снимцима приложеним и фотографијама личних докумената, 
остатака тела, предмета нађених код настрадалог,  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли желите да стављамо на документ камеру 
све ове доказе писмене? Добро. 
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

Да се прочитају писмени докази садржани у «Билтенима 
Српске општине Зворник-Привремена влада», за годину прву, 
под бројем 1, 2, и 4, које издаје Стручна служба Српске општине 
Зворник и то:  
 

• одлука о проглашењу ратног стања за подручју Српске општине 
Зворник од 06.04.1992.године, 

• одлука о ограничавању располагања робним резервама, 
• одлука о увођењу радне обавезе на подручју СО Зворник  од 

08.04.1992.године,  
• одлука о увођењу полицијског часа на подручју Српске општине 

Зворник од 08.04.1992.године,  
• одлука о формирању Привремене владе Српске оппштине 

Зворник од 10.04.1992.године, 
• наредба о општој мобилизацији од 08.04.1992.године, 
• наредба о обележавању возила на подручју СО Зворник од 

11.04.1992.године, 
•  наредба о мобилизацији цивилних лица за сјечу шуме, 
•  одлука о припајању Друштвеног саобраћајног предузећа «Ауто-

транспорт Зворник - Бирач холдинг» ДД Зворник од 
13.04.1992.године, 

• одлука о давању овлаштења Станици јавне безбједности 
Лозница и Станици милиције Мали Зворник за привођење 
цивилних лица Станици СЈБ Зворник од 14.04.1992.године, 

•  одлука о издавању пропусница цивилним лицима,  
• одлука о именовању ВД директора Филијале платног промета, 
• одлука о привременом уступању бензинских пумпи у Каракају, 

Дивичу и Дрињачи, све од 14.04.1992.године, 
•  одлука о формирању Специјалне јединице ТО од 

18.04.1992.године, 
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•  одлука о формирању команде ТО Српске општине Зворник од 
19.04.1992.године, 

•  одлука о престанку радног односа од 21.04.1992.године, 
•  одлука о образовању јединствене организације за пружање 

здравствених услуга на подручју Српске општине Зворник од 
22.04.1992.године, 

• одлука о именовању вршилаца дужности старјешна општинских 
органа управе од 23.04.1992.године, 

•  одлука о формирању службе Црвеног крста за подручје Српске 
општине Зворник од 18.04.1992.године, 

• одлука о именовању вршиоца дужности предсједника Општинског 
суда за прекршаје од 24.04.1992.године, 

• одлука о разрешењу носилаца правосудних функција у Основном 
суду и Основном јавном тужилаштву у Зворнику од 27.04.1992. 
године, 

• одлука о  именовању ВД директора Основне школе  «Митар 
Трифуновић-Учо» од истог датума, 

• одлука о стављању ван снаге Одлуке о образовању комисије за 
асанацију бојишта од 28.04.1992. године, 

• наредба о условима и начину точења нафте и нафтних деривата 
од 14.04.1992. године, 

• наредба о забрани изношења хране из круга сједишта 
Привремене владе од 14.04.1992.године, 

• наредба о формирању Комисије за асанацију бојишта од 
19.04.1992.године, 

• наредба о одређивању мјеста за сахрану лешева и начину 
сахране особа погинулих у рату у граду Зворнику са околином, 
односно на подручју општине Зворник од 21.04.1992.године, 

• наредба о привременом уступању хотела «Дрина» од 24.04.  и 
закључак о увођењу радних пропусница од истог дана, 

• закључак о именовању Комисије за преговоре од 20.04.1992. 
године, 

• одобрење за набавку материјала и израду униформи за 
Специјалну јединицу ТО «Игор Марковић» од 27.04.1992. године, 

• одлука о разрешењу чланова команде ТО од 28.04.1992.године и 
одлука о формирању команде ТО од истог датума, 

• одлука о именовању привременог Управног одбора у ОШ «Иво 
Лола Рибар» Петковци од 05.05., 

• одлука о именовању вршиоца дужности директора Управе 
друштвених прихода од 08.05.1992.године, 

• одлука о разрешењу вршиоца дужности директора Управе 
прихода од 11.05. и одлука о именовању ВД директора Управе 
прихода од истог дана, 
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• одлука о стављању ван снаге Уговора о закупу закључених пре 
06.04.1992.године, од 11.маја 1992.године, 

• одлука о оснивању Агенције за резмјену некретнина од 11. маја 
1992.године, 

• одлука о именовању повјереника за послове организовања 
прикупљања помоћи од 12.05.1992.године, 

• одлука о именовању привременог пословодног органа у ПТТ 
Зворник од 12.05., 

• одлука о припајању пословнице ПИО Зворник обласном фонду 
ПИО Бијељина од 13.маја,  

