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 КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 

• заменик тужиоца за ратне злочине Милан Петровић, 
• 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, 

• браниоци оптужених, адвокат Миломир Шалић, 
адвокат Мирослав Перковић и адвокат Мирослав 
Ђорђевић, који ће замењивати адвоката Ђокић 
Драгана, уз сагласност оптуженог Кораћ Ивана, а 
адвокат Мирослав Перковић ће замењивати адвоката 
Слободана Сташевића, уз сагласност оптуженог 
Синише Филиповића, 

• а приступили су и пуномоћници оштећених, адвокат 
Драгољуб Тодоровић и Наташа Кандић. 

 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се главни претрес НАСТАВИ читањем писмених доказа. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас ћемо наставити са читањем писмених 
доказа из ових регистратора који су формирани од почетка главног 
претреса, а докази су стизали и сортирани су по књигама, па ћу ја 
покушати тако и да их означим. 
 
 
` Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се прочита: 
 

• извештај из казнене евиденције за оптуженог Поповић 
Бранка СУП-а Сомбор од 27.09.2005. године, 
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• извештај из казнене евиденције за оптуженог Славковић 
Драгана СУП-а Краљево од 03.10.2005. године и 
Секретаријата Пећ ИКМ Крагујевац од 30.09.2005. године, 

• извештај из казнене евиденције за оптуженог Филиповић 
Синишу СУП-а Сремска Митровица од 26.10.2005. године, 

• извештај из казнене евиденције за оптуженог Драгићевић 
Драгутина Министарства правде Босне и Херцеговине од 
20.10.2005. године. 

 
Да се прочита: 
 

• овлашћење од 01.06.1992. године, 
• извештај из казнене евиденције за оптуженог Грујић Бранка 

Министарства правде Босне и Херцеговине од 02.11.2005. 
године, 

• писмени налаз и мишљење судског вештака доктора 
Бранка Мандића, психијатра од 20.12.2005. године за 
оптуженог Поповић Бранка, 

• извештај лекара Окружног затвора у Београду за оптуженог 
Поповић Бранка од 22.12.2005. године, 

• извештај Информативног програма Телевизије Нови Сад од 
22.02.2006. године и 21.02.2006. године, 

• извештај из казнене евиденције СУП-а Краљево од 
17.04.2006. године за оптуженог Кораћ Ивана. 

 
Да се изврши увид у: 

 
• скицу Дома културе у Челопеку коју је приложио сведок под 

псеудонимом «П» на главном претресу 29.05.2006. године. 
 

Да се прочита: 
 

• записник о препознавању сачињен 12.06.2006. године од 
стране истражног судије Већа за ратне злочине Окружног 
суда у Београду и да се изврши увид у фотодокументацију. 

 
Да се прочита: 

 
• лекарски извештај за сведока који је саслушан под 

псеудонимом «Два» Опће болнице Осијек, неуролошке 
клинике Медицинског факултета Свеучилишта у Загребу са 
прилозима, као и 

• потврда за сведока са псеудонимом «Два» Државне 
комисије за тражење несталих особа Босне и Херцеговине 
под бројем 06/5-16-Р/99 од 12.03.1999. године, 
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• решење о одређивању притвора оптуженом Драгићевић 
Драгутину од 12.08.2005. године, 

• извештај о лишењу слободе од 30.06.2006. године, 
• записник о препознавању сачињен 05.07.2006. године од 

стране истражног судије Већа за ратне злочине Окружног 
суда у Београду, у просторијама Окружног затвора и да се 
изврши увид у фотодокументацију. 

 
Да се прочита: 

 
• допис Службе за откривање ратних злочина МУП-а Србије 

– Дирекција полиције УКП – бр. 03/4-3-1 бр. 368/06 од 
18.07.2006. године са извештајем о лицима Енес Чикарић и 
Мурис Капиџић, која су према извештају нестала 1992. 
године и воде се као нестала лица. 

 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја се извињавам само, пошто прелазимо доста 
на те доказе писмене чију садржину из самог назива не можемо да 
наслутимо, а ја бих молио да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, то ћемо све сада гледати преко документ 
камере као и јуче што смо радили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па да, да се после не саглашавам, односно ја не 
бих могао да се сагласим јер не знам шта је на пример у изводу из КЕ 
за Грујића и тако даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не треба сагласност за извођење писмених 
доказа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, али не знам шта је, каже прочитан је 
извод из КЕ за Грујића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ми ћемо то сад преко документ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Или за неког другог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, то ћемо све преко документ камере. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као што смо радили. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Имали смо сагласност јуче да не буде 
преко документ  камере, а он сада каже да неће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, па јуче смо гледали оно нешто ако се 
сећате. Ја сам схватила да сте сагласни да се на тај начин прегледа 
документација преко камере. Ја могу да читам све ,нема проблема. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ми смо одустали за неке доказе и 
камеру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све ћемо данас гледати. Па добро, све ћемо да 
гледамо. Све ћемо гледати, јер ми још увек нисмо ни констатовали да 
је то прочитано. Ми само доносимо решење.  
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 Да се прочита: 
 

