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 КОНСТАТУЈЕ СЕ да су приступили: 
 

• оптужени Савић Горан и Ћилерџић Саша, у предмету 
К.В. 1/08, 

• заменик тужиоца за ратне злочине Милан Петровић, 
• браниоци оптужених, адвокат Небојша Милосављевић и 

адвокат Павловић Радован. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви знате да смо за данас предвидели 
видеоконференцијску везу из Суда Босне и Херцеговине у Сарајеву, 
будући да ови оштећени који су и у претходном поступку саслушани 
преда мном, као председником већа и колегиницом која је, такође, била 
члан већа у предмету, нису прихватили да дођу у Београд. Обзиром да су 
и претходног пута саслушани путем видеоконференцијске везе, ми смо и 
за данас предвидели да их саслушамо путем видеоконференцијске везе. 
Ви имате њихове исказе из предмета које су дали у предмету К.В. 5/05, а 
претходно је, обзиром да је и у фази истраге било предложено 
препознавање, ми смо за сада предвидели да поверимо ту истражну 
радњу истражном судији, па да за моменат претрес, након што га 
отворимо,  прекинемо у том смислу, па да видим да ли имате везано за 
то нека изјашњења или не. 
Адв. НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ:(бранилац окривљеног Ћилерџића) 
Ја имам генералну примедбу, не знам да ли ће се са мном сложити 
колега који брани првоокривљеног, мислим да је у оваквом озбиљном 
предмету неприхватљиво да се сведоци-оштећени не саслушају 
непосредно пред судским већем. Сумњамо унапред у њихову 
објективност, тако да сматра одбрана, односно ја као бранилац Саше 
Ћилерџића да би једино непосредним саслушањем би ми као браниоци 
имали право да поставимо одређена питања, било једино правно 
целисходно, а ово, бојим се, то што су они изјавили у претходном 
поступку, знате, то је једна ствар, али овај, по Закону о кривичном 
поступку, принцип непосредности је један основни принцип кривичног 
права, према томе, ја стављам генералну примедбу на овакав начин 
поступања судског већа, ако прихвати ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Хвала. Колега, нисте разумели, али Ви ћете 
имати право потпуно да постављате сва питања.  
Адв. НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ: Знам, али знате шта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Ви сте рекли да не можете да постављате 
питања. 
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Адв. НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ: Не, да Вам кажем, много је 
једноставније да се питања постављају непосредно, разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно да је тако, не би законодавац предвидео 
ово као изузетну, у реду, наравно. 
Адв. НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ: Ми кажемо, ако не постоји други 
начин, ми смо принуђени да прихватимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро. Ви се слажете? Само микрофон и 
представите се. 
Адв. РАДОВАН ПАВЛОВИЋ: (бранилац првооптуженог Горана 
Савића) Ја се са колегом у потпуности слажем. Прво, тим људима то 
преко видеолинка у Сарајеву, да не кажем, на стотине, хиљаду 
километара, њихово сведочење је под великим знаком питања, 
објективности и истинитости, тако да могу они, то је време прошло, 
њихова сведочења, ја сумњам у њихова сведочења, искрено да Вам 
кажем. Ја предлажем да се евентуално претрес одложи, прекине, да се 
они покушају да се замоле, њима да се гарантује на крају, њима је овде 
безбедност загарантована, од суда, ове Државе, да би они могли без 
икаквих опасности доћи,  пред овим судом рећи, заправо, шта је се 
догодило и утврдити ми праву материјалну истину, да ли су ови људи 
учинили дела или нису, јер се ради ипак о људима који се налазе у 
неким животним добима, који имају породице и знате, сведочење тих 
људи који се тамо налазе, мало су чудни, поготову што сам ја, да Вам 
кажем искрено, судија, приватно, радио са њима петнаестак година и 
знам, Челопек, Незук, Каракај, та места знам, да не кажем, боље него 
Београд, јер сам одлазио, врбовали смо, не врбовали, него тражили смо 
радну снагу и знам тачно ко је где и тако даље. То баш игром случаја, 
познајем тај, ту локацију тих људи отуда. Ја бих њих замолио да 
евентуално дођу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Колега, ја мислим да Ви не сумњате да смо ми 
то све већ урадили, то су људи који живе у иностранству,  који одбијају 
да дођу. Ми немамо механизам да их принудимо да дођу, то знате, 
обзиром да су то људи који живе у иностранству. То нису лица према 
којима ми можемо принудне мере да и зато је управо 
видеоконференцијска веза и према новом Законику о кривичном 
поступку, која је предвиђена и као мера заштите. То саслушање је један 
вид мере заштите који је суд доделио. 
Адв. РАДОВАН ПАВЛОВИЋ: Судија, то је наш став, мој и колегин 
став. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Ја Вам само објашњавам да је то већ све у 
претходном предмету, претпостављам да сте вршили увид, а овај је суд 
имао у виду. 
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Адв. НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ: Ја желим да ове наше примедбе, 
оне ће вероватно бити и забележене, ако су поједини сведоци могли да 
дођу у Хаг, разумете и да тамо сведоче, па не би претресно веће у Хагу 
овај исто и они могу то видеолинком, али су тражили да дођу, да они 
дођу и они су дошли и никаквих није било проблема да дођу. Ако је Хаг 
страна држава, и Србија, зашто, који су проблеми да они дођу овде. Да 
расправимо то питање, због чега они неће да дођу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Према чл.121. Законика о кривичном поступку 
од 10. јуна 2007. године, дужни смо да у поступцима који произилазе из 
исказа заштићеног сведока обезбедимо тајност података о заштићеном 
сведоку, значи исте оне мере које смо тада одредили, уколико се нису 
стекли услови да евентуално заштићени сведоци сада кажу да те мере 
према њима више нису потребне, а Ви знате вероватно да Хашки 
трибунал има другачије мере за обезбеђење присуства сведока на 
располагању од нас. Везано за ову радњу препознавања, претпостављам 
да исто мишљење имате, да ли је тако? Добро, хвала. Сада, ја се 
извињавам Суду у Сарајеву. Добар дан. Да ли је то колегиница Јасмина 
Косовић? Да ли се чујемо? Добар дан, да ли се чујемо? Да ли нас чујете 
у Сарајеву? Добар дан. Она је чује, добар дан. Да ли нас сада чујете?  
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић:  Сада се изгледа 
чујемо. Добар дан,  да ли се чујемо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добар дан. 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић: Чујемо се? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да, да, само што се понавља текст.  Да ли је то 
госпођа Јасмина Косовић судија Суда БиХ? 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић:  Добар дан, 
колегинице Вуковић, јесте, ја сам. Чујете ли ме? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добар дан.  Чујем   Вас, али дуплира се ово што 
се каже, не знам да ли може да се избегне, да ли је то до нас или до вас. 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић: Не знам, ево сада 
ћемо питати технику да ли могу ово дуплирање гласа исправити.  Само 
мало причекајте.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро, пробаћемо сада. Прво да Вас питам, да 
ли су приступили ови сведоци? 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић: Да, приступили су, 
приступила су сва три сведока под псеудонимом «Т», «У» и «Ф»: 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро, добро, хвала. Ми смо за данас 
предвидели да саслушамо те сведоке путем видеоконференцијске везе, а 
претходно суд ће да повери спровођење истражне радње препознавања 
оптужених од стране ових оштећених, заштићених сведока. Ми смо о 
томе већ раније обавестили. Да ли је то у реду? 
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Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић: Колегинице, јако 
Вас лоше чујем, имамо ехо, а од наше технике имамо информацију да је 
до нас све у реду.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   И ја имам од наше технике да је код нас све у 
реду.  
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић:Повремено се губи 
Ваш глас, знате, у прекидима Вас чујемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро. 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић: Сада ћемо 
покушати поново нешто да урадимо, само мало.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли је сада боље? 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић:  Да покушамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Ево ја ћу издиктирати у записник, па да видимо 
да ли је боље. 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић:  Лоше, лоше. 
Покушајте поново, Татјана. 
 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
 На основу чл.335. ЗКП-а, ПОВЕРАВА СЕ спровођење истражне 
радње препознавања од стране сведока «У», «Ф» и «Т» који се налазе 
у Суду БиХ у Сарајеву, истражном судији овога суда. 
 
 ЗАДУЖУЈЕ СЕ судија Суда БиХ Јасмина Косовић да утврди 
идентитет сведока и саопшти га овом суду. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли ме сада чујете? 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић: Да, чујем, чујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли је боље мало? 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић: Мало је боље, али 
чује се. Повремено имамо прекиде, али ипак се чује. 
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 Констатује се да ће се током данашњег саслушања 
примењивати одредбе Другог допунског протокола уз Европску 
конвенцију о међусобном пружању помоћи у кривичним стварима, а 
везано за мере заштите,  те одредбе чланова о пружању правне 
помоћи. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:    Ево сада управо добијам информацију из наше 
режије да не могу да ступе у контакт са Вама и да се два пута чује тај 
повратни тон. 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић: Јесте, управо то. 
Ми Вас чујемо, али стално имамо ехо, повратни тај тон.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да, али они кажу да је до вас проблем, а не 
овде, стварно не знам. 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић: Проверавамо, сада 
ћемо проверити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро, хвала. Само да наставимо.  
 
 
 У  кривичним стварима  и на основу одредаба чл.117.-122. 
Законика о кривичном поступку, које одредбе су ступиле на снагу 
10.06.2006. године. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро, ми ћемо се сада повући. Доћи ће 
истражни судија. Јавност неће бити присутна, имајући у виду да је ово 
истражна радња, а не радња претреса.  
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 ПРЕКИДА СЕ главни претрес ради обављања поверене радње и 
исти ће се наставити након обављања истражне радње. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли нас сада чујете? 
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Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић:Јако лоше, са 
прекидима, али ја препознајем шта суд жели да уради, али схватили смо, 
само не знамо колико ће Вама то убудуће у даљем току поступка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Ја Вас одлично чујем, али ми смета овај ехо. 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић: Да, и ми добијамо 
ехо Вашег гласа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   И тако ће бити вероватно и током саслушања. 
Видећемо сада када истражни судија буде дошао, можда ће се нешто 
поправити. 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић:  Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Хвала. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Да се главни претрес НАСТАВИ. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли имамо везу са Сарајевом?  Немамо.  Да ли 
се чујемо сада? Да ли се чујемо? 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић: Чујемо се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро, хвала. Да ли је сведок «Т» спреман?  
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић:  Ево, довешћемо 
сведока «Т», само бих Вас колегинице Вуковић питала, да ли имате у 
плану да саслушате сведока «Ф»? Ако немате, да можемо га отпустити, 
да није више у суду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Па, нека дође сутра онда, тако као што смо се 
договорили. Сада ћемо прво сведока «Т», па ћемо онда «У»; па ћемо 
сутра да наставимо. Онда сведок «Ф» не мора да чека сада.  
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић: Важи, важи, хвала. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се у доказном поступку саслуша сведок под псеудонимом 
«Т». 
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ДОКАЗНИ ПОСТУПАК 

 
САСЛУШАЊЕ СВЕДОКА 

 
СВЕДОК «Т» 

 
 

Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић:  Чекамо сведока 
«Т». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:    Само да ми претходно кажете, да ли сте 
потврдили идентитет сведока? 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић: Наравно, наравно, 
за све сведоке је утврђен идентитет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:    Добро, хвала.  Да ли постоји овај папир са 
псеудонимима ради испитивања сведока, испред сведока и текст 
заклетве ове наше, према нашем ЗКП-у? 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић:  Текст заклетве 
постоји, а у ком смислу папир са псеудонимима? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Па, за време сведочења сведоци су и прошлог 
пута користили псеудониме ради означавања лица која су заштићена, па 
сам ја из Службе Ваше обавештена за помоћ жртвама и сведоцима да и 
даље тај папир постоји.  
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић:  Да, да, постоји 
папир, али ево ми ћемо уколико би сведок у току сведочења требао да 
спомене неко име, онда да користи псеудоним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:    Управо то, јесте. 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић:   Само мало.  
Колегинице, сведок је спреман. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро. 
Судија Суда Босне и Херцеговине Јасмина Косовић: Добио је папир са 
псеудонимима, тако да можете кренути са испитивањем и испред њега је 
текст заклетве. Изволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:    Само још да видимо сведока. Добар дан, 
господине «Т». 
СВЕДОК "Т":   Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Као и прошлог пута, ја ћу Вас поздравити у име 
Окружног суда у Београду и само да Вас упитам, везано за утврђивање 
Вашег идентитета, пошто су овде сада у питању нови оптужени и нови 
браниоци, да ли је судија потврдила Ваш идентитет везано за личне 
податке који се налазе ту испред Вас? 
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СВЕДОК "Т":   Да, ови су подаци тачни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли текст заклетве имате из нашег Закона 
испред Вас? 
СВЕДОК "Т":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:    Добро, и наравно, исто важе они псеудоними 
који су, сећате се и прошлог пута, важили. Значи, коришћење 
псеудонима везано за друге заштићене сведоке. 
СВЕДОК "Т":   Имају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:    Добро.  
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се саслуша сведок «Т». 
 
 Сведок са личним подацима као у списима. 
 