• одлука о новчаној помоћи рањеним и породицама погинулих 
припадника ТО од 13.маја,  

• одлука о именовању чланова Агенције за размјену некретнина од 
15. маја,  

• одлука о формирању Комитета за прихват и пружање помоћи 
избеглицама од 15.05.1992.године, 

• одлука о преузимању напуштеног и слободног стамбеног и 
пословног простора на подручју Српске општине Зворник  од 
16.05.,  

• одлука о припајању ДД «27 јули», ДД «Инжењеринг» Зворник од 
16.05., 

•  и одлука о припајању Ауто-мото друштва ДД «Дринатранс» од 
16.05., 

•  одлука о привременом уступању пословних просторија РО 
«Гас», Општинском суду у Зворнику од 16.05., 

• одлука о преузимању бензинске пумпе ИНА у Дрињачи од 18.05., 
• одлука о формирању и именовању чланова Комисије за контролу 

коришћења станова у друштвеној својини од 18.05.,  
• одлука о реорганизацији и формирању органа Привремене владе 

Српске општине Зворник од 20.маја 1992.године, 
• одлука о постављању руководиоца кухиње штаба ТО од 20.маја, 
• рјешење о распоређивању шефа складишта од 18.маја,  
• наредба о забрани точења алкохолних пића од 12.маја, 
• и наредба  о затварању угоститељских објеката од 18.маја,  
• наредба о формирању Комисије на асанацију бојишта 

команданта штаба ТО од 28.04.1992. године, с печатом 
Привремене владе од 19.05.1992.године,  

• наредба од 21.05.1992.године, закључак о давању сагласности на 
избор чланова привременог пословодног органа ДП «Витинка» од 
19.05., 

• закључак о уплати новчаних средстава за наставак рада од 
20.05., 

• закључак о одложном дејству одлуке о формирању специјалних 
једница ТО од 09.05.1992.године. 
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Читају се: 
 
 

• одлука о критеријумима за привремени смештај у напуштеним 
становима и породичним стамбеним зградама од 
22.06.1992.године,  

• одлука о формирању и именовању команданта јединствене 
војнотериторијалне команде Српске општине Зворник од 
16.06.1992.године, 

• одлука о формирању Ратног војног суда од 13.06.,  
• одлука о именовању председника привременог пословодног 

органа Медицински центар «05. јули» Зворник,  
• одлука од 29.06.1992.године, о обустављању судског извршног 

поступка против дужника с подручја Српске општине Зворник, 
• одлука о покретању кривичног поступка против војних обвезника 

који су избегли служење војне обавезе од 15.07.1992.године, 
• закључак од 29.06.1992.године, о наставку рада амбуланте у 

Брањеву, 
• закључак о усвајању захтева за доделу пословног простора 

продавнице «Алхос» од 18.06.1992.године, 
• закључак од 15.07.1992.године,  
• закључак о додели машина од 15.07.1992.године, 
• закључак од 18.07.1992.године, о давању сагласности Лукић 

Марку за преузимање напуштеног црепа, цигле и грађе,  
• закључак од 09.07.1992.године, о давању сагласности за 

повећање цена комуналних услуга, 
• закључак од 22.06., о давању сагласности на захтев ДП ПТТ 

саобраћаја,  
• закључак о потписивању аката Привремене владе Српске 

општине Зворник и општинских органа управе, од 
16.06.1992.године, 

• закључак о уступању на привремено коришћење путничког 
моторног возила од истог датума,  

• закључак о пријему радника од 17.06.1992.године, 
• закључак о коришћењу нафте и нафтних деривата без накнаде 

од 22.06.1992.године,  
• закључак о давању сагласности за именовање начелника одсјека 

Министарства одбране Српске општине Зворник од 
25.06.1992.године, 

• закључак о делимичном уступању напуштених станова од 
27.06.1992.године, 
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• закључак о усклађивању пензија за месец мај од 
29.06.1992.године, 

• закључак о преузимању униформи за војску Српске Републике, 
Привремене владе од 29.06.1992.године, 

• закључак о исплати пензија од 29.06.1992.године,  
• закључак о формирању царинске испоставе у Зворнику од 02.07. 

и о уступању пословних просторија царинској испостави Зворник 
од истог дана,  

• закључак о висини личног дохотка за месец јуни од 06.07. и 
закључак о висини мининалне накнаде за месец јуни, за  
припаднике српске војске и милиције на подручју Српске 
општине  Зворник од 06.07., 

• закључак о висини накнаде за месец јуни радника ангажованих 
по основу решења у привреди,  

• закључак о исплати накнаде за месец јуни 1992.године, за 
раднике Службе јавне безбједности од 06.07.1992.године и 
закључак од истог дана о висини накнанде за месец јуни радника 
Медицинског центра «05. јули» Зворник, 

• закључак од 06.07., о исплати накнаде припадницима ратне 
обавезе српске војске и милиције, 

• закључак о висини накнаде за месец јуни чланова Привремене 
владе и радника органа управе од 06.07.1992.године, 

• закључак о уступању на привремено коришћење путничких 
моторних возила од 15.07.1992.године,  

• закључак од 16.07.1992.године, 
• наредба о забрани уношења наоружања у зграду општине од 

02.07. и наредба од 17.07., као и саопштење о просечном личном 
дохотку радника на подручју Општине, за мај и јуни месец од 
06.07.1992.године.  