• образложени сажетак предмета Грујић Бранко садржан у 
допису Тужилаштва БиХ Кантоналног тужилаштва 
Тузланског кантона бр. КТ 748/94 од 01.04.2005. године, са 
наредбом о провођењу истраге,  

• допис Министарства финансија Републике Србије, Пореске 
управе, Регионални центар Крагујевац, Филијала Краљево 
о подацима за пореске обвезнике Славковић Драган и 
Кораћ Иван, 

• допис Министарства финансија Републике Србије, Пореске 
управе, Регионални центар Београд, Експозитура Мали 
Зворник бр. 47-254/06 од 28.09.2006. године, што 
представља уверење за пореског обвезника Грујић Бранка, 

• допис Министарства финансија Републике Србије, Пореске 
управе, Регионалног центра Нови Сад, Филијала Сомбор од 
26.09.2006. године за Поповић Бранка, пореског обвезника 
и 

• допис истог органа од 19.01.2007. године за Поповић 
Бранка, те 

• допис Министарства финансија Републике Србије, Пореске 
управе - Филијала Рума од 26.09.2006. године за 
Филиповић Синишу пореског обвезника. 

 
 

Да се прочита: 
 

• писмо Косте Ерића од 05.10.2006. године у коме објашњава 
разлоге немогућности одазивања на позив, 

• извештај МУП-а Републике Србије, Полицијске управе у 
Шапцу од 08.10.2006. године о привођењу у просторије ПС 
Мали Зворник лица Вучковић Душко и Појатар Исток са 
потврдама Међуопштинског затвора Шабац од 18.04.1992. 
године и службена белешка Полицијске станице Мали 
Зворник, ПУ Шабац од 02.10.2006. године. 

 
Да се прочита: 
  

• Статут Српске општине Зворник, објављен у «Билтену» 
Српске општине Зворник 01.09.1992. године сачињен 
10.04.1992. године. 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Те документе ви све имате али. 
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• Упутство о организовању и дјеловању органа српског народа у 
Босни и Херцеговини у ванредним околностима, СДС БиХ 
главни одбор од 19. децембра 1991. године, 

• извештај о задужењу СДК у корист рачуна «Дринатранс» 
Зворник бр. 01328456 – број заведен у Хашком трибуналу, 

• рачун бр. 05-11215/40, «Дринатранс» Зворник Привременој 
влади Српске општине Зворник од 18.07.1992. године, 

• преглед извршених превоза по налогу Привремене владе 
Српске општине Зворник и штаба ТО ДД «Дринатранс» 
Зворник од 21.07.1992. године,  

• извештај Административне службе општине Зворник, 
Одјељења за општу управу, бр. 07-052-13/06 од 12.04.2006. 
године, 

• допис шефа истраге МКТЈ Patrick Lopez Teressa, везано за 
чување оригиналног доказног материјала од 30.10.2006. 
године и  

• наредба Штабу ТО Зворник, Команде бригаде СВ «Бирач» од 
28.05.1992. године која је суду достављена уз овај допис, као и 
Упутство од 19. децембра 1991. године, 

• Уредба о провођењу материјалне обавезе за потребе одбране 
Владе Српске, Републике БиХ од 08.06.1992. године под 
бројем 03-518, 

• записник о препознавању сачињен 30.11.2006. године у 
просторијама Окружног затвора у Београду од стране 
истражног судије Већа за ратне злочине, 

• допис Одјељења за заштиту свједока Државне агенције за 
истраге и заштиту Министарства сигурности Босне и 
Херцеговине бр. 17-05/1-2-10-43/06 од 22.11.2006. године о 
обављеним разговорима са сведоцима који су у фази истраге 
саслушани под псеудонимима «Б», «Ђ», «Д» и «Г», те о 
разлозима немогућности њиховог одазивања позиву суда, 

• налаз лекара специјалисте за опт. Филиповић Синишу 
Окружног затвора у Београду, односно приложеног налаза 
ВМА од 21.12.2006. године,  

• записник о препознавању од 25.01.2007. године сачињен у 
Окружном затвору у Београду од стране истражног судије, те 
да се изврши увид у фотографије, 

• списак идентификованих лица у Зворнику  након обдукција од 
05.05.1992. године,  који је приложио др Станковић Зоран 
29.01.2007. године. 