 Упозорен на дужност казивања истине. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Ви сте као сведок дужни да говорите истину. 
Давање лажног исказа је кривично дело. Предвиђена је казна затвора до 
пет година. Нисте дужни да одговарате на одређена питања суда, 
уколико сматрате да бисте се одговором изложили тешкој срамоти, 
знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Ја ћу Вас сада 
замолити да прочитате ту заклетву и да на тај начин положите заклетву 
да ћете говорити само истину. Изволите. 
СВЕДОК "Т":   Заклињем се да ћу о свему пред судом будем питан, 
говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато, нећу 
прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:    Хвала.  
 
 
 Констатује се да је сведок положио заклетву, те да даје свој 
исказ. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Пре свега ћу Вас питати, да ли Ви остајете при 
исказима које сте до сада дали у претходном предмету, везано за ове 
исте  догађаје од којих су неки предмет ове нове оптужнице против 
двојице оптужених? 
СВЕДОК "Т":   Да, остајем при исказу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Који сте дали пред судом? 
СВЕДОК "Т":   Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   То је било 29. јануара 2007. године. 
СВЕДОК "Т":   Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро. Овде је у току нови поступак против 
двојице оптужених, којима се стављају на терет неколико радњи и то на 
Пољопривредном добру «Економија» у мају 1992. и на «Циглани» у 
периоду од 12. маја до почетка јула месеца 1992. године.  Ви сте 
претходно, пре него што ми сада приступамо овом испитивању, били на 
препознавању оптужених и ја ћу Вам сада рећи да ми Вас нећемо 
детаљно испитивати, значи није потребно да нам понављате целокупан 
исказ који сте раније дали везано за оптужене којих се Ви сећате као 
«Торе»; «Зокса» и тако даље, јер је тим лицима пресуђено у овом суду, 
већ ћемо се сада више фокусирати на ове конкретне радње за које сте Ви 
помињали да су извесна лица «Сава» и «Саша» у њима учествовали. Па 
ћу Вас сада замолити само укратко да нам кажете, значи да кренемо од 
Вашег доласка на ово Пољопривредно добро «Економија», а онда да нам 
кажете само везано за радње којих се сећате да су ова лица под овим 
надимцима која сте Ви знали као такве, предузимали.  
СВЕДОК "Т":   Везано за «Саву» потиче од мог одвођења од куће до 
«Економије» и зато ћу се задржати на том делу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро. 
СВЕДОК "Т":   Јер лично господин «Саво» је био у мом одвођењу и још 
двојице људи. То је било 07. маја 1992. године у вечерњим сатима, негде 
око 6, пола 7 увече, значи предвече. «Саво» је дошао са «Пуфтом», 
говорим «Пуфтом» и «Савом»; јер тада нисам знао ко су, јер ћу за 
њихова та имена, односно надимке сада, како сада видим да су били 
само надимци, сазнати најсвежије у «Циглани»: Чак ни у «Економији» 
нисмо могли све да чујемо да се они тако зову, јер су вероватно то је 
било брзо, два, три дана и када смо отишли горе да радимо, тада смо 
били под њиховим патронатом и да су се они изјашњавали између себе и 
дозивањем и причањем, изјашњавали да се зову под тим именима. Са 
«Савом» је дошао значи «Пуфта» и још један човек из мог места и 
покупили су два још човека и мене. Ту морам мало ради «Саве» 
објаснити да се добро сети, а хвала Богу да је и он здрав  и жив, испред 
куће су нас потерали на улицу, а «Саво» је имао пиштољ, засукане 
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рукаве, качкет и тако је по мени, сада да кажем, духовито, маштовито 
гледао около, има ли кога, нема кога, пиштољем и да покажем овако, ако 
се види, нагоре, лево, десно, као нешто, шта ја знам и наредили да 
кренемо од наших кућа једно педесетак метара низ улицу где је стајао 
један плави комби, а он се то добро сећа, без бочних врата ових већих 
клизећих, која су негде скинута, шта ја знам и наредили нам да гурамо, 
да упалимо. Сада, ја не знам да ли је то био трик да можда гурамо, што 
је то или што је стварно била неисправна батерија или нешто, ми смо то 
погурали и упалили. За волан је сео «Пуфта» и тај комшија са «Савом» 
су нам наредили да уђемо у комби и сели смо. Тада смо приметили, 
односно ја сам приметио да је комби по поду има крви, не баш свеже и 
да је ту нешто се дешавало и било и комби без врата, да је, сада кажем, 
служио за тако некакав транспорт који је, уствари, они су сва возила и 
узимали и овај, отуђивали. Док возе, возе, када не возе, када може, то 
остављају и иду даље или поправљају негде на. Е, кренули смо тако доле 
низ улицу једно триста метара до главног асфалтног пута. То је 
магистрални пут Зворник-Бијељина.  
 

Кренули смо у правцу Зворника. Стотинак метара лево се налази 
једна кафана од комшије мог и комби се зауставио. Неког су чекали 
односно «Пуфта» је засвирао, затрубио. Из кафане су се појавили људи 
на врата, неки од мојих комшија, али један човек који ће се касније 
помињати, све у току, звани «Војвода»  са брадом, истина без капе, без 
шубаре са не дугом брадом, мало краћом, косом мало дужом, али 
везаном преко главе, позади један репић, ето како се каже, репић један 
дужине до десетак сантиметара, можда мало краћи, али је везан био. 
Нешто је расправљао доле, пар минута и дошао је у комби, сео између 
«Пуфте» и «Саве». Тада смо наставили у правцу Зворника. Ту се ништа 
није посебно дешавало, једино што нас је тај «Војвода» гледао и стално 
гледао, гледао као да је по мени изгледало да нас хоће да хипнотише, 
такав мислим поглед и тај поглед, који је фактички нас, лично мене, 
убијао у том психичком смислу. Дошли смо на «Економију» и кренули 
смо лево једно опет стопедесет метара до двеста. Ту се налазе неке 
просторије, зграде, управне зграде како су ту биле, неке канцеларије и 
једно две штале од тог добра. Некада је то добро радило, али у то време 
је мало обновљено и врло мало је ту било нечега од те стоке. И ту смо 
овај истоварени и утерани у једну малу просторију слично као нека 
портирница, као нешто је било, остава. Е, ту се сада што се тиче «Саве» 
прекида и од тада га нисам видео до после можда сутрадан, када ћемо 
бити пребачени из те мале просторије у један већи део где затичем још 
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људи који су тамо били притворени. Када долазе, да поново испитују, да 
поново траже, чак и да туку и да, овај, се иживљавају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Кажите нам, шта се дешава када поново виђате 
«Саву», са ким долази и шта ради? 
СВЕДОК "Т":   «Саво» долази опет ту са «Нишким», долазио је са 
Драганом «Тором» и са осталима, али, овај, често пута су долазили, то 
кажем често пута, сада да не буде баш толико дуго, јер замислите, које 
се све ствари могу десити у кратком времену од мог боравка на 
«Економији» од 07. маја навече до 12. маја 1992. године ујутру, када 
ћемо бити пребачени у «Циглану». И сада, у овом тренутку, овај, не 
могу баш да поредам то све по реду, овај, шта се све дешавало, али једну 
вече дођу једни, другу вече или у току дана или заједно дођу, па се ту 
већ почела појављивати са њима, јер касније смо то ми сазнали да је тој 
групи која је била, у којој је био «Саво», се звала као краљевачка група. 
Змачи, у тој групи је био «Саво», био је «Саша», не, пардон, био је 
«Торо», био «Зокс»; био «Пуфта» и не знам ко још, како је било, а у 
групи од «Саше» то су били опет други овде који су долазили од 
Лознице, овај, за кога морам рећи да сам скоро негде чуо од човека који 
је оптужен у Хашком трибуналу, да је чак «Саво», да је чак «Саша» био 
један од водећих тих неких малозворничких, односно србијанских, ту 
овај групе неке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Ко је био тај «Саша», одакле је тај био? 
СВЕДОК "Т":   Е па тада нисам знао да је тај «Саша» био ту и чак сам 
чуо да је тај «Саша» и сада не знам овај детаљно, тачно, али сам чуо од 
тог оптуженог да је он поменуо тада да је тај «Саша» чак и ту негде из 
Малог Зворника или негде из Србије, ту негде, ако је то тачно, 
информацију ја бих волео да знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Значи, то када кажете да је долазила 
краљевачка група, у ту групу не увршћујете тог «Сашу» кога Ви знате 
као «Саша»? 
СВЕДОК "Т":   Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро. Да се сада вратимо на евентуално 
присуство «Саве» на «Економији», нешто сте тада помињали? Прво сте 
помињали да је «Торо» долазио са камером нешто да вас снима? 
СВЕДОК "Т":   Јесам, али Ви сте рекли да се више сада вежемо за 
«Саву», али ето. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Али ту сте онда помињали да су на вратима 
«Пиварски» и «Саша». Да ли је то тај «Саша»? 
СВЕДОК "Т":   Е, јесте, добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   То је тај из те друге групе? 
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СВЕДОК "Т":   Јесте. Овај, ту вече смо преноћили у том малом једном 
простору, где смо преседели на једним колцима, како ми кажемо, овај, 
стубовима, колцима, бетонским, повијеним, овај који су били изливени 
од бетона, била арматура, овај, као то је се пре радило  за ограду, за нека 
складишта, за нешто, три, четири комада су била један на другом 
наслагана и они су, арматура је вирила са страна, десетак, петнаест 
сантиметара, вероватно за неке везе, јел, овај. Ту сам ја приметио да је 
на тим, овај, било на поду пар овај капљица, овако флекица мањих овај 
крви и да је било чак на тим, овај, арматурама и морам рећи сигурно да 
сам то, иза тога стојим, видео да је било чак на тим арматурама са то 
мало крви, и како да се изразим, длачица. Да ли је то од ногу, руку, од 
нечега, значи закачено, да су ту људи, фактички сам схватио, 
малтретирани. И данас, ето, док ово објашњавам, друго ништа није 
могло бити, јер ту није могла ући ниједна крава, камоли да, то је била 
просторија метар и по са метар и по, можда тако. И ту смо ми 
преноћили, седећи без спавања. Понекада би тај стражар неки који је ту 
био, долазио и буде мало унутра, седи на столици па изађе, да би тако 
освануло. Е сада ујутру, да ли је то било можда пола седам или је седам 
сати или је шест сати или је, овај, нисам добро упамтио, Драган «Торо» 
је дошао са камером и почео нас снимати и пита, «што сте ви овде, ко 
сте, шта сте, име, презиме», шта ја знам и тако те ствари. Зашто смо, и 
ми не знамо и то је била, мислим, свако појединачно од нас тројице 
снимање. Могуће да то није било пар можда по пола минута снимање 
или шта ја знам, то није нешто веће било и склопио то и изашао напоље 
и позвали су нас да изађемо напоље. Изашли смо напоље и ја сам 
мислио, хајде можда то сада да идемо. Онда су нас повели до следеће те 
зграде која је била можда дужине петнаест метара, можда седамнаест 
метара и ширине можда пет, шест, ту је било две, три канцеларијице и 
нека већа просторија, овај, у којој ћемо сада ми ту бити, овај, смештени.  
Могу је и касније описати каква је и шта је и има једно два, три 
степеника као мало подеста, овако, каже, попните се горе, баш код тих 
врата где ће нас тамо ставити. Ми смо се попели горе и онда су 
наредили, сада добро се сећам да је «Саша» био са леве стране, 
«Пиварски» је био тамо даље, овај и стајао и гледао. И неко је рекао, 
сада не знам ко је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Како је изгледао тај «Саша» и тај «Пиварски»? 
СВЕДОК "Т":   «Саша» је, овај, био човек овако мало, овај, поширок, 
мислим, није био превисок, није био нешто крупан, као мало развијен 
овако и имао је можда, можда до тридесет година, тако, ја не могу сада, 
верујте то, али моје виђење је такво. Можда сам га и преценио, али 
углавном тако ми је остало у сећању, овај и стајао је са стране. Имао је 
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овако неку, изразито униформу неку, био је обучен у нешто војничко, 
нешто овако и са стране је стајао и гледао, посматрао нас.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:    Да ли је имао маскирну униформу или ону 
једнобојну војничку, да ли се тога сећате? 
СВЕДОК "Т":   Па, добро се не сећам, али углавном није била она 
изразито шарена, велика, рецимо оно што је било, него онако нешто 
било је на њему, а касније је долазио, када је долазио у «Циглану»; било 
је мало другачије и шта ја знам и тако. И онда су нам рекли да, ко има да 
скине пертле са ципела. Ја нисам имао то и неке сам сандале имао, 
просто обучен, када сам од куће отеран, раскомоћен. Ко има сатове и 
добро се сећам да сам скинуо сат, пружио и тај сат је «Саша» узео, дао 
сам њему у руку. Са «Сашине» леве стране, у дужини можда овај два 
метра, стајао је овај «Пиварски» и остали ти војници, јер ту да 
напоменем, су били војници овај из једног краја витиничког Кисељака, 
близу има једно мало насеље које се зове Јасеница. Ту су људи били овај 
стражари, јер су касније, када сам боравио ту тих пет дана, морате ићи у 
WC и они ће ме извести, они су ту били као ето постављени да чувају ту 
нешто, шта ја знам, да чувају нас, али су били у униформи, не маскирној, 
него униформи овој старој југословенској униформи. И тако су, када смо 
то њима дали, онда су нам рекли да идемо тамо. Неко је отворио, ја се не 
сећам, врата и ушли смо у ту просторију и онда сам могао да видим тамо 
људе који су већ били пре мене, нас тројице, које су нас сместили.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Ви сте детаљно тамо објашњавали који су то 
све људи које сте Ви затекли. 
СВЕДОК "Т":   Ја сам то у прејашњем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:    Када сте Ви стигли, да ли је тако? Ја мислим да 
нема потребе, пошто имате све оне исказе, да не оптерећујемо записник. 
Да ли се слажете, колега?  
СВЕДОК "Т":   Слажем се ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро, добро. Само ми реците, да се вратимо на 
тог «Саву»; када Вас је ухапсио са овим «Пуфтом», да ли је он имао 
униформу на себи, «Сава»? 
СВЕДОК "Т":   Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Какву, да ли се сећате? 
СВЕДОК "Т":  Имао је шарену униформу, знам добро, имао је шарену 
кошуљу, униформу и овај заврнутих рукава је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли је био наоружан? 
СВЕДОК "Т":   Јесте био наоружан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли знате шта је имао? 
СВЕДОК "Т":   Ја мислим да је тада он имао бели опасач, овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   А од оружја, да ли знате шта је имао? 