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да направимо паузу? Може? 
 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

Одређује се пауза у трајању од 20 минута 
 
 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Само да обавестим,  судија, после 
паузе ће ме замењивати колега Шалић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо да констатујемо. 
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Суд доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се главни претрес настави након паузе у 12.07 часова. 
 
 
 

Констатује се да су у наставку претреса присутни 
браниоци адвокат Шалић Миломир који ће замењивати и 
одсутног браниоца адвоката Мирослава Ђорђевића, уз 
сагласност оптуженог Славковића, а присутан је и бранилац  
адвокат Ђокић Драган, који ће у наставку претреса замењивати 
адвоката Перковић Мирослава уз сагласност оптуженог 
Поповић Бранка.  

 
 

АДВ. ДРАГАН ЂОКИЋ: Ово су техничке ствари. Овај списак који је 
показан лица, ако би могли да се некако иштампају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да сте то сви добили, добили сте 
сигурно. Добро, ако немате, ми ћемо поново то да иштампамо. 
Показали смо, али, не, иштампаћемо, наравно, то ћемо све да 
иштампамо, није проблем уопште, ако нисте, ја мислим да сте добили, 
а сада, проверићемо, добро. 
 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се настави са читањем писмених доказа. 
 
 

Суд доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

Да се изрши увид у: 
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• мапу општине Зворник урађену у фази истраге, 
• да се прочита списак грађана Козлука који су предали оружје и 

муницију, сачињен у Месној заједници Козлук 16.априла 
1992.године, који доказ носи број 02186953 Секретаријата 
тужилаштва МКТЈ који је изведен у предмету «Милошевић»,  

• да се прочита списак лица која се организовано исељавају из 
Козлука од 26.06.1992. године, доказ изведен у предмету 
«Милошевић», са печатом Општинског штаба ТО Зворник под 
бројем 1873/92, 

• списак лица која се организовано исељавају из Скочића од 
26.06.1992.године, са печатом Општинског штаба ТО Зворник 
под бројем 1873/92,  

• допис команданта штаба ВТК органима СР Југославије изведен 
пред Хашким трибуналом  под бројем 00437178 у предмету 
«Милошевић»,  

• допис Комесаријата за избеглице Републике Србије од 
26.06.1992.године Штабу за прихват и збрињавање избеглица, 
који доказ је изведен у истом предмету под бројем 00437195,  

• да се изврши увид у путне исправе за Хаџић Есму, доказ под 
бројем 02186958, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73,  закључно са последња два броја 89, 

• да се изврши увид у копије пасоша за Хаџић Шаху и то под 
бројевима доказа изведених пред Хашким трибуналом 02186989 
закључно са бројем 02187015. 

 
 

Да се прочитају:  
 
 

• налог за исплату Привремене владе за потребе Специјалне 
јединице-добровољаца из Лознице од 04.05.1992.године, под 
бројем 02164086, 

• списак за исплату припадницима ТО Српске општине Зворник за 
месец мај,  број 02164229 и 02164230,  

• списак припадника ШТО Српске општине Зворник од 
15.05.1992.године, под бројем 02164231, 02164093 и 02164094, 

• списак за исплату припадницима ТО Српске општине Зворник за 
април-разлика, број 02164059 до 4065, 

• налог благајни, ознака доказа 01328415, закључно са бројем 
8418, 

• одлука о новчаној помоћи ДД «Метално Зворник» од 
07.05.1992.године,  ознака доказа 01328419, са налогом благајни 
01328420 од 08.05.1992. године, 
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• списак за исплату припадницима ТО Српске општине Зворник за 
април,  број 01328421 и 8422, те, 

• списак за исплату припадницима ТО под бројем  01328423, 
• да се прочита потврда Српске општине Зворник од 

13.05.1992.године,  под бројем 02164248 закључно са бројем 
02164258,  

• наредба за исплату Српске општине Зворник од 
07.05.1992.године,--команданта Марка Павловића,  02164283, 

• списак територијалаца ангажованих за Српску општину Зворник 
под бројем 02164284 и 4285,  

• списак за исплату припадницима ТО Српске општине Зворник 
под бројем 02164286 закључно са бројем 4288,  

• списак за исплату припадницима ТО за месец мај 1992.године, 
под  бројем 02164289,  