 
Да се изврши увид: 

 
• скице достављене уз материјал од стране тужиоца за ратне 

злочине са етничком картом Зворника. 
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Да се прочита: 
 

• налаз и мишљење вештака Споменке Перић од 23.05.2007. 
године, 

• извештај Министарства правде Босне и Херцеговине 
бр.02/4-2965/07 од 11.04.2007. године, 

• записник о препознавању од 01.06.2007. године сачињен у 
просторијама Окружног затвора у Београду од стране 
истражног судије Већа за ратне злочине. 

 
Да се прочита: 

 
• потврда Српске општине Зворник-Привремене владе 

бр.01/04-111 од 17.05.1992. године коју је суду предао 
сведок Вуковић Мирослав, 

• извештај о стању у зони одговорности Штаба ТО, округа 
Тузла, Живинице од 26.04.1992. године. 

 
Да се прочита: 

 
• извештај УКП МУП-а Србије, Дирекције полиције, Служба 

за откривање ратних злочина, 03/4-1 бр.1501/07 од 
31.05.2007. године са списком ексхумираних, 
идентификованих и предатих посмртних остатака са 
локације «Сремска Митровица», закључно са 28.05.2007. 
године, актом Савета министара СЦГ, ДНК извештајем, 
записником о обдукцији посмртних остатака СП 713/92 за 
лице Бикић Дамир, 

• записник о увиђају Окружног суда у Сремској Митровици, 
Кри 125/92 од 15.07.1992. године, 

• кривична пријава СУП-а Сремска Митровица, ПУ 73/93 од 
01.03.1993. године, 

• криминалистичко-техничка документација СУП-а Сремска 
Митровица бр.538/92 од 15.07.1992. године и да се изврши 
увид у приложене фотографије. 

 
Да се прочита: 

 
• допис Основног суда у Зворнику од 30.05.2007. године о 

разлозима неуручења позива, односно неодазивања на 
позив сведоцима Брзовић Шемси и Атлић Мустафи, 

• службена белешка Службе за помоћ и подршку сведоцима 
и оштећенима од 13.06.2007. године, која се односи на 
сведока Мехмедовић Авду, 
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• службена белешка исте Службе од 15.06.2007. године за 
сведока Ћосић Неџада, који не желе да сведоче, те 

• службена белешка исте Службе од 21.06.2007. године за 
сведока Брзовић Шемсу. 

 
Да се изврши увид у: 

 
• потврду о смрти МЦ «05. јули» Зворник и љекарски 

извештај о узроку смрти за лице Даутовић Несиб од 
13.05.1992. године. 

 
Да се прочита: 

 
• наредба команде Главног штаба Војске Српске Републике 

Босне и Херцеговине до 16.06.1992. године, која документа 
су суду достављена од стране Тужилаштва БиХ, а 
прибављена од Министарства одбране БиХ и 

• наредба о организацијско-формацијским изменама и 
допунама у Војсци Републике Српске издата од команданта 
ГШ Војске РС од 03.07.1992. године, 

• писмени налаз и мишљење Комисије судских вештака у 
саставу професор доктор Гордана Дедић, неуропсихијатар, 
пуковник доктор Мирослав Радовановић, неуропсихијатар и 
психолог Вера Божиновић, специјалиста медицинске 
психологије од 28.08.2007. године о вештачењу 
психијатрисјким прегледом окривљеног Кораћ Ивана. 

 
Да се прочита: 

 
• извештај Основног суда у Зворнику о контакту са 

сведоцима Шакотић Вајом, Савић Јованом, Аћимовић 
Миланом и Чворак Радетом од 04.09.2007. године, као и 

• записник о уручењу позива сведоку Делић Алији, која је 
одбила пријем позива, који је сачињен од стране Основног 
суда у Зворнику 09.10.2007. године, 

• медицинска документација Дома здравља «Зворник» под 
бројем 661/07, односно допис под означеним бројем од 
26.06.2007. године са извештајем о лечењу и преписом из 
протокола за Кораћ Ивана, везано за лекарски преглед 
обављен 18.06.1992. године, те  

• допис Опште болнице Зворник од 28.06.2007.године, под 
бројем 812/07 за Кораћ Ивана, 

• допис заменика тужиоца МКТЈ Давида Толберта од 
11.10.2007.године о изјавама сведока и начину 
потписивања истих, 
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• пропусница за Буљубашић Јасну издата од Штаба ТО 
Српске општине Зворник 21.05.1992. године, под бројем 
1060/92 која је предата Међународном суду у Хагу, 