ВРЗ 04
48



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 22. јануара 2009. године 

 
 
 

 

14

СВЕДОК "Т":   Пиштољ је имао тада, држао у руци пиштољ, овај, 
малопре сам показао да је тако био, оно као да право нешто тражи, као у 
филмовима, овај. Е касније је он долазио, касније када је долазио у 
«Економију», он је тада вероватно, колико се ја сада сећам, имао и 
пиштољ, али имао је, екстра је имао овај пушку која се звала 
«пумпарица». То је пушка са цеви у коју се убацују овај, убацују се меци 
и касније то фактички дође као аутоматска пушка, овај, за лов. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Колико пута сте Ви тог «Саву» видели на 
«Економији» за тих пет дана? 
СВЕДОК "Т":   «Саву» сам видео на «Економији» једно, па за пет дана, 
једно три пута, значи, овај, сутрадан и можда још један пут и овај, 
навече када ће, то је било, мислим, 10.-ог, када ће се десити са, овај, 
«Бубицом» у тој просторији када ће они доћи да нас малтретирају још и 
када ће «Бубица» тада, како ја ето кажем, извући некакав дебљи крај. А 
извукао је, ето, овај, и човек је мртав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Какав је имао контакт «Сава» са «Бубицом» и 
да ли је још неко био ту и када је то било? Да ли можете да се сетите и 
да ли можете да нам кажете, у односу на довођење «Бубице», шта се, 
када се то дешава? 
СВЕДОК "Т": Е, ја ћу Вама објаснити, око тога, ако можда нешто 
испрескачем, па нешто могу се и повратити, јер замислите Ви у тој 
фрци, у тој атмосфери када ту људи уђу, када уђе краљевачка група, 
како смо их ми назвали, а они су уствари тако и били, овај, па 
Лозничани, они су се називали «специјална полиција». Е они су били у 
овај, да Вам сада објасним, они су били у униформи, баш у тој некој као 
полицијској, некој, овај, оној старој униформи, као некој полицијској 
униформи. Није то била нека шарена полицијска, него она као пријашња 
полицијска униформа. И одатле се, када се то уђе, то је фрка, како то 
волимо рећи, овај, не море се то баш пуно да се види, али углавном 
остају ти тренуци, те сенке када око налети или тако се деси, овај, ако на 
мене није неко навалио да ме бије тренутно, нормално гледам шта ће 
бити и тада у том тренутку онда гледаш шта се са другима дешава и не 
можеш да све баш овај видиш у детаље. Али углавном, срж једну коју 
сам ја ту могао видети у тим моментима, овај, ћу да опишем. Овај, јер ту 
су долазили, значи, те две групе, овај, некада појединачно, као 
краљевачка, некада као полиција, али су некада долазили овај заједно. 
Па чак је долазила једна жена, цура, девојка, која се ту иживљавала, овај, 
да покаже своје неке као тобоже карате финесе, па скаче, удара у прса, 
ногама и у главу и шта ја знам. «Саво» је исто ту долазио, овај у групи, 
овај и улазио у просторију, али ја се сада пуно не могу да сетим први 
пута, други, како је то све било, али имам овај утисак, детаљ у глави још 
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добар детаљ који је остао у мени, овај, у глави, а то је било мислим 10.-
ог, то је било 10. јула, поподне, навече, е тада су се слиле ту, како ја 
кажем, снаге, њихове снаге које су ето тако овај атакирале. Пукла су 
врата, отворила се врата, ушло се  унутра, тада је овај ушао, ушао Драган 
«Торо», за њим «Саво», овај, Драган «Торо» је носио овај исто пиштољ, 
са једне стране окачен топуз, топуз. «Саво» је ушао, засуканих рукава, а 
према њему својствено, качкет је увек носио, качкет, бели, шарени, како. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Причамо о «Економији» и даље, да ли је тако? 
СВЕДОК "Т":   Јесте, да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Рекли сте «јули», због тога Вас питам, јули 
месец? 
СВЕДОК "Т":   Мај, мај, извињавам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Мај месец. 
СВЕДОК "Т":   То је мај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Значи, «Торо»; «Саво», има ли још неко да је 
ушао? Колико је њих ушло? 
СВЕДОК "Т":   Сада се ту, ја колико знам, ту се врте сви и било је ту још 
овај, овај, Лозничана и свега, овај, не могу сада да се сетим баш детаљно 
али углавном тај, кажем Вам, црта главна, када се ради о «Сави» и овај 
Драгану «Тори», овај, то је остало стварно печат. И сада да Вам само 
објасним, шта се десило тада. Када је Драган ушао, све је то се морало 
овај као по обичају и пре, да скочимо значи на ноге, сваки човек, овај, 
иако смо доле седели на бетону где ништа није било прострто, чисти 
бетон, овај и тако преспавали понеку ноћ, то што смо ту били. Уза зид, 
значи, уза зид, са рукама позади, свезаним значи позади, рукама 
свезаним,  показујем, ако се види, ево, свезаним, мало обореном главом, 
овај, према доле и то је био као тај овај, нећу да кажем поздрав, него тај 
део посла који смо ми као притвореници морали  то да испоштујемо. 
Међутим, одмах, «Саво»; овај, Драган је први како је ишао, насрнуо је на 
овога, на «Бубицу», јер отприлике тог се дана највише радило овај око 
тог «Бубице», насрнуо је, тамо га је, овај, ударио ногом, овај, негде у 
пределу стомака, коленом, па се он тако сагео и окренуо се за њега овај 
и гледао је ланчић на овај врату. «Саво» је пришао, ако је «Саво» то, тај 
«Саво» што је «Саво»; ако сам га ја препознао, мислим да сам га ипак 
препознао, овај, жао ми је било да нисам, овај, нека се сећа добро како је 
пушќом ишао и овако ћу показати, ишао са пушком «пумпарицом» и 
«Бубици» под врат је пушку ставио и каже, овај, «добар ти је овај 
ланчић, шта ће ти, неће он теби ни требати».  И ако сам ово још неки пут 
поменуо, можда нисам у истој формулацији рекао, али односи се да 
њему то више неће требати, јер неће преживети, ионако је за ових пар 
дана што је био ту, овај, претрпео све тортуре и остало, да је био, 
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такорећи, овај никакав. И онда је скинуо ланчић са врата и узео, ставио 
га себи. Ја опет понављам, тада су то они завршили са њим, овај, са тим 
скидањем ланца, а помогао им је и Драган «Торо» и онда су почеле туче. 
Окомио се још један човек кога ја не могу да идентификујем који је био, 
овај, касније га нисам никада виђао. Можда је био крупан, доста крупан, 
браду је имао, који је он, овај, онда је узео лепо за главу «Бубицу» и на 
колену је, како ми то кажемо, извињавам се, набио му на колено главу. Е 
тада су почеле, овај, туче,  тада је «Саво», овај и Драган «Торо» су овај 
тамо били око «Бубице» и са њим су «обрађивали», како ми кажемо 
«обрађивали», малтретирали, још тамо тукли, ко је већ, и ја сам изгубио 
из памћења, али су се други који су присутни били, опколили, нас 
остале, па смо тада исто били претучени до краја, да смо једва ту ноћ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   То је том приликом када је био овај ланчић, 
када је скинут ланчић? 
СВЕДОК "Т":   Јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро, да ли можете да нам кажете, да ли сте 
Ви видели да ли је «Торо» можда тукао «Бубицу» или још неко? 
СВЕДОК "Т":   Па, рекао сам, «Торо» је овај, касније ко га је све тукао у 
томе, али у почетку је «Торо» почео, па је касније пришао овај један 
други човек кога ја више нисам ни видео, ни данас-дан не знам овај, за 
главу ухватио и на колено главу набио.  И «Саво» је са њима био ту и то 
је све као чопор. Касније су се ови расподелили и како сам и пре исказе 
давао, увек је некако било да поновим, а када уђу, по пет, шест их дође, 
седам, осам их дође, зависи, група и како се спакују, како се скупе, онда 
то се окрену па, окрену се, један човек овамо, овај, и узме нас двојицу, 
хоће да нас туку, да нас газе, показују колико они знају карате,  онда са 
реквизитима, рецимо, ланцима, са оним кабловима сеченим, са рецимо 
овај неким колцима, моткама, са цевима и шта све не раде овај, ту су 
радили са нас, тако да као буду задужени један за два, тако да нисам 
више видео шта се десило са овај «Бубицом»; само када је то све 
завршено,  видео сам да је скљокан доле и да овај, више не може да се 
покреће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли су тада «Торо» и «Сава» отишли одатле? 
СВЕДОК "Т":   Па, када заврше обично туче те и премлаћивање, тортуре 
буду можда сада да не кажем ја колико, не могу тачно рећи, али можда 
десетак минута и нешто, овај, јер обично ако би било пола сата, како су 
они, овај, ти који дођу да нас туку и млате, значи добро смо и преживели 
овај ово све, али углавном, овај, колико њима буде задовољство и 
колико они то хоће, ту буду.  Отприлике би могло бити просечно десетак 
минута и када изађу напоље, ми више ништа не видимо, јер тамо су, то 
су врата била дрвена, али су споља већ обложена била овај лимом и на 
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вратима, на сред врата је био један отвор са овако једним капком, да се 
ту може видети и шта ја знам, провирити и то када неко споља отвори, а 
изнутра није могло ништа, јер је та просторија била дуга једно шест, 
седам метара, можда и тако широка, једно пет, шест метара, била около  
глетована са неким бетонским тим глетом. Доле исто су биле овај бетон 
глетован, тако да је то можда служило некада као магацин, као нешто, 
шта ја знам пре, нисам ту био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли сте можда и «Нишког» видели? 
СВЕДОК "Т":   «Нишки» је долазио, али ја морам рећи да «Нишког» 
нисам ја никада видео да је некога ударио. Ја то морам рећи, то је 
истина. «Нишки» је, ја мислим да је «Нишки» био, када ће се то 
потврдити у «Циглани», да је он био вођа тих, који је он касније сам 
рекао да је он, да је он и нека та група припадала овај, да припада 
Шешељевим диверзантима, шта ја знам и тако то, овај, он је мало имао 
ту неку команду над нама када су нас пребацили на тај принудни рад у 
«Циглану»: 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   А да ли знате, какав је однос «Торе» и «Саве»? 
Да ли ту има да је неко некоме надређени или не и «Нишког»? 
СВЕДОК "Т":   Ја не знам сада, ја мислим да «Саво» није био надређени 
над «Тором»; да је био «Торо» надређени над «Савом». То је моје 
мишљење, јер ипак је он мало више се шетао, као нешто озбиљно 
наређивао и ово остало, а «Саво» је био ту исто у тој њиховој групи, овај 
и долазио је ту на «Циглану», ако прелазимо на «Циглану», овај, на 
«Циглани». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Ја бих волела да завршимо са овом 
«Економијом»:  
СВЕДОК "Т":   Да, добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Значи, том приликом кажете, када је «Сава» 
узео тај златни ланчић и када је био «Торо», да ли се Ви сећате, да је 
било још ту који су дошли, јер нам је «Торо», Славковић Драган значи 
који је у овом поступку сада сведок, обзиром да је према њему окончано, 
он је овде сведочио и говорио да је ту доста њих дошло и да је он ту 
тукао овога «Бубицу», да је ту био неки разговор. И сведок «У» нам 
помиње, говори о садржини неког разговора. Да ли још неког ближег 
детаља можете да се сетите,  везано за тај тренутак? Ви кажете, печат 
Вам је оставило то скидање ланца. Шта се тада дешава? Да ли се сећате 
неког обраћања «Бубици», неког разговора са њим од стране «Торе» или 
можда «Саве» или неког трећег? 
СВЕДОК "Т":   Па, добро, ја се можда не сећам то, јер знате тамо, тамо 
је трајала,  минут је трајао можда овај месец, а месец је можда сто 
година, овај,  мени је тако изгледало. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Питам само да ли се сећате. 
СВЕДОК "Т":   Ја се сећам да је то био некакав контакт, овај, као, али 
мислим, по мени то је било кратко, а уосталом, ја сам био рецимо 
прекопута једно, то значи једно три метра, четири, рецимо од овај, у 
другој линији,мислим, до другог зида, а који су нешто и питали у томе 
свему, можда су нас други тукли, «обрађивали» , док су они њега можда 
шта питали, испитивали, јер, истина је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро, значи Ви се не сећате неког разговора? 
СВЕДОК "Т":   Да је Драган «Торо» рекао, овај, истина је, да је ту дошло 
њих доста, а сада ја нисам бројао колико је дошло, пет, десет, петнаест, 
али када уђу они, они су тачно, овај, на врата уђу и расподеле се около, 
јер су сви око зида, тако да, овај, нисам чуо тај разговор, само знам да је, 
да сам чуо у том тренутку, јер још није била почела туча, колико се 
сећам, када је било речено да неће њему требати тај ланчић, мислим, шта 
ја знам, и скинути и то све.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Онда је и тучен «Бубица» том приликом? 
СВЕДОК "Т":   Да, сигурно, то је сто-посто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:    У каквом је стању био «Бубица» када су они 
отишли? Да ли се том приликом сећате? 
СВЕДОК "Т":   «Бубица» је био у лошем стању, овај и он је доле, овај, се 
скљокао, мислим, на земљу, овај и није могао, такорећи, скоро да мрда 
овај и он је када су они одлазили, он је окретао руке да покаже, не знам 
којом је руком могао да покаже, и овако је као, колико видим, овај, у 
главу као пиштољ да убије га, није могао такорећи говорити, као да га 
убију, да га не оставе таквог. Е и њега ће још тући сутрадан ујутру, то је 
12.-ог, када ће он да остане, а ми ћемо бити пребачени у «Циглану».  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   12.-ог ујутру? 
СВЕДОК "Т":   Да и још да напоменем ја, у «Економији», у тим групама, 
не сећам се да ли је то било други дан или трећи дан, овај, када су нас 
тукли, из Лознице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   А овом приликом нису били из Лознице када је 
био ланчић? 
СВЕДОК "Т":   Па, можда су и били, ја се не сећам добро, али овај, био 
је, нису били све, јер од Лозничана је било можда седам, осам, десетак 
људи тих тамо, тај неки «Лале» је био, овај, «Прља» био, овај, 
«Кобра»,.био «Гогић» неки, сада не могу да се сетим, било је њих, овај, 
овај, колико их је било, зависи све, шта ја знам, како су они искупе или 
како наиђу, када нема  власти, када нема ништа, то је тако  по мени 
изгледало. И ако могу да објасним само неки свој лично ту још 
доживљај, пошто ће бити ту овај, а то се веже за убиство једног човека 
ту, овај, комшије, да не говорим сада све то и мојој патњи 12.-ог ујутру и 
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премлаћивању и извођењу, ако треба, ја сам то једном рекао, овај, могу 
поновити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро, Ви сте то испричали за страдање Вашег 
оца, то сте испричали и ту није био «Сава», да ли је тако? 
СВЕДОК "Т":   Није био «Сава». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро, Ви 12.-ог. 
СВЕДОК "Т":   Али можда би добро било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:    Изволите. 
СВЕДОК "Т":   Можда би било добро да кажем још нешто, овај, око тих 