• списак за исплату припадницима ТО Српске општине Зворник за 
месец април 1992.године, под бројем 01328489 закључно са 
бројем 01328493,  

• потврда Општинског штаба Територијалне одбране Зворник број 
1684/92 од 10.06.1992.године,  под бројем 02164290, 

• списак накнаде резервним војницима који су били на војној 
вјежби а нису у радном односу, под бројем 02164090, 

• списак за исплату припадницима ТО Српске општине Зворник за 
мјесец мај, група Специјални вод од Пиварског, од броја 
02164291 до 02164293,  

• списак накнаде резервним војницима који су били на војној 
вјежби, а нису у радном односу, 02164091, 

• списак за мај 1992. године, под бројем 02164294 до броја 
02164296,  

• списак рањених под бројем 02164095, 
• списак људства - командат Жућа  01.05.1992.године, под бројем  

02164096 до 02164097, 
• списак за исплату припадницима ТО за април 01328475 и 8476,  
• списак за исплату припадницима ТО за месец мај 01328380, 

закључно са   01328383, што представља списак људи за плате 
за месец мај Српске општине Зворник, Војно-територијална 
команда број 1880/92 од 28.06.1992.године, са печатом 
Општинског штаба Територијалне одбране, командант ВТК мајор 
Марко Павловић,  

• налог благајни под бројем 02164071,  
• налог 02164072,  
• одлука о новчаној помоћи 02164073, 74 до 4077,  
• списак за исплату припадницима ТО за мјесец мај 01328385,  
• списак ангажованих у ТО за мjесец мај Српске опшитне Зворник 

Војно-територијалне команде број 1809 од 19.06.1992.године под 
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бројем 01328386, с печатом Српске општине Зворник, општински 
штаб територијалне одбране, командант Војно-територијалне  
команде мајор Марко Павловић,  

• списак за исплату припадницима ТО за мјесец мај 01328412, 
8413, 8435, 

• списак накнаде резервним војницима који су били на војној вежби 
а нису у радном односу, под бројевима 01328436, закључно са 
01328439,  

• списак батерије 120 мм, под бројем 02164268,  
• списак групе Специјални вод, вод Пиварског 02164293, 
• списак 02164092. 

 
 
 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

 
Да се изврши увид у предмет Окружног суда у Шапцу К. бр. 

41/94, те да се посебно из овог предмета прочита: 
 

 
• извештај друге смјене за дан 11.06.,  
• и извјештај о раду страже у другој смјени за дан 

10.06.1992.године. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ова смо документа раније стављали на 
документ камеру. 
 

 
 
  Да се прочита на основу чл.337. Законика о кривичном 
поступку: 

 
 
 

• записник о испитивању окривљеног Вучковић Душана у фази 
истраге у том предмету под бројем Кри 142/93 од 08. новембра 
1993.године, 
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•  и записник о испитивању истог окривљеног од 10.новембра 
1993.године, под бројем Ки. 208/93. 

 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Можете ли да укључите документ камеру, 
режија? То су саоптужени у истом делу, то је 337., колега, ако је ту 
нешто спорно, добро. Хоћете да полако до читате или, то сте све 
добили, сада ако хоћете да наглас, нема потребе? Добро. 
 
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
Да се прочита: 
 

 
• пресуда Окружног суда у Шапцу, К.бр. 41/94 од 

08.07.1996.године, те 
• пресуда Врховног суда Србије,  Кж.1913/96 од 08.10.1998.године,  

 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е  сада бих да питам тужиоца, да ли остаје и 
даље при предлогу да се чита записник о испитивању окривљеног 
Вучковић Војина у предмету суда у Шапцу и ако остаје, на основу ког 
законског прописа? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Остајем, односно одустајем од тог предлога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одустајете? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 
 

Констатује се да Заменик тужиоца за ратне злочине 
одустаје од предлога да се прочита записник о испитивању 
окривљеног Вучковић Војина сачињен у предмету Окружног суда 
у Шапцу, Кри. 142/93 од 08. новембра 1993 године. 
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Па суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

 
ОТКЛАЊА СЕ извођење овог доказа.  

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сутра ћемо наставити, имамо ону велику 
документацију која је стигла из Хашког трибунала у последњем 
наврату, то ћемо сутра покушати то некако да скратим путем списка, 
пошто сте сви добили, што у писменој форми, што у електронској 
форми и имамо писмене доказе у фази главног претреса, ту има неких 
тридесетак регистратора, па ћемо и то сутра на исти начин наставити 
да читамо. 
 
 

Суд доноси 
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
 
 

Главни претрес се прекида исти ће се наставити: 
 
 

25.марта 2008.године,  
са почетком у 09.30 часова. 

 
 
 
 
 

ЗАПИСНИЧАР                                         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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