• извод из Матичне књиге умрлих Опћине Калесија, 
Федерација БиХ за лице Буљубашић Абдулах о извршеном 
упису смрти 20. маја 1992. године, од 15.09.2004. године, 

• потврда о пријављивању на посао Буљубашић Абдулаха 
издата од «Бирач-Холдинг» Д.Д., такође предата 
Међународном суду у Хагу, достављена од Трибунала, 

• заповест за одбрану СР бр.1 Команде бр. «Бирач» од 
15.05.1992. године, 

• закључци са састанка Општинског одбора СДС Зворник 
одржаног дана 22.12.1991. године, под бројем 01-08/91, 

• те допис о начину чувања доказног материјала у оригиналу 
у сефу МКТЈ, достављен од стране Patrick Lopez Teressa, 
шефа истраге МКТЈ 30.10.2006. године. 

 
 

Констатује се да се читање свих наведених доказа врши 
путем документ камере. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја молим режију да укључи документ камеру. Из 
практичних разлога, да не бисмо овде доносили двадесетпет 
регистратора, ови су сви докази прекуцани, које смо сада из првих 
двадесет књига, па неће, значи бити приказивани у оном облику као 
што сте их Ви добили, него су прекуцани. Да ли желите да сада 
донесемо све регистраторе, па да показујемо те такве оригинале или 
ћемо показивати овакве? Реците, изволите. Прекуцани, нису снимани, 
због уношења у записник, нису снимани, разумете. Да ли желите да 
донесемо све регистраторе, па редом да стављамо? Добро, Ви то све 
имате, али ја тражим вашу сагласност. То је тако у почетку рађено, 
зато што смо хтели да диктирамо све, па се испоставило да је заиста 
веома обимна документација. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја нисам довољно добро разумео, то што је 
прекуцано, да ли је прекуцана садржина или само наслов. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, комплетни документ, комплетни 
документ, као препис је рађен, да, због записника, због евентуалног 
читања свих докумената, разумете. У међувремену смо схватили да би 
ово можда био лакши начин, сада ви, ако желите да све стављамо на 
документ камеру, донећемо све регистраторе, нема никаквих 
проблема. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ово се боље и види. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знам, али бојим се да изводимо доказе за које 
нисмо утврдили да они одговарају ономе што смо добили, на пример, 
из Хага, а и то нису оригинали, него се чувају на неком трећем месту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то се све налази у предмету. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знам, али, кажем, бојим се да не направимо 
битну повреду, да изводимо доказе, а да нису то ти докази које смо 
прибавили, јер морамо да утврдимо да то што је прекуцано, одговара 
садржини документа са кога је прекуцавано, па да онда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете онда да донесемо све регистраторе, па 
да гледамо? 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ја верујем суду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И ја верујем суду, али питање је, да ли изводимо 
доказ који смо прибавили или нешто друго, ето то је моје питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Препис, то је све преписано.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја мислим да правимо битну повреду. Неко мора 
да потврди да је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прочитано оно што је у предмету, добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, после свега тога, ја размишљам сада 
гласно, значи, суд донесе решење да се то прекуца и после тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то никакво није било решење, то је било из 
практичних разлога, да не бисмо сада све доносили овде, схватате, јер 
је то залепљено, али ја ћу сада донети, није никакав проблем.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не мора да се донесе, али мислим да суд мора 
донети своју одлуку решењем, утврдити да то што је прекуцано, 
одговара садржини онога. Суд из техничких разлога, дакле, не може да 
прати, то ради записничар и сада шта је то што смо добили, односно 
шта је то што је суд извео на главном претресу, да ли су то ти докази, 
ја мислим да нису. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Молим судско веће да ме саслуша два 
минута. Као што знате, ја сам срчани болесник који је овде 2006. 
године доживео инфаркт и када сам јуче хтео да кажем у вези 
оптужнице, у мени се ствара неки бес и горчина и нека блокада говора, 
зато што је то јаче од мене и тако, што сам хтео изнети у одбрани, у 
мени ствара револт и гушење и тако ме збуни и онда шта сам мислио 
рећи, ја се узбудим, уствари ништа не кажем и у прилог мени, већ 
контрапродуктивно, испада да радим сам против себе. То се више пута 
до сада дешвало, обично када чујем неправду у вези мене и то тада 
мени ствара притисак у глави и у грудима и гуши ме и ја се онда не 
могу адекватно бранити, нити контролисати. Зато молим судско веће за 
извињење због мог такорећи хистеричног и непримерног више пута 
огорченог, одговора на постављена питања. Молим Вас схватите то 
због болести, срчаних проблема мојих и то је јаче од мене. Сада бих 
нешто укратко у вези оптужнице. Тужилац у више наврата помиње 
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мене и Филиповића и Драгићевића, па Вас молим, да позовете једног 
по једног, да се погледамо очи у очи, тј. суочење, ако можете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А на које околности? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Па, на тужиочеве околности, он ставља, 
ја, Драгићевић и Филиповић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, Драгићевић се брани ћутањем, то знате. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Само укратко, да ли се познајемо, да ли 
ме икада видео човек, директно у очи, молим Вас, ако Вам то није 
тешко, једног по једног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На околности да се не познајете? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  На околности оптужнице, ето, он ставља, 
тужилац ми ставља, ја, Драгићевић, Филиповић, ја никада њих у животу 
нисам видео, само да видимо да ли се знамо, директно суочење, ако 
можете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можемо сада, немамо записничара, не 
можемо доносити такво решење, сачекајте. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Он је то предложио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, знам, могли смо и сада, али не можемо, 