тортура и овај свега, да и ти оптужени чују да, ако већ не прочитају или 
нешто, али вероватно да читају, можда то, овај, када су нас тукли исти 
ти из Лознице, овај, они су тукли нас свугде и свашта. Зато сам поменуо 
то неко коље и то неке палије и остало. Овај, пожелео сам сто пута да су 
ме убили, колико сам свега преживео. Једне прилике донео је, мислим, 
ми кажемо, из Лознице, али они су били са тог тамо подручја, звала се 
лозничка та група, полицајаца, донео је колац један и почео нас тући и 
ударати и по глави и по грудима  и свугде и овај, када је окренуо тај 
један колац, како ми кажемо, није он био превише дуг, једно седамдесет 
сантиметара, можда дебљине седам, осам, тако, срећа, затупљен и мало 
одоздо што је заоштрен, да ли је негде ударао у бетон или нешто и када 
је он мене ударио тако оштрицом, показујем у стомак, због чега и данас 
имам последица, само мало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли можете да наставите? 
СВЕДОК "Т":   Могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Добро. 
СВЕДОК "Т":   Тако ме је ударио да сам ја морао да извршим нужду, ја 
сам мислио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   То је тај Лозничанин? 
СВЕДОК "Т":   Да. Ја сам мислио да сам и прободен и све и да је у мени 
све то готово. Али, ето, остало је  тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   То се дешавало на «Економији» ово што сада 
причате? 
СВЕДОК "Т":   Јесте, то је негде можда други, трећи дан када сам 
дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   После 07.-ог? 
СВЕДОК "Т":   И тако је било са мог оца и са мог рођака и све и још 
гори је био, јер у овај, 12.-ог је био када су ми оца убили, а то ћу рећи за 
«Зокса», овај и за тог «Војводу». Јa нисам ту видео «Саву», мислим, не 
могу да кажем, можда је био, можда није, али не тврдим, јер у том 
гунлуку и томе свему, нисам имао када да видим баш све особе, али 
претпостављам да нису само били овај «Зокс» и «Војвода». 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је овај догађај од 12.-ог, да ли је тако, ујутру? 
Сведок "Т":  Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А само нешто да Вас питам. Овај «Саша» кога 
сте поменули да Вам је узео сат, да ли је он био у групи са «Савом»? 
Сведок "Т":  Ја не знам да ли је  он био у групи, они су касније, овај, ја 
сам само «Сашу» видео  тада  доле и не знам да ли је касније долазио у 
томе, овај, не могу рећи да сам видео да је «Саша»  тукао, то не могу 
рећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да је тукао? 
Сведок "Т":  Нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, него тај «Саша»  који Вам је узео сат, за кога 
кажете да сте касније сазнали да је можда из Малог Зворника или из 
Лознице, тај пунији што причате да је био, тај «Саша», да ли бисте Ви 
познали тог човека,  да га видите сада? 
Сведок "Т":  Па, ја бих га можда познао, али сада замислите Ви ако, што 
се каже, промашим, након седамнаест година, када не видим своју мајку 
или дете, не можете лако препознати, али претпостављам, 
претпостављам, овај, да бих можда лично када би тај «Саша», ако је тај 
«Саша», примера ради, стварно тај човек ту, онда вероватно док га 
видим и то све бих могао да видим све то и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Па, данас сте на препознавању «Саву» 
препознали и рекли сте да је сто-посто он, а. 
Сведок "Т":  Да ли је «Саво» то, јесте? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви сте га препознали, да, али наш оптужени који 
један од њих се зове «Саша», био је у тој линији и Ви њега нисте 
препознали. А кажете да је постојао неки «Саша» који је или из Малог 
Зворника или из Лознице, па Вас питам, да ли бисте тог познали који је 
био и  да ли је тај био са «Савом» у групи, то Вас питам? Да ли је био 
неки «Саша» у групи са «Савом»? 
Сведок "Т":  Ја знам за тог «Сашу» што је био тај «Саша»: 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Што Вам је узео сат? 
Сведок "Т":  Да, он је примио сат од мене и још од неких. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, Ви сте му дали сат. 
Сведок "Т":  Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Пошто сте касније за «Циглану» помињали 
исто, да ли је то тај исти «Саша» кога помињете и на «Циглани»? 
Сведок "Т":  То је исти «Саша», то је исти «Саша»: 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Е добро. 
Сведок "Т":  А само сам поменуо ја када сам био на сведочењу овај, код 
једног, за једног оптуженог у Хагу, он је кроз ове исказе, кроз то 
сведочење, рекао да тај «Саша» је човек, фактички био је један од неких 
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командујућих тих, од тих као неку своју имао малозворничку групу, сада 
да ли је из Малог Зворника и он био или је то тамо нешто, сада ја не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је тај коме сте дали сат? 
Сведок "Т":  Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А ко је њега поменуо у Хагу? 
Сведок "Т":  Па, ако морам рећи, онда господин Шешељ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тог неког Сашу је помињао? 
Сведок "Т":  Па, тог Сашу којег сам и ја помињао, о ком се сада ради.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како знате да је то баш исти, како баш знате да 
је исти? 
Сведок "Т":  Зато што он ми је објашњавао ко је тај Саша, да он није 
његов човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А, да је то неки други. 
Сведок "Т":  Извињавам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, овај оштећени «Ф» којега ћемо испитати 
сутра, он је рекао у исказу да су Краљевчани били и «Саво» и «Саша» и 
«Зокс», «Торо»; «Пуфта» и тако даље. Да ли је био неки Краљевчанин 
Саша ту, осим овога кога Ви знате? 
Сведок "Т":  Ја не знам, можда су они то рекли, овај, то њихово виђење 
или можда како су они схватили то остало, јер се тада овај појављивао и 
Саша се појављивао, овај са њима када, горе у «Циглани» када ће бити 
случај Чирак и остало, овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, то је тај што је Вама сат, то је тај исти? 
Сведок "Т":  Да, «Саша» тај, да, «Саша», да, они ће горе бити и он ће 
мене, ја њега добро знам тада сам гледао га и ми смо разговарали, ја и он 
кроз прозор, кроз прозор када се радило, када је «Пуфта» исекао 
тетоважу овај Енверу и да је «Саша» тада, овај, присутан био, чак и 
«Саво» је био присутан тамо, био је, овај, и Драган «Торо» који је дошао 
иза тога тамо и још неки који су у мраку, мислим, није то неки већи 
мрак, него оно мало је навече било и овај, који су тамо били, шетали се, 
јер ја сам једини сам остао у просторији када су они извели тамо да овај 
изађу напоље и да туку, шта знам шта су радили тамо, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Хоћемо ли сада да пређемо на овај део са 
«Цигланом» када Ви будете пребацивани? 
Сведок "Т":  Хоћу, мислим, сада зависи од Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, изволите. Хајте да видимо, шта је сада ту 
било? Значи, 12.-ог Ви прелазите на «Циглану», да ли је тако и ту 
остајете колико? 
Сведок "Т":  Од 12. маја до 15. јула. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко Вас пребацује на «Циглану»? 
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Сведок "Т":  Е, овај, то значи после ове тортуре у «Економији», овај и 
погибије мога оца, овај и овај рођака, претученог и мене лично, који сам 
касније био неспособан за рад, овај, хоћу рећи у «Циглани» горе, одмах 
на почетку када су ме пребацили нисам могао да радим и кад су ме 
скинули са камиона, овај, десетак дана нисам излазио из просторије, 
пољевали су ме водом као некакве облоге, овај, што ме «Зокс», овај, тако 
рећи, да кажем унесрећио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК "Т": Значи претуко и изломио од повреда, овај, то јутро је 
остао мртав да лежи мој отац, осто исто «Бубица» иза тога кад су нас 
«обрадили» како ја кажем, тројицу, искључиво тројицу, тај Војвода, 
«Зокс» и остало, тад су опет дошли група Лозничана и ту су још, не знам 
ни ја, не сећам се који су били, јер сам већ био, овај, ван снаге и свега 
моћи, овај, опет извршили, овај, тучњавију како се каже премлаћивање и 
тортуре ту над људима, да би након, након можда пола сата тај Војвода 
који је мене као изводио, испитиво тамо, овај, већо да ли  ћемо бити 
погубљени или да ли ћемо остати живи. Ја сам то дао исказ кад он 
долази и каже касније «смиловао сам се, овај, тамо, ето ви ћете ићи да 
радите, нема овде, мора се радити, нема овде 'леба јести» што у нашим 
крајевима се не говори 'леб и остало, а ја добро знам јер сам школово по 
Србији, овај, дијалекте и све то, да је човек био, овај, из Србије и иста 
ова сад имена верујте ми и нек верује судско веће и све да ја не могу 
никад да упамтим праве имена овог «Саве» и «Саше», сад да ли је тај 
«Саша» име му право Саша или није и Драган «Торо» и ово, овај, а чито 
сам преко Интернета и те пресуде и те исказе о свему осталом, овај, и на 
први поглед знам имена, прочитам да ли је то моћ тог страха прошлог 
или тог печата али не могу избрисати из главе, овај, «Зокс», Војвода, 
Драган «Торо», «Саво», «Пуфта», «Пиварски» и тако даље, овај, и тада 
је нама као, овај, очито ту да морамо ићи да радимо, нема џаба 'леба 
јести и повратио се напоље с тим што тај Војвода исти који је тамо био 
није имао прије шубару на главу ни кокарду ни онај србијански онај 
како они зову гуњ, овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прслук? 
СВЕДОК "Т": Ношња, прслук традиционални, она јакна традиционална, 
овај, српска ношња, то ја знам али не могу да се изразим како се каже, 
овај, то је обуко, ставио је шубару јако горе скроз до краја извучену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је било 12. ујутру? 
СВЕДОК "Т": 12. јутру, ја, 12. и овај тад је имао и кокарду и овај, 
појавио се и нама одобрио значи да идемо да радимо и повуко се 
напоље. Тад је упо «Нишки» капетан, то ћемо све касније сазнати 
«Нишки», да зову између себе. Пошто смо ми постали радни вод горе за 
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баш управо «Саву» тог, ког ћу касније поменути, а он се добро зна где 
смо ми заједно били, овај, и овај, поменућу «Саву» и овај, Драгана 
«Тору» и «Сашу» све у тим случајевима на «Економији». Дошао је 
«Нишки» и рекао, одмах одбројио тамо каже «Шта овај овде лежи, што 
не устаје», ја сам напоменуо мало пре да је, овај, кад неко улази мора се 
устати тог поштовања и шта ја знам, уза зид, овај, ја сам једва 
проговорио као не може, два – три пута је понављао и ваљда што сам 
можда требао ћутати али ето ко је знао, знате шта кад човек изгуби више 
и, и, и правац и свест и није жив фактички, жив си али ниси жив, ето 
како да Вам кажем, овај, махинално па мртав је, «е добар је тај човек, он 
је сад прави човек и најбољи кад је  мртав» и то не могу заборавити 
никад, значи кад је мртав најбољи је, и онда одбројио од мене прво јер 
сам ја био ту одмах до њега мртвог и одбројо је нас одатле негде чини 
ми се 21 или 22, колико више, сад се не сећам тачно, да идемо у комби, 
један камион да идемо на рад у «Циглану». Ето можете знати колико су 
други били исто претучени, сломљени и у крви и овако и онако и они су 
успели, ја сам био близу до врата, да су  они успели да дођу прије до 
излаза тамо низ те мале степенице до једног «Тамића», мислим да је био, 
да је то била «Застава» од двије тоне, камиончић онај, камион и попели 
се горе на камион прије мене колико сам ја био већ, овај, хладио се и 
нисам више могао да се крећем и једва сам се довукао до камиона и неко 
ми је од тих затворених људи који се попели повуко ме и убацио ме 
горе. Тад су нас пребацили у «Циглану» и наређено је било да сиђемо, 
сви су сишли, ја нисам могао, тад се појавио један човек који је ишао 
доле, старији, тада је имао 50 можда и нешто година, касније ћемо 
сазнати да се звао «Ћаћа» то је некакав био добровољац из новосадске 
неке групе и он неки, шта ја знам Шешељеви неки, те групе новосадских 
добровољаца, па каже шта они нису завршили, каже, са њим, шта ће ми 
човек кад треба радити такав, истина можда би и завршили да су знали 
да сам у том стању већ био и каже снесите га. Мене су снели ту и 
сместили су у просторију једну где ћемо касније ту боравити и 10 дана 
нисам изашао, лежао сам на бетону док нисам могао да се крећем више и 
тако сам ето Бога има прездравио и ту се наставља даље борба значи за 
живот, радити се мора и још тортура која се ту десила и десити све до 
15.јула кад ћемо бити пребачени у логор Батковић.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви вођени, лично Ви у неке пљачке на 
«Циглани» или знате да су то ове ваше колеге који су с Вама пребачени 
на «Циглану» вођени и ако јесте од кога? 
СВЕДОК "Т": Овако, ја сам, ту се већ формирало од почетка, тих 
неколико дана се формирале групе да раде. Пошто ја нисам могао 
радити, ја сам већ ту лежао до десетак дана али већ су почели да одводе, 
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овај, групе људи у ствари по једну групу људи одвођење и кад су се 
враћали чуо сам да навече да причају да су негде ишли купили ствари, 
ово, оно, лево, десно. Ја ћу поменути овде имам сведоке које ћу 
прочитати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По псеудонимима који су Вама причали, јесте. 
СВЕДОК "Т": Јесте који су причали, овај, нама да су они ишли одмах из 
почетка и то ће се касније од ових људи, пошто су били ето мало млађи, 
није млађи доста млади људи, младићи, они су били мало способнији и 
бити као једна стална група под којом ће бити, овај, контролом Драгана 
«Торе», овај, и «Нишког», «Пуфте» и тако даље и «Саве» и тако где 
треба да иду да раде, значи то је сведок под псеудонимом «У», сведок 
«Ф», сведок «Бета» и сведок «4». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они су Вама причали пошто Ви лежите тамо 
повређени, јел' тако? 
СВЕДОК "Т": Јесте. Јесте то је тако и то је био почетак тих пљачки, е 
касније кад сам ја приздравио и усто и све, вероватно ови су ишли, овај, 
на другу страну, овај, а затребало је да се иде у Козлук, е сад се веже 
овде лично «Саво», е још се ту, и Драган «Торо» је ишо доле, овај, на 
другој страни али «Саво» је тада био лично доле у Козлуку, одакле се он 
створио, како је било, не знам ни ја сам, вероватно имали су сви аута, 
могу то потврдити јер касније су они некаква аута имали који им се 
покваре па су они довлачили та аута ту у «Циглану» пошто су с нама 
били двојица људи који су знали мало механику и они су њима ту 
поправљали, а о тим ће се људима, ја ћу рећи касније, баш је «Саво» и 
дао број телефона кад је, кад је он лично реко, ја сам мало чуо кроз 
прозор, кад је ту шето и био нервозан, да мора да иду, овај, да су се 
нешто закачили са зворничким тим, овај, српским званичницима, шта ја 
знам, у вези тог командовања, «кад је требало да ми овде» каже «Балије, 
овај, растерамо тад смо били добри, а сад морамо, сада нас терају, е идем 
ја, ми ћемо изгледа довести појачање», ако сам ја можда другачије мало 
то објаснио, не могу то све да поновим, овај, како сам некад реко или. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, наравно. Кад се то дешава, кад то прича 
«Сава»? 
СВЕДОК "Т": То ће, то ће бити већ при крају негде око можда 10., око 
01.јула тако нешто, не могу рећи тачан датум, 28., 01., 10., кад ће на баш 
они отићи, стварно отићи, сад да ли су отишли за Краљево, да ли су 
отишли где су отишли не знам, да ли су довели појачање икад, то они 
знају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли су се после враћали, то после тог 
01.јула? 
СВЕДОК "Т": Нису. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више не? 
СВЕДОК "Т": Није ни Драган «Торо», то ми нисмо ни видили јер су нас 
преузели тада они исти који су нас тукли под вођством тог «Лалета» и 
овај «Прље». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ови из Лознице? 
СВЕДОК "Т": Из Лознице ја. Ето то је тада било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад да се вратимо на тај Козлук, нешто сте 
поменули везано за «Саву»? 
СВЕДОК "Т": Ево овако, онда су они изабрали нас, ја се не сећам 
колико, ни који су то људи, једног се сећам, овај, човека, овај, који је био 
и сад је мислим жив тај човек, овај, јел' морам рећи име? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ако није под тим псеудонимима Ви реците. 
СВЕДОК "Т": Ја, овај, Фадил али не морам рећи презиме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Козлука? 
СВЕДОК "Т": Не, он је био из Зворника Фадил, Фадил, то је други 
човек, не мислим, знам ја за «Брацику» то уосталом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, није «Брацика», добро. 
СВЕДОК "Т": Овај, није, овај, Фадил и ми смо, овај, ишли са камионом, 
то је шлепер био камион у Козлук у једно складиште, овај, које се звало 
Бубан, ја знам тог човека и то прије, овај, чак је био школски друг мој, у 
то складиште смо дошли да товаримо материјал и ту се и «Саво» 
створио, а ево како се створио, не знам како он је дошао ту, «Саво» је 
сишао са спрата и отварао врата, претпостављам са спрата јер је то било 
приземље, улаз, горе спрат, знам тог човека и ту породицу, фамилију и 
то складиште и снио је са спрата одозго два сата – струјомера, да 
појасним струјомера за струју, један је био, да ли је то трофазни или 
монофазни, а други је био, овај, овај како се зове јефтин, уклопни како 
се то, они то кажу електричари и закачио је за нешто да ли канап, жица, 
ево показујем, овако је ставио тај канап преко рамена, један сат позади, 
један напред и окреће се са својим качкетом, овако, засукао рукаве и 
помера онај, овај, терет значи колико ту иде то  жицу  шта, за шта је 
закачио и отвара сада доле споља сандуче од струјомера, то је било 
везано пошто је човек ту имао и неку радионицу, шта ја знам, везано и 
одатле исто је скинуо те, овај, сатове. «Саво» није с нама отишао, овај, за 
Каракај, сучим је он отишао али сам га видео лично да је он то исто, 
значи ми пљачкамо овамо за некога које иде, а он је човеку томе 
поскидао сатове и однео значи пљачкао, иза тога сада стојим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи он није дошао са Вама? 
СВЕДОК "Т": Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није дошао, а кажете они су нас изабрали 
Фадила, Вас и још неке, ко они, ко су вас то изабрали, «Торо» или ко? 
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СВЕДОК "Т": Па, Драган «Торо», ја, Драган «Торо». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А значи он није одредио «Саву» да то ради него 
то «Сава» сам тамо се појавио? 
СВЕДОК "Т": Не знам ја ко је њега послао или је то или он сам себи 
лично радио или како, шта ја знам, јел' они су двојица заједно у тој 
групи, е сад, овај, ја не верујем да је то њему Драган наредио или како, 
шта ја знам, а знам само да је он то скинуо и однео, а зашто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а колико тих сатова је однео? 
СВЕДОК "Т": Па највероватније четири јер сам та два видео и касније 
кад смо се помакли да товаримо ту је био нови цреп, нова арматура, нова 
грађа, блокови. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. То је складиште грађевинског материјала 
јел'? 
СВЕДОК "Т": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ово је невезано из куће? 
СВЕДОК "Т": А то је тога газде исто у дворишту тога, исто тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а који су, кажете њих тројица су група, на 
кога мислите? Сад сте рекли нешто њих тројица су група? 
СВЕДОК "Т": Па Драган, «Саво», «Зокс», «Пуфта», овај, «Нишки» горе 
који су се, они су били ту, тога свему глава је ли, истина касније што је 
«Пуфта» урадио са Исмета Чирака у «Циглани» и са Енвера Даутовића, 
овај, и једне прилике «Зокс» кад нам је пуцао по главама, кад смо остали 
живи из каквог револта, шта како тамо, кад смо радили иза «Циглане» 
тада нас нису малтретирали «Економији» више, овај, Драган «Торо», ни 
«Саво» ни конкретно «Саша». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На «Циглани» мислите? 
СВЕДОК "Т": На «Циглани» ја, јел су фактични они нама били 
надређени, а ми подређени да радимо, вероватно што претпостављам да 
они не би нас ни толико ломили јел треба тај посао, они су њима, том 
директору, овај, довели да ми радимо, да треба људима, а истина кад су 
долазили касније да ли су они знали кад су долазили лозничани и још 
неки ту који ја више не знам, па нас претуку увече, овај, по двапут, увече 
кад дођемо с посла, сутрадан на послу не долази, овај, не може да оде на 
посао по три – четири човека сломљена, мислим претучена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из «Циглане»? 
СВЕДОК "Т": Из «Циглане». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А добро то су лозничани? 
СВЕДОК "Т": Лозничани, ја остало, касније ће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е само да се вратимо ово кад је било у Козлуку 
кад сте видели «Саву». 
СВЕДОК "Т": Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад се појавио сам, јел' сте пре тога још некада 
видели «Саву» да узима нешто од робе? 
СВЕДОК "Т": Нисам, не могу да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је значи једини пут кад Ви знате да је «Сава»?  
СВЕДОК "Т": Да. Зато што га знам добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Значи Ви нисте тад кренули са «Савом» 
него се он кажете створио накнадно од некле? 
СВЕДОК "Т": Па ја, он је тамо дошао није био с нама у камиону био 
неки шофер, ми смо били обично на карасерији на камиону, он је дошао, 
сад како је дошо, можда је и он наредио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад да Вас питам да ли је тада у Козлуку било 
Козлучана кад се то дешава? 
СВЕДОК "Т": Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није? 
СВЕДОК "Т": Није, није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате када су исељени Козлучани преко 
Србије? 
СВЕДОК "Т": Знао сам, можда ћу да погрешим мало али мислим да је то 
било 24. – 25. ту негде иза 20. јуна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то је било након исељења Козлучана, 
пошто кажете празно је место? 
СВЕДОК "Т": Тако је, јесте, ја, ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ту се појављује «Сава»? 
СВЕДОК "Т": Јел знате шта кад се неко исели, кад се неко исели, кад се 
то очисти онда се крене са тим скупљањем материјала и свега тога и 
телевизора и малтене штапова за пецање са Дивича и тако даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је «Сава» тада кад се појавио у Козлуку 
био припадник неке војне формације, да ли је био у униформи, да ли је 
имао оружје? 
СВЕДОК "Т": Он је исто то носио већином то што је носио са собом 
оружје то је носио и тако су они да не кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које оружје? Причали сте пре и да је имао? 
СВЕДОК "Т": Па ту пушку, ту пушку, овај, пушку «пумпарицу». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је имао тад кад је узимао те сатове 
пушку? 
СВЕДОК "Т": Па нисам тада могао приметити јел' знате кад радите 
погледате овако он то скида носи и онда у том прво вам западне за око 
оно што ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи том приликом, а јел био униформисан тад 
на крају јуна? 
СВЕДОК "Т": Јесте, ја. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК "Т": Па исто, мислим да ће се он сложити са мном да је вечито 
носио отприлике оне, овај, панталоне сад зависи, шарена је униформа 
била, код неких је било нешто оно тамније, изражавале се више оне 
шаре шта знам, а код неких су биле тако бледо реко би човек старије да 
је било, е тако је нешто било код «Саве».  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А добро у тим тренуцима шта Ви радите кад 
видите да он те сатове, Ви сте дошли са «Тором» са камином, јел? 
СВЕДОК "Т": Па, ја, ми се овако пребацујемо сад покупимо рецимо 
толико арматуре пар котурова, па се окренемо овамо купимо цреп, овај, 
рецимо то је све у том, та кућа јест у том складишту јер човек је то у 
плацу своме дворишта, направио шире двориште, направио то 
складиште и приватно је то било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приватно складиште? 
СВЕДОК "Т": Приватно ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел «Торо» видео да то ради овај «Сава»? 
СВЕДОК "Т": Па не знам, знате како. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он ту присутан са тим шлепером? 
СВЕДОК "Т": «Торо» дође и пошаље човека с нама ту и ту и човек оде 
тај шофер, овај, да купимо и кад накупимо дођемо тамо, он каже дођи 
тамо, дођемо пред другу кућу где он то нареди, ваљда се они између 
себе, овај, контролишу мислим, односно договарају и само каже идемо 
са шофером и са камионом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Ви кад сте сведочили у јануару 2007 
године нешто сте говорили да сте били под заштитом практично «Торе», 
«Саве», да Вас је «Саво» водио у Козлук да купите материјал из 
складишта, то у ствари објашњавате да је то било сада на овај начин, јел 
тако? 
СВЕДОК "Т": Па сад Вам ја, мало прије сам исто објаснио, овај, колико 
сам схватио, ја и сад верујем, овај, није нас, горе нас у «Циглани» није 
тукао ни «Саво», није туко ни «Саша», није туко ни «Нишки», није туко 
ни овај Драган «Торо» и они су нас довели горе да радимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. 
СВЕДОК "Т": Е што се сада десило изрод, изрод ја сад опет кажем 
изрод, значи «Пуфта» који је био тако био млад 19 година, 17 колко 
година је имао тада, овај, ако се не варам «Пуфта» који ето тако био 
човек напрасит како сам ја то прије описао да то ради и да прогони то је 
значи један човек и што се једном десио, овај, исто овај «Зокс» кад су 
ваљда «Зокса» и удаљили да не долази ту, јер да је хтио «Саво» тући нас 
горе и овај Драган Капетан и «Нишки» онда би то они исто наставили 
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разумете и чак су они једне прилике рекли ако нешто буде није у реду, 
овај, неко вас буде диро да нам јавите, е сад ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То на «Циглани» причате? 
СВЕДОК "Т": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само да разјаснимо везано за ово тужилац 
ставља на терет оптуженом Сави кога сте Ви препознали да је он у више 
наврата пљачкао по Зворнику, наређивао између осталог и Вама да за 
његов рачун пљачкате куће муслиманских па и српских власника, па Вас 
ја питам да ли сте Ви некада за «Саву» били принуђени, натерани да 
тако нешто радите, или је то само овај случај који сте сада објашњавали? 
СВЕДОК "Т": Знате како. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је, значи да ли је Вас «Сава» лично некада 
водио у неку пљачку, Вас лично? 
СВЕДОК "Т": Није лично «Саво» водио тада кад сам га доле видио и то 
све, овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте га видели да он то ради? 
СВЕДОК "Т": Јесте, да он то ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је урадио он са тим сатовима јесте видели 
то? 
СВЕДОК "Т": Не знам, то је он однио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете аутом је дошао? 
СВЕДОК "Т": Па вероватно аутом донио, ја нисам видио ту ни ауто ни 
оно како је он дошао ту, само је тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А нисте ни видели? 
СВЕДОК "Т": Ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Значи то је једини пут што Ви сте њега 
видели? 
СВЕДОК "Т": Ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули некада да је неко причао да је 
«Саво» ишао, водио? 
СВЕДОК "Т": Па причали су, колеге су причале да, овај, да су ишли горе 
по Зворнику и по Кулиграду и по Дивичу и по шта ја знам куд је било 
ишао сам и ја по Зворнику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са ким, кога су помињали?  
СВЕДОК "Т": Ал сам ишао краће пута зато што смо ми били старији и 
да смо се пребацили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, схватила сам то, а да ли сте од њих тако 
нешто чули за «Саву» или не? 
СВЕДОК "Т": Па чуо сам да је и «Саво» са њима био у тој групи да оду 
по Зворнику и по Дивичу горе, а сад да ли је то «Саво» наређивао или 
није, јел не знам, јел они су имали ко год дође прозове ајмо група за, 
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овај, да идемо, они су знали касније људи се већ поделили, ми смо 
старији остали да радимо у «Циглани», овај, што сам лично мало сам се 
сабро и избего то, а ови млађи су морали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Ви сте причали да сте после више радили. 
СВЕДОК "Т": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што сте овде исто рекли кад сте били у 
јануару 2007 године да сте ишли под «Савином» контролом једанпута то 
при крају око 01.јула кажете у том Козлуку, значи нисте ишли с њим 
него је он ту налетео, јел тако? 
СВЕДОК "Т": Можда ето сад говорим, значи можда се овај 
концентришем и то све, можда је тако испало и да се, и да сам се изразио 
али углавном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сад сте разјаснили, добро. Е сад да 
видимо онај «Саша» што сте му дали сат, да ли сте тог «Сашу» истог 
видели на «Циглани»? 
СВЕДОК "Т": Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. Да ли сте њега видели да он води 
затворенике или можда Вас да је водио у неке пљачке? Или имате неко.. 
СВЕДОК "Т": Ја нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? 
СВЕДОК "Т": Ја нисам, само се ради о «Саши», два случаја што се тиче 