седите, хвала. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Имао сам још нешто, а то ћу касније, ако 
може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  То сам хтео то. За тужиоца сам имао 
врло позитивно мишљење, видим да сам погрешио. Навешћу разлог – 
сведок, заштићени сведок «Ж», овде који је долазио и дао изјаву, да 
сам ја убијао у Дому, двоје, троје људи заклао, није сада  ставио у 
оптужници, али тада сам ја тражио од тужиоца и од Вас овде ако се 
сећате, када је он сведочио, заштићени сведок «Ж». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Ж»? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  «Ж», под словом «Ж» и тада је тужилац 
требало да предузме против њега, зато што је лажно сведочио, од 
других сведока нико ниједан више није рекао да сам ја некога убио или 
заклао у Дому, он је навео тројицу овде, има у његовој изјави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам који је «Ж». 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  У Хагу, што Ви кажете, још Ви 
предочавате, па он је то сведочио и у Хагу, а видите кроз изјаве даљи 
ток саслушања, нико више не помиње да сам ја то урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Под «Ж» немамо за Дом културе. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Било је у почетку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да није «З»? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Могуће, «З», и ја сам онда реаговао, ако 
се сећате да сам рекао да је узео новац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је питање сада за веће, да ли тужилац? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Зашто тужилац онда није предузео 
против њега мере. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мене питате? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Вас и судско веће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може суд у име тужиоца, одговара, тужи, 
предузима гоњење, Ви то знате. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  И што се тиче прве и друге оптужнице, 
велика је разлика у оптужници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, јесте, добро. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  А прве изјаве су даване у Брчком и у 
Сарајеву сведока тих, и овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, те изјаве се не користе, не могу да се 
користе, процесно не могу. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Добро, од када је Репић умро, све те 
оптужбе што су биле на Репића, свалиле су се на мене и Зокса и то је 
тужилац прихватио њихово и то је сада ставио нама, у овој новој 
оптужници, то хоћу да кажем и примедбу на то, директно, то се види 
очигледно из њихових претходних изјава и у Брчком и у Сарајеву и у 
првој оптужници, да би сада када је Репић умро, контрапродуктивно 
тужилац је све то свалио и намерно ставио нама, мени и Кораћу, 
очигледно. И јуче сам га видео овде, када сте показивали оне 
транскрипте, писало је, укратко на парче папира, списак ликвидираних 
лица у Дому Челопек и доле је писало Репић и прочитао сам Нурија, а 
које нама тужилац ставља на терет. Молим Вас ако можете да ми то 
доставите да погледам, јуче када сте овде на ову камеру приказали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово што сте тражили да Вам доставим? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Стигао сам да прочитам – Нурија, а нама 
се ставља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што сте данас добили сви? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  То не пише у данашњем, али ја сам 
стигао да прочитам у Дому Челопеку ликвидирана лица и доле је 
писало Вучковић Душан, а овде не пише на овом што смо сада видели. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Убијени 27.06.1992. године у Челопеку. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Па, да, то пише ту, али оно јуче што сам 
ја прочитао, писало је доле, списак и доле Душан Вучковић, да их је он 
значи побио и писало је, стигао сам да прочитам име Нурија, за које 
видим у оптужници да је стављно нама, мени и Кораћу да смо га ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, дођите, дођите, да ли на ово мислите? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Ја сам стигао да прочитам Нурија и 
писало је Душан Вучковић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја друго немам, да ли је то? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Не, не, писано је штампано, писало је 
овако лепо, Душан Вучковић, списак, горе наслов и ова је померала 
брзо, Душан, доле на крају је писало Душан Репић, а овде је писало 
горе списак ликвидираних у Дому Челопек. Ја сам стигао да прочитам, 
писало је Нурија, а тај Нурија тужилац је мени навео. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пише Бикић Нурија, а не Хаџиавдић, Бикић, 
Бикић, ја се сећам сада, предмет Бикић Нурија, ако мислите на то. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Ја сам стигао само да то да прочитам и 
рекао сам адвокату. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте прочитали до краја, добро. Ово је ово, 
овде не пише то, Репић не пише. Имате још нешто? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Молим Вас да ми доставите, ако можете, 
списак Специјалне јединице «Пиварског», да видим да ли мене има ту 
уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све Вам је достављено. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Ја немам то ништа, од Пиварског ништа, 
тражили смо, више пута сам тражио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваш бранилац онда има, ми смо све, целу ону 
књигу са писменим доказима доставили, јуче то све показивали. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Нисам то нашао, а кажу да има, ја 
нисам видео. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  И ако можете да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате право да разгледате цео спис, све што 
Вам треба да фотокопирате. И Ви имате право, ево господин Кораћ, он 
често иде. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  И тражим од судског већа да ми одобри, 
ако можете да ми одобрите, да прочитам комплетну пресуду од Репића 