мене, ради се, значи на «Економији» да је присуствовао тада кад су нас 
затворили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Т": Да је узео те делове сата и да је, овај, мислим од тих што 
су нам поскидали, опасаче и тако те ствари, овај, у том случају, сад 
колико је он пута долазио касније у тим групама, овај, ја се углавном не 
сећам, али углавном ја нисам лично видио, не да се плашим, ево ту сам, 
да је нешто, ал' кад не могу да кажем, ето ту сам под истином, да кажем 
истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно. 
СВЕДОК "Т": А не неистину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи за те пљачке тог «Сашу» кога Ви знате 
нисте видели, јел' тако? 
СВЕДОК "Т": Ја немам са њим, нит он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро, рекли сте нешто, сад сте поменули 
нешто за неки телефон, за овог Јусу Авдиспахића и за «Саву», шта је то 
било? 
СВЕДОК "Т": Овај, то је кажем било при крају јула, значи тамо можда 
око 01., при крају јуна, јуна, пардон, ту негде почетком јула и то све, 
овај, тако се десило да та двојица људи који су били Шибљаковић Алија 
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то сам помињо, Авдиспахић Јусуф, један је био прецизна механика, 
један је био, овај, као механика,  овај, они су одређени били односно 
пошто су знали, они су ту више аута поправљали, ваљда и разбију, шта 
ја знам, нађу, да ли су то лично њихова аута, да ли су то нађена аута и 
подигнута, ја у то не улазим јел' нисам видио ни да је ко узео ни да отео, 
опљачкао аута, али углавном долазили су са тим аутима да они то 
поправљају, и они су ту тада поправљали и они се нису нигде ишли, 
овај, да пљачкају и да раде ништа физички него су само око тих аута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је возио какав ауто, да ли се сећате тога? 
СВЕДОК "Т": Па не знам тачно, сад не могу да се, можда би укриво реко 
што каже или неке ствари али ето били су неки, шта ја знам, само знам 
да је овај из Србије из овога Лозничке те групе «Пуфта», «Прља» он 
имао црног «БМВ», имао «Лале» «Стојадина» црвеног и неки не знам 
шта је било, углавном то знам, а остало сад, овај, схватите да се тако јако 
напрежем након 17 година ја се сам себи дивим шта се још сећам тога у 
овим годинама кад већ 60 година имам, схватите, е сад се ту ради, овај, 
кад је дошло, ваљда је он дошао ту са ауто или како је било то ја сад 
нисам и ако су ови колеге шта причали упамтио, овај и због њих то са 
њима. Он је ишао горе, ја сам тада осто нешто, то је било можда 
поподне, овај, иза радног времена, ми смо радили до три сата у 
«Циглани» и сад, овај, су изашли једни напоље, једни овамо, како је то 
било и онда видим «Саво» се креће, а по мени опет кажем 
карактеристичан његов је, овај, качкет био, качкет на глави и онако како 
мало погнуто иде доле-горе и говори оно што сам мало прије изговорио 
да ће се вратити, да нешто није у реду, да су се они, па смо касније чули 
да су се они нешто тобоже са том власти, зворничком влашћу, овај, 
српском влашћу која је формирана, која је горе деловала, овај, наводно 
посвађали, чак да је пуцњаве било, шта ја знам и да су они њима 
показали, овај, не гостопримство ту Краљевчанима тим, «Сави», Драгану 
«Тори» и тако даље осталим и тада ће нас преузети та Лозничка група, 
овај, кад ћу ја опет 15. јула пре што ће бити поподне бити пребачени у 
Батковић ићи на још једну пљачку али за «Пуфту», за «Прљу» пардон ја 
помешам мало то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Прља» из Лознице? Добро. 
СВЕДОК "Т": Ја. Из Лознице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав телефон је дао «Сава», то сте причали? 
СВЕДОК "Т": Он је тада нешто, ја нисам знао него касније показао, овај, 
тај Јусо, дао Јуси телефон и рекао, ваљда је био изреволтиран тим свим 
догађајем да морају ићи, да ту шта ја знам нису више, овај, ако нешто 
тобоже затреба, а каже тражили смо да вас пребаце, да нас пребаце у 
Србију, вероватно сад можда је мислио на ту бољу ствар, овај, да смо 
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заслужили ваљда радом и тиме да нас пребаце у Србију ако затреба да 
нам се ето јави тај Јусо, ја мислим да је, ја мислим да је то сведок под 
заштитом «Ф» ја мислим да је то он предао, он је добио тај, број 
оригинал број који се налази на сигурном и сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је само «Сава» дао телефон да Ви знате 
или још неко? 
СВЕДОК "Т": Не, не знам за другог ништа, јел' тај телефон је дао «Саво» 
и то је он, тај телефон постоји још тај телефон број. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Вама Јуса рекао? 
СВЕДОК "Т": Јусо нама није дао него он је само нама показао и касније 
тај телефон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам, знам, имамо ми. Добро. 
СВЕДОК "Т": Ја нисам ни знао, нисам ни знао да је преузео сведок тај 
«Ф». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли виђате Јусу? 
СВЕДОК "Т": Не виђам Јусу, ја нисам никад га видео од тада, овај, знам 
да је жив, овај, он је, није у Босни, да знате, а не знам ни баш где је, а не 
бих ни желио да ја откривам његове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли виђате Алију? 
СВЕДОК "Т": Алију сам виђао након рата једном-двапут и касније не 
знам шта је се десило куд је отишао, свако својим путем отишао и свако 
свој тражи мир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте у контакту са Алијом? 
СВЕДОК "Т": Нисмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК "Т": Нисам. Нисам. Можда би било случајно кад би се тражило 
али не знам, не знам да ли би се могли сад тренутно преко ноћи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да се вратимо сада, значи везано за 
«Саву» колико сте Ви онда укупно пута на «Циглани» за та два месеца 
видели «Саву»? 
СВЕДОК "Т": Ја сам на «Циглани» видео «Саву» значи тада последњи 
пут када и више нисам видио никога од Краљевачке групе ни «Зокса» ни 
ове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи од почетка јула кад долазе Лозничани 
нема више ових Краљевчана? 
СВЕДОК "Т": Ја, ја. Тада кад је он дао тај телефон и кад је то био 
нервозан кад је то било и долазио је ту прије више пута али није се 
појављиво, зашто, куд оду тамо, ми смо ишли на посао можда неко 
други је видио, можда ја нисам видио, јел' имамо ту радилиште,  једни 
раде на другом и на трећем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас питам да ли сте га Ви виђали «Саву»? 
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СВЕДОК "Т": Онда видио сам га тада кад се десило са  Чираком и ето то 
последњи пут сад кад сам објашњавао око овога броја и то све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете видели сте га кад се то дешавало са 
Чираком? 
СВЕДОК "Т": Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам шта се десило са Чираком и кад 
је то било у односу на онај Козлук, да ли можете то да вежете на одлазак 
кад сте видели «Саву» у Козлуку, да ли је био пре или после тај догађај? 
СВЕДОК "Т": То је ја мислим било негде, кад се мало присетим боље, 
пошто се сад ово све помиње па се дођу, тај притисак је у глави што 
каже човек мора све да сажира и да тачно каже па се губе и неке нијансе 
и неки време тачности. То је било негде можда да не кажем половином, 
овај, јуна, тачно не могу се сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК "Т": Тог ће дана навече. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само тренутак, да станемо нешто због технике. 
Сачекаћете па ћу Вам ја рећи. Изволите, значи идемо сада на овај догађај 
кад је Исмет Чирак настрадао. 
СВЕДОК "Т": Ја не могу сад тачно погодити тај датум и дан и све јер 
стварно ми се све смућкало, овај, али само могу да опишем тај случај и 
овај, отприлике, да буде отприлике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Изволите, колико се Ви сећате, изволите. 
СВЕДОК "Т": Ја. Постојала је једна група, значи која је од млађих људи 
радила навече у ноћи, у ствари њих су биле двије групе - три по пет 
људи, овај, радили по шест сати како је било, па чак и ноћи јер је 
требало у «Циглани» да се превози које горе направе овај, линије, 
направе рецимо цреп или монт опеку ону опеку да се вози до сушара и у 
сушаре да се сложи и да се суши и они су тада радили, овај, то моје 
колеге значи, а оно су радили понеки мештани на тим машинама и 
избеглице које су се појавиле ту и дошле и њих су примили да раде, ја не 
знам одакле су тада, ни дан данас не знам ко су били, али ту су људи и 
жене биле, овај, и сада ту је се тај посао процес одвијао тог превоза и 
слагања и то свега и те вечери се десило, овај, да је дошао, овај, «Саша», 
да је дошао «Пуфта», био је и «Саво» и не знам сад још ко је касније 
дошао, иза тога се појавио Драган «Торо» и било је ту још тамо, овај, иза 
тамо, овај, до портирнице и тамо тих објеката који су били, то се све 
шета, то су били људи који се нису некад могли ни појавити него све 
видиш оне који ти дођу ближе где се налазимо и онда су дошли да 
прозову Исмета Чирака и Енвера Даутовића. Већ је оно навече било 
овако то је можда било око пола девет – девет сати, летње је то доба још 
се то види, није то тако ни мрак био ништа, мрак пада у 11, прави мрак, 
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летње доба и излази они из просторије јер смо сада ту у мањини од тих 
радника јер сада још тамо на раду има их 6 који су тамо, овај, да то возе 
и слажу и очекује се друга група спава, мало, од шест људи који ће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте Ви, где се Ви налазите? 
СВЕДОК "Т": У просторији, овај, има ту две просторије су биле 
повезане једним овако нишом неком, како се код нас каже, отвором 
између двије собе неке канцеларије, ту смо ми и тих 6 људи спава да они 
наставе од 10 сати радити до ујутру, овај, трећу ту смену, шта ја знам 
како то да се ради, овај, и сад изводе, они траже Енвера, «Пуфта» тражи 
Енвера и тражи Исмета Чирака и они излазе напоље, а једна просторија 
у којој сам ја био смештен, тако и друга, у ствари напред, они нису 
имали стакла, имали смо прозор али нисмо имали стакла, него само 
усправно су, овај, петице фосне, штафле су друго, фосне су друго, шире 
као даске дебеле од 5 цената али шире, које су усправно заковане и 
између је било по десетак цената – осам, колико сад није битно, овај, 
толико ја сам приметио, запамтио, отвора мислим нису скроз заковане 
него су имале простор да се ваздух и да се види и пошто сам ја ту био 
смештен овако увече да спавам и ту, овај, до мене је исто до прозора 
тада био, овај, овај сведок под именом, под «Ф», овај, ми смо могли да 
видимо све отприлике ту кад се подигнеш, овај, на колена, седиш или 
усправиш да те нико не види с поља, а да  ми видимо напоље отприлике 
колико се може видити између тих решетака фактички простора шта се 
дешава и сад кад су ови, Исмет Чирак изашао и Енвер Даутовић тад смо 
само видили сенку да су прошли крај прозора тога баш где смо ми, а иза 
наших леђа, значи следећа врата су била једна просторија у којој је било 
неки лук, вреће лука, кромпира, шта ја знам, у један чошак овако горе 
узбачено, овај, зашто је то било да ли за кухињу за шта не знам ни ја и ту 
су ушли и зачуло се ту велика вриска, цика, ја сам тада видио, мислим 
пито шта се дешава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Извините, ко улази ту? «Пуфта» и ова двојица? 
СВЕДОК "Т": Ја. «Пуфта» је сам увео Енвера и Чирака тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ту собу? 
СВЕДОК "Т": Сам је «Пуфта» био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Т": А «Саша» је био крај врата напољу између прозора тог 
нашег ту и тих врата стајао и тамо се креће «Саво» и остали што су нас 
тражили, а «Пуфта» је извршаво оно што је он хтио, вероватно је он 
хтио, шта је радио, али само говорим из тог разлога што је знао, овај, 
«Саша» шта човек тај ради, а знао је и «Саво», значи чим је ту био могао 
је да каже немојте то радити или нешто, значи фактички са одобрењем 
ради шта хоћеш твој проблем, е тако ја схваћам, тако кажем. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи «Пуфта» уводи ову двојицу заједно у ту 
просторију? 
СВЕДОК "Т": Заједно, заједно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сам? И чује се та вриска? 
СВЕДОК "Т": Ја, е то се чује али, овај, касније сам чуо и вриску Чирака, 
али је то био краћи мислим и мало другачији ја сам познавао, а «Пуфта» 
је тако био, ја објашњавам, био такав човек тако је био напрасит, тако је 
био бучан да је он у то ваљда, не знајући ја шта тамо ради, али вероватно 
кад сам то касније видио кад су Чирака изнели да је човек полузаклат и 
да је, да га носе тамо, да сам тада схватио да је он у том уживо, да је он 
деро се шта је то радио, е и сада «Саша» ако је ту он ће се сетити тога, да 
ли ће то бити баш у реч како сам ја и како кажем ја да је он то чуо и шта 
је он рекао, овај, сложиће се и вероватно ако је човек, кад је излетио 
Енвер напоље, Енверу нисам чуо глас. «Саша» је мене, волио бих да га 
покаже да видим, каже куцка на прозор, а нема прозор него то су даске 
знаш, има ли кога, имам ја, каже имаш ли каже алкохола, цитирам 
поново његове речи «Имаш ли алкохола?», рекао сам немам, ја кажем 
имам само онај «Питралон» како се звао онај за бријање, мушкарци за 
бријање, и то су ови колеге донели кад су по Зворнику ишли у ту пљачку 
шта су све купили не знам за  кога и можда су и за себе нашли овако за 
нас па су донели јер ту смо се морали сами касније бринути о томе шта, 
колико толико о хигијени, нико нам није донио ни, овај, ни жилета, 
месец ипо дана смо били зарасли и тако то сад даље, е, и онда је рекао 
имаш ли завоја, немам ни завоја, некога је реко да донесе да види у 
портирници, ово су баш печат који је осто, каже добро си, добро си каже 
ниси дерао каже, и овај, мислим дерао и јаукао иначе би завршио као 
овај, знаш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То каже «Саша»? 
СВЕДОК "Т": «Саша», ако се нешто не свиђа ја то метак и завршим и 
завршено све. Молим «Сашу» ако има душу може да каже јел' ово је 
једна ствар која њему долази у прилог али истина, значи ово је истина 
што се каже баш у том истина, значи знао си да он онога убио и знаш да 
га закло, није до краја углавном је био по врату, објаснићу, овај, имао је 
крв и по гардероби овде који би, да ли је он скинуо или је Чирак скинуо 
или је «Пуфта» скинуо му неки џепмерчић и он је то држо у руци, овако 
махинално у руци и тако су га изнели отуда «Пуфта»... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то «Саша» тражио за Чирака или за 
Енвера? 
СВЕДОК "Т": За Енвера. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За Енвера? 

ВРЗ 04
48



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 22. јануара 2009. године 

 
 
 

 

36

СВЕДОК "Т": И он је то. Ја. Он је њему то обрадио и завио и рекао улази 
унутра, бежи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Енверу? 
СВЕДОК "Т": Енверу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Саша» је то? 
СВЕДОК "Т": «Саша» шта је радио радио, то ако неко други зна то је 
сасвим други проблем, а то је урадио добар гест, а можда говори и други 
гест кад је рекао «ако ми се свиђа, не свиђа, ја то пиштољ у чело и 
завршим», значи можда је тако он то радио, али ја то, мислим то је сад 
ствар суда и ствар шта је он то, ја нисам видио да је убијао, значи 
говорим ону истину шта се радио око тога, ова убиства Енвера и обраде 
руке порезане Енверу на руци с десне стране у пречнику 5 – 6 
центиметара рана је била, скинуто скроз ножем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви гледали када то «Саша» превија 
Енверу са тим «Питралоном? 
СВЕДОК "Т": Јесам. То је било метар, метар до прозора мислим знате 
кад под прозор ставите овако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је Исмет за то време? 
СВЕДОК "Т": Исмет је још био унутра, он је изгледа Енверу прије то 
урадио, е сад то не знам, «Саша» зна ако је то «Пуфта» урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А где су «Торо» и «Саво» за то време кад 
се то унутра дешава, а «Саша» превија? 
СВЕДОК "Т": Они су тамо били, тамо има још испред неки мали хангар 
тамо је био, није хангар него настрешница као неке гараже биле и ту има 
материјала што смо ми пљачкали прије то и ови остали колеге па нешто 
довезу ту, па ту се кретали и остало и касније кад је то била фрка да ја 
довршим, кад су Чирака изнели они су њега ставили у једно ауто које је 
било ту, сад се не сећам каква је то боја била, ја не могу да се сетим, 
можда ћу криво рећи али, овај, да ли то беше у гепек на брзину или је на 
седиште, како је било, и они су њега одвезли, да ли «Пуфта» или ко је са 
њим био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, само полако, да ли сте Ви видели ко је 
ставио Чирака у ауто? 
СВЕДОК "Т": Знам само за «Пуфту», за другог не знам ко је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Двојица? Значи двојица су ставили? 
СВЕДОК "Т": Па човека морају носити кад је човек већ био ван себе, 
мислим више није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А не знате ко је од њих? 
СВЕДОК "Т": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је, «Пуфта» и још један? 
СВЕДОК "Т":  Ко је други? Не знам ко је други. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко вози тај ауто? 
СВЕДОК "Т": Па сад не знам да ли је вероватно «Пуфта» кад тамо, чији 
је био ауто, они су сели, одвезли се одатле са  Чираком и за једно можда 
сад, сад Вам кажем минути су тамо велики изгледају, а можда су тако 
кратки као што јесу, нормално, али то је можда било за једно два минута 
можда, овај, једноставно, овај, се зачуло ту у близини негде. Ја сам 
бројао четири пуцња, мислим да су то била пиштољска, можда и 
«шкорпион» али углавном мањи је калибар није неко пушчано било 
оружје, да је пуцано и одмах су се вратили након опет минут значи, 
значи ту је негде докрајчен вероватно да није био преклат до краја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко се сад враћа? 
СВЕДОК "Т": Враћа се «Пуфта» и остали и паркирају ту ауто тамо даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, рекли сте одлази «Пуфта» и још један, а 
не знате ко је. Ко се сад враћа? 
СВЕДОК "Т": Па они се враћају тим истим аутом кад су га одвезли... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Пуфта» и опет тај непознати? 
СВЕДОК "Т": Ја. Враћају се ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да видимо шта се дешава са «Сашом», 
«Савом» и «Тором» јел' су  они остали овамо или су ишли с «Пуфтом» 
или шта, колима? 
СВЕДОК "Т": Не, они су били ту у кругу, шта су они радили не знам 
даље, само су били, само био је «Саша» ту мислим присутан кад се то 
мислим радило, да ли је био на 10 метара, 20, или ту, ту је био пролазио, 
ја сам га видио кроз решетке, а шта је он вршио функцију, шта је он 
тражио, како је радио то ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели да је «Саша» отишао у кола са 
«Пуфтом» и Чираком? 
СВЕДОК "Т": Не «Саша» него овај «Пуфта» и још један знаш, а «Саша» 
је остао ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То Вас питам. Добро. Да ли је «Сава» 
отишао колима? 
СВЕДОК "Т": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је «Сава» у моменту кад чујете пуцањ, ето то 
Вас питам? 
СВЕДОК "Т": Е не могу ни то рећи јел' то касније кад се запаничило то 
је човек ушао, одвезен, вратило се ауто, овај, тамо су паркирали ауто 
крај друге стране портирнице и ту се направила мало узбуна и овог 
Енвера су убацили унутра и ми смо сви поседали доле, поседали и били 
смо можда једно да не кажем пола сата кад је, овај, су јавили да су 
четворица побегла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После тога? 
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СВЕДОК "Т": После тога пола сата, јел' ти људи су требали значи око 
близу 10 сати су требали да се ови замене и они су побегли, овај и тада 
су поново кад су они побегли, та двојица што су остала тамо, овај, 
истерала напоље и истерали мене и још не знам кога су још истерали ту 
био да виде шта је се десило и  каже ко је сад ту организатор, могуће 
мене што сам био ту, овај, старији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За то бекство? 
СВЕДОК "Т": Ја, то бекство, па да сам знао, чуј овај, ето сада би рекао 
да сам знао неке ствари или да само претпостављам, касније сам чуо у 
ствари да су ти људи, са њима срео, овај, кад сам био размењен, да су, 
овај, нико није знао до тог тренутка, једноставно та су четворица људи 
по два она вагона гурали одозго од црепа, а двојица који су остали они 
су били у сушари тамо нису ништа знали, они су се договорили то је 
било можда кажем није било ни пар секунди да крећу и тако су урадили, 
значи нико то није могао знати и онда је још направила већа бука, хоће 
да нас побију, построји нас, напоље, тад је опет дошао Драган «Торо», 
овај, и тад су дошла нека команда са директором, па су они тамо 
састанчили, ми смо стајали у стању мирно у том дворишту, чекали до 
три сата ујутру прошло је, пресуду наводно шта ће радити, онда су рекли 
ето да наставимо радити, да ако се опет нешто деси да ћемо сви бити 
побијени и да, овај, ови ће бити похватани и штета што нису и тако се 
то, тај случај је мислим повод бијекства био тих људи колико ја овако 
сматрам, овај, и страх у свију нас је ушло кад се то десило са Чираком и 
са Енвером. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Ви не можете да нам кажете где се налази 
«Сава» у моменту кад се то дешава са сигурношћу? 
СВЕДОК "Т": Не могу, знам само да се ту у тим тренуцима, у тим 
мислим пола сата, ту је се кретао и био тамо са, овај, до портирнице и 
овамо до складишта и шта ја знам, то је ето. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули неки разговор између њих са 
«Пуфтом»? «Сава», «Саша», «Торо»? 
СВЕДОК "Т": Нисам ја чуо, јел' ови су били сви тамо напољу сем ових 
што су спавали и не знам ја стицајем околности пошто сам ја био можда 
старији па сам био ту сам, овај, у просторији остао тог тренутка, сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је сведок «У», где је сведок «4», где је 
«Бета», где је «Ф» у тим тренуцима? 
СВЕДОК "Т": Па они су, они су били у другој просторији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У другој? 
СВЕДОК "Т": У другој испред те моје просторије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте први пут данас поменули да је «Сава» био 
том приликом за Исмета, само сте говорили о «Саши» и «Тори» и у 
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Хашком трибуналу и на суђењу, сад први пут убацујете и «Саву», откуда 
то да је и он ту? 
СВЕДОК "Т": Па добро сам се присетио тога свега и, овај, кад се сад 
ради о «Сави» значи више сам се, овај, концентрисо и тога да сам њега 
видио, зато кажем видио сам га да је био, присуствовао јесте, присутан 
био, а шта је радио не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је причао Енвер шта се њему у 
просторији дешавало после? 
СВЕДОК "Т": Па он је, он ми је то рекао да је био тако, овај, кад му је то 
одсекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Пуфта»? 
СВЕДОК "Т": Да је он, овај, се стиско и пошао овамо, а да је Исмет тако 
био да је он њега потеро да је Исмет закрико и да је побего горе на врх 
од тих, од те гомиле кромпира врећа, горе побегао и да је он њега свукао 
одозго и да је «Пуфта» тако вришто да је се то десило док је он излазио 
овамо напоље, овај, тада се десило са Чирака, са Чирака, а то га је 
сачекао, овај, «Саша», то је сто посто тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Енвера сачекао да му превије рану? 
СВЕДОК "Т": Мислим тако он се понио да је затражио то што је и 
урадио. Треба имати срце и рећи истину, то је «Саша» урадио Енверу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Превио му рану? 
СВЕДОК "Т": Ја, и та је рана, нашли су у портирници неке крпе, неке 
завоје, шта је тамо било и овај, ту рану Енвер носио пошто је вруће 
време било и овај лоше и шта ја знам без ичег више каквих препарата 
нити медикамената, можда  и 4 – 5 месеци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте кажете то гледали кроз те даске, јел' тако? 
СВЕДОК "Т": Ја, ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете то је врло близу, одмах ту видите, колико 
је удаљена, колико су удаљена та врата где је просторија где је «Пуфта» 
увео њих двојицу од тог? 
СВЕДОК "Т": Е сад, сад ћу да Вам појасним, видим да се ту буните, али 