или његову изјаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немам ја шта, Ви имате право да разгледате 
спис цео. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Ја немам ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате право да разгледате спис, дођите, 
тражите. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Тражићу онда написмено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно, то право уопште није спорно да се о 
томе. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Нисам то знао уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте знали? Колега Ђорђевићу, Ваш брањеник 
не зна да има право да разгледа спис? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Па, не може све да зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Ви дозирате шта ће он да зна? 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Поступак траје и у току поступка се 
упознаје. Ето, сада има то сазнање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Први пут је чуо са сме да разгледа спис, добро. 
Да ли имате још нешто? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  То је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, спис можете разгледати увек, у свако 
доба. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  То је то за сада, видећемо. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добијете предмет и читате све што вас 
интересује. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Да ли можемо да се суочимо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Суочавање се врши на разлике у исказима. Има 
ли неких разлика? Драгићевић се брани ћутањем. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Знам ја њихове исказе, да, али хоћемо, 
бранио се ћутањем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли неких разлика у томе, па да сада Ви када 
сте рекли једно, они друго, по Вама? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Пошто се Драгићевић уопште није 
изјаснио, можете да га позовете. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ако дозволите да се ја умешам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли хоће да се изјасни. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: То што се Драгићевић брани ћутањем, 
то не значи да се у сваком моменту у односу на све може бранити 
ћутањем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно да може, питаћемо га, да ли сада жели. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Значи, окривљени Славковић је 
тражио, он је рекао суочење, а то може, суд је схватио да тражи 
изјашљење Драгићевића да ли га познаје, да ли се уопште познају. Да 
ли ће то Драгићевић хтети да каже или неће, то је већ друга ствар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нормално, ја морам да бих, он је рекао суочење, 
да видимо, да ли има неких разлика, нема потребе ако. 
АДВ. МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам само имао потребу да Вам то 
појасним. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Ја само то тражим, да ли ме човек 
познаје, да ли ме икада видео, и њега и Филиповића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, није проблем, ево позваћемо. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Да се разјасни то у вези тужиоца. 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Јуче је рекао да никада није ушао у Дом 
културе у Челопек, значи јуче је то изјавио ту. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Разумем ја, али ја хоћу овде директно 
пред судом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Драгићевићу, хоћете да дођете? 
АДВ. МИЛОМИР ШАЛИЋ: Значи, човек је јасно рекао. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Немам ја ништа против, али хоћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јуче је почео да се изјашњава, има право увек 
да престане, ево његов бранилац не буни се, да ли је тако, колега 
ОПТ. ДРАГУТИН ДРАГИЋЕВИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли хоћете да кажете што Вас пита? 
ОПТ. ДРАГУТИН ДРАГИЋЕВИЋ: Хоћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Господине Драгићевићу, да ли сте икада 
мене видели у животу, овде тужилац видите шта ставља мени и теби 
на терет? 
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ОПТ. ДРАГУТИН ДРАГИЋЕВИЋ: Да. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Да ли сте ме икада, ја се кунем у троје 
деце, да Вас никада нисам видео, први пут сам сам Вас видео овде у 
ЦЗ када сам ухапшен. 
ОПТ. ДРАГУТИН ДРАГИЋЕВИЋ: И ја сам Вас први пут видео овде на 
суђењу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Имате ли још неко питање? 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Немам никакво питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Ево молим Филиповића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Филиповић?  
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  Исто питање за Филиповића. 
ОПТ. СИНИША ФИЛИПОВИЋ:  Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
ОПТ. СИНИША ФИЛИПОВИЋ:  Ја сам рекао да дечка не познајем и да 
га никада нисам видео док нисмо дошли овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. 
ОПТ. СИНИША ФИЛИПОВИЋ:  Хвала. 
ОПТ. ДРАГАН СЛАВКОВИЋ:  То сам хтео да разјаснимо, тужиочеве 
оптужбе, зато што ставља мене, Драгићевића, а ја их никада у животу 
нисам видео. Исто ни Репића не могу да питам, зато што је човек умро, 
у вези њега и зато тражим да видим, увид у Репићеве, да ли ме игде 
помиње, да ме је икада видео, да ли ме човек познаје уопште, да би се 
то разјаснило, зато сам тражио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се настави са прегледањем писмених доказа путем 
документ камере. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте укључили камеру, режија?  Прво ову 
страну, па следећу. Хоћете да читамо наглас, 54 став 2, 54 став 2, 165, 
два пута 33 и 166. Види се, лепо се види. Та друга страна, то је 
Крагујевац, да. Ево документација за сведока, сада овде имамо ознаку 
сведока.  Сада ћемо наставити са још четири књиге у којима није 
рађено на овај начин, па ће то онда ићи одмах са гледањем и онда 
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ћемо наставити, ове ћемо вратити, донећемо још десет књига, а сада 
идемо даље, из књиге XXI. 
 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Да се у наставку прочитају и следећи писмени докази: 
 

• из књиге XXI која садржи записнике о главним претресима и 
писмене доказе и то: 

• документација која је пристигла из МКТЈ на захтев суда, а 
која је у електронској и писменој форми достављена 
странкама и то: 

• доказ број 0324-1615 – информација о безбједносној 
ситуацији на подручју Српске општине Зворник, Центра 
служби безбједности Бијељина од 20.07.1992. године, 

• информација о активностима МУП-а на расветљавању 
криминалне дјелатности паравојне формације «Жуте осе» 
на подручју Српске општине Зворник, МУП-а Српске 
Републике БиХ, Управа за сузбијање криминалитета Пале, 
број: 02-16/92 од 04.08.1992. године, под ознаком 0324-
7392,  

• информација МУП-а Сарајево од 31.07.1992. године под 
бројем 00741314,  

• решење Основног суда у Бијељини број Ки 63/92 од 
28.08.1992. године, под бројем 00523426,  

• списак  до сада идентификоване 363 особе ексхумиране на 
локацији «Црни врх» у периоду јули-октобар 2003. године и 
списак до сада идентификованих укупно 226 лица 
ексхумираних са локације «Глумина» - «Рамин гроб» у току 
јесени 1998. године, који је суду предао вештак доктор 
Зденко Цихларж, 

• допис заменика шефа Службе за правну помоћ и питања 
притвора МКТЈ од 28.11.2007. године, који представља 
одговор позваног сведока Благојевић Видоја, 

• извештај Службе за откривање ратних злочина МУП-а 
Србије, Дирекције полиције УКП од 17.01.2008. године о 
траженим подацима за Милорада Стевановића, 

• одлука Српске општине Зворник од 13.06.1992. године о 
члановима Ратног повјереништва и акт предсједника 
Предсједништва доктора Радована Караџића бр.01-77/92 
од 17.06.1992. године о потврди именовања чланова Ратног 
повјереништва за Српску општину Зворник. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада ћемо направити паузу. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Одређује се пауза у трајању од двадесетпет минута. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Извињавам се, имали смо седницу КВ већа, па 
смо морали да направимо дужу паузу. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Да се главни претрес настави након паузе у 12,30 часова, 
читањем писмених доказа и то стављањем докумената на 
документ камеру. 
 
 
 Чита се: 
 

• записник о препознавању од 25.01.2007. године сачињен у 
Окружном затвору у Београду од стране истражног судије 
Већа за ратне злочине и врши увид у фотодокументацију у 
прилогу, 

• списак о идентификацији лица након обдукција обављених 
05.05.1992. године у Зворнику од стране доктора Станковић 
Зорана. 