добро је што сте поставили то питање, овај, гледате ову страну зид ту се 
налази прозор где ја стојим, иза, значи то је тај прозор, иза, иза овамо је 
зид следеће просторије где се налази тамо те вреће и то остало, значи 
просторија уз просторију, али зид је с ове стране ја то не видим десно, 
само напред, врата са друге стране паралелно само могу видити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Ви из тих Ваших просторија не видите 
врата где је «Пуфта» увео? 
СВЕДОК "Т": Ја, али то се чује, то је зид уза зид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, али не видите та врата? 
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СВЕДОК "Т": Не видим, али само знам пошто сам ту био знам где су 
врата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су ушли. 
СВЕДОК "Т": Само видим, видим само кад изађу из просторије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А «Сашу» видите док су ови, «Сашу» видите? 
СВЕДОК "Т": Јесте, па он је ту одмах. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Т": И зато сам видио и Чирака, нисам видио шта је са њим 
радио али сам видио кад су га износили зато Вам то говорим шта сам 
видио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли чујете да «Саша» нешто прича са 
«Пуфтом» обзиром да «Сашу» видите за то време? 
СВЕДОК "Т": Па добро он се можда помера, ја нисам, знаш како се 
човек узнемири нисам можда концентрисан тако био да могу све да 
запамтим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имао «Саша» тог дана неко оружје, 
хладно или ватрено? 
СВЕДОК "Т": Не знам да ли је имао пиштољ, овај, мислим то, овај, 
нисам могао ништа приметити пошто је он с рукама већ радио, овај, око 
тога и замислите у том страху у том свему да, овај, да видим сваки 
детаљ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли сте видели неки нож код некога, код 
било кога од тих људи том приликом? 
СВЕДОК "Т": Не знам, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте. 
СВЕДОК "Т": Можда прије сам виђао у «Пуфте» нож, онда овај, у 
«Саве» рецимо он је искључиво имао пиштољ и пушку и горе у 
«Циглани» све је носио ту пушку «пумпарицу», овај, овако што каже 
право ко да ето шета са тим. Драган «Торо» пиштољ је имао, овај, и 
имао је, носио је «топуз», овај, онај знате прије украс кад се стави, ево 
понављам већ сто пута, већ мислим се то већ долази депресија, овај, 
украс у кућама имате онај топуз са оним бодљама, онако дрвеним, 
рецимо, овај, онај је имао касније нашао пиштољ кад је пуцао по нама 
около и носио, овај, «Зокс» златни «колт», знате шта је «колт» као 
каубојски «колт», «колташ» онај пиштољ носио, «Пуфта» је носио исто 
пиштољ, нож и носио је бејзбол, то му је било омиљено, бејзбол палија 
нова, она палица бејзбол. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви могли да видите то када кажете 
«Пуфта» и још један непознати одводе Чирака до кола? Да ли сте могли 
да видите из те собе Ваше? 
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СВЕДОК "Т": Па јесам мого, нисам могао, кажем Вам нисам могао да 
видим тамо, али ако је неко био окренут мени кад се носи леђима, кад је 
видио такву панику, овај, замислите кад се то дешава, овај, у три – 
четири метра рецимо с врата и то се убаци у ауто, ето колико Вам 
причам рецимо то траје пар секунди, тако исто то дешава се наједанпут 
шта би, одоше и то, ја само покушавам да све из те слике мојих очију 
што је мозак запамтио што боље могу да кажем истинитије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок «4» каже да је сигуран да том приликом 
нису били «Торо» и «Зокс»? 
СВЕДОК "Т": Па то је његов сад, можда он није видио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви сигурни да је био «Торо»? Прошли 
пут сте рекли да је «Торо» рекао ово што сад кажете да је «Саша» рекао 
да ко је крекао, дрекао тога је «Пуфта» средио, ко је то рекао? 
СВЕДОК "Т": Е моменат, моменат, ја се извињавам али морам рећи, ако 
сам ја то рекао прошли пут или је то погрешно уписано или сам ја можда 
стварно погрешно рекао. Ја никад досад нисам пет изјава дао, рекао да је 
Драган «Торо» рекао то што је рекао «Саша», никад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је «Саша» рекао? 
СВЕДОК "Т": Ја, што је рекао за ово, овај, ако ће... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ево ја имам транскрипт од 29.јануара 2007. па 
сте рекли «тада сам чуо да нешто Драган «Торо» говори, нека чује добро 
сада, каже, а то је касније потврдио и Енвер јер сам га питао шта оно до 
краја каже нисам добро чуо, каже добро си, јак си што ниси крекао, 
дрекао, ко је крекао, дрекао тога је «Пуфта» средио, слушај ме добро 
Драгане» то сте рекли на претресу, а раније и данас сте рекли да је 
«Саша» то казао, па зато Вас питам? 
СВЕДОК "Т": То је могуће да је, да је, овај, било повезано да сам ја чуо 
од Енвера шта ми је Енвер рекао, али ја знам шта сам чуо ту тренутно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од «Саше»? 
СВЕДОК "Т": Од «Саше» кад је Енвер био ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А добро, кад је «Саша» рекао то да он то тако не 
ради него да он метак па? 
СВЕДОК "Т": Па кад је то превијао Енверу, кад је чекао да дође завој и 
тако то, а по природи Енвер је чврст човек онако, овај, стиснутих што 
каже зуба и оно, овај, таког типа, ето што му је то послужило рецимо да 
је, како је тако се изразио, овај, ако је то мени Енвер рекао он је већ био 
тамо напољу можда је боље чуо још и од Драгана «Торе» и ја сам само 
можда рекао, овај, а то је тако изражено, да је овај, мишљење Енвера 
што је Енвер мени рекао, можда сте ми поставили питање шта сте чули 
од Енвера шта је рекао, можда у том смислу, а иначе ово је истина, 
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последња истина и сад ако будем ја ишао још пет пута на суд схватите 
госпођо судија да више ћу ја отићи можда ко зна где. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас схватам али морате да схватите и Ви нас, 
овде су људи којима се ставља на терет кривично дело убиства, а ми 
морамо да утврдимо да ли су они то урадили или нису. Ви сте данас 
препознали «Саву», а тужилац овде у овој оптужници ставља овде 
присутном «Сави», како га Ви знате «Сава», оптужени Савић Горан он 
каже да овде да је «Сава» учествовао у убиству Чирак Исмета, у  
оптужници му се ставља на терет да је давао нож свој «Пуфти» да 
закоље Исмета, да ли Ви знате нешто о томе? 
СВЕДОК "Т": Добро сте то госпођо судија, овај, прочитали да будем и ја 
у току, то је можда судија срочио, овај јавни тужилац и ако је тужилац 
срочио можда по више исказа људи, можда је то видио други сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја Вас, наравно, али ја Вас питам да ли је 
Вама тако нешто познато? 
СВЕДОК "Т": Е сад то мени није познато, зато Ви мене увлачите да 
можда и погрешим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. 
СВЕДОК "Т": Ја само што ми је познато кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сте Ви значи Ви за «Саву» не знате, 
кажете ту се кретао, да ли сте га Ви то видели да се креће или чули глас, 
да ли можете то да определите? У којим моментима? 
СВЕДОК "Т": Извињавам се, мислим ово је већ претерано, овај, да се 
изразим, морате ме схватити како сам у депресији, али, овај, ја Вам 
кажем да сам га видио да се шета да је био ту присутан, да нисам видио 
шта је радио, јел' то довољно? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. 
СВЕДОК "Т": Мислим стављате ме, мислим, под притисак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате када је овај «Торо», Ви га знате 
као «Торо», тврдио да он никако није био ту у тим тренуцима, а и ови 
други сведоци га не помињу, већ да је он накнадно дошао па да је сазнао 
пошто је он био шеф, па да се разљутио што је «Пуфта» убио човека и 
тако даље? 
СВЕДОК "Т": Ја, ја Вам кажем опет и опет ово значи говорим, значи 
ишли смо, да не дотичемо се онога што сам реко, него онога што се 
искључиво тиче, Драган «Торо» је био ту, али ако није био колко ја сад 
не могу да се, ја сам реко он је био и тврдим да је био, долазио, да ли је 
он дошао након 20 минута или пола сата или тога кад је то дошо или је 
чуо и шта ја знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е па не, нас интересује у моменту дешавања, ја 
сам Вас схватила да се изјашњавате на дешавања. 
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СВЕДОК "Т": Па у моменту могло је, у моменту могао је бити, овај, и 
Радован Караџић и Шешељ и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чекајте, али онда је могуће, да ли је онда 
могуће да и «Сава» није био у моменту или је био, да ли сте сигурни за 
«Саву» да је за време дешавања, а за  «Тору» нисте? 
СВЕДОК "Т": За «Саву» сам сигуран да је био за време дешавања у 
позадини ту шето се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за «Тору»? 
СВЕДОК "Т": За «Тору» рекао сам и прошли пут, можда сам се мало 
спетљо, али знам да је дошао јел' он је касније било кад је наређено нам 
је, кад су они почели тражити кад су ови побегли Драган је «Торо» био 
ту прије, значи можда је дошо у пола сата, десет минута, 20 минута иза 
тога што се десило али је био, ја сам њега ту видио у том, у том периоду 
можда од пола сата – сат, мени се можда чинило, кажем Вам то су 
тренуци кад се чини минут да је био дан, е сад ја да бог да могу ја какав 
био би феномен да поновим сваку реч и да баш секунду једну сваку 
опишем и да рецимо овај запамптим па то би. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли се сећате да ли је био неки шарени 
ауто онако жуто-црни неки да је долазио ту или црвени? 
СВЕДОК "Т": Црвени знам да је долазио црвени ауто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То од «Прље» ово што причате? Од Лалета? 
СВЕДОК "Т": Овај, ја црвени, црни је био од «Прље», овај