 
 

Констатује се да су сви прочитани документи приказани 
путем документ камере. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада нам је остало да прегледамо и комплетну 
документацију која је стигла на захтев суда као пропратна 
документација уз допис шефа оперативе и Транзиционог тима Patrick 
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Lopez Teressa, МКТЈ 08. фебруара 2008. године, а наиме, тражили смо 
комплетну документацију која се односи на процес формирања 
Зворничке бригаде Војске Републике Српске за постављење 
активности командног особља и добили смо, значи, ту документацију 
на једном ЦД са електронски овереним документима и листом 
достављених докумената. Та документација је и одштампана, а 
достављена вам је и у електронској форми. Да ли сада желите да 
читамо сва три ова регистратора или евентуално имате неки 
ефикаснији предлог, обзиром да су сви ову документацију добили? 
Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Предлажем да се та документација 
идентификује путем идентификације која је дошла од Хага и да се 
констатује да је прочитана, да не идемо појединачно у сваки документ, 
обзиром да је достављено у електронској форми странкама и 
достављено у писаном облику, тако да су имале времена, осим ако 
неко нема неки посебан захтев за неки документ. Што се тиче мене као 
тужиоца, ја немам посебан захтев у вези ове документације. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега? Изволите. Добро. 
 
 
 Констатује се да су странке сагласне да се увид у 
документацију која је приспела из Хашког трибунала 08. 
фебруара 2008. године на једном ЦД, изврши на начин да се не 
чита појединачно сваки документ, већ да се списак примљених 
докумената уз ЦД који се налази у предмету, изведе као доказ. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа, онда ћемо овај списак доставити, 
превешћемо па ћемо доставити, имамо овде списак докумената који су 
приложени, па ћемо то онда урадити један превод, па ћемо вам то 
доставити, мада сте ви сви то већ добили на ЦС-овима.  
 
 То би за данас било то, сутра ћемо наставити у 9,30 часова. 
 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извините, имам само нешто да кажем. Пошто 
смо данас завршили са тим писаним документима, између осталог и са 
потврдом коју је суду доставио сведок Вуковић Мирослав и да се на ту 
потврду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то је већ раније било предложено. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Обзиром да су њихови потписи ту, нису 
изјаснили, а бојим се да сада нису довољно добро то уочили, па ја бих 
предложио да се изјасне, јесу ли то њихови потписи, односно јесу ли 
приметили ту потврду, како су регистровали и тако даље. Они се нису 
изјаснили да имају неке примедбе, али ја бих, ето молио, чисто да суд 
поведе рачуна, па да их пита. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете данас да то урадимо? Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако желе, наравно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ми ћемо да им кажемо, господин Поповић 
је то у својој одбрани и рекао, после се више није ни бранио, он је 
рекао управо да је такву потврду, да ли је тако? Господин Грујић није 
се о томе изјашњавао. Хоћете сада или ћете касније? Да се 
консултујете са вашим браниоцима или како хоћете?  
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Хоће бити у четвртак суђење? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не би требало, ако смо сада све ово погледали. 
Нашла сам у копији, само да видим у којој је књизи, књига број XVI. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја само да појасним зашто сам, пошто је тада 
када је Вуковић сведочио, рекао да он такве потврде није издавао и да 
је немогуће да постоји његов потпис на таквој потврди. Пошто је 
накнадно овај сведок Вуковић доставио такву потврду, ево ја из тог 
разлога, оптужени Поповић је дозволио могућност, односно он је и 
причао о тим неким таквим потврдама и говорио околности под којима 
је он то издавао такве потврде и тако даље. Сада, у том смислу ја сам 
предложио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он је управо то сам рекао у одбрани. 
Изволите, господине Грујићу? 
ОКР. БРАНКО ГРУЈИЋ:   Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
ОКР. БРАНКО ГРУЈИЋ:   Када сам боље погледао, сетио сам се. Ове 
потврде, знам да је командант дошао у општину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
ОКР. БРАНКО ГРУЈИЋ:   Командант Павловић, Марко Павловић, да је 
дошао у општину, да је штаб преговарао са тим добровољцима, да би 
то био услов да би они напустили територију Зворника, да је био услов 
да им се потпише и штаб и да им потпише неко из општине, разумете, 
да они нису то чинили и тако даље. Онда неко од правника је направио 
неку потврду, извучено на матрицу и онда је то потписано на матрици и 
после је то у штабу попуњавано, коме су дали, коме нису, ја верујте не 
знам, заиста, нисам у току. Некоме су дали, некоме нису дали, они су 
то радили, ја заиста нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви сте потписали? 
ОКР. БРАНКО ГРУЈИЋ:   Ја сам потписао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОКР. БРАНКО ГРУЈИЋ:   На матрици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има питање неко? 
ОКР. БРАНКО ГРУЈИЋ:   Верујте да би и кућу потписао моју, само да 
иду, овај, и то бих потписао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има питање неко? Тужилац нема? Добро, 
хвала. 
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 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Главни претрес се одлаже за: 
 

26. март 2008. године, 
са почетком у 9,30 часова. 

 
 

ЗАПИСНИЧАР           ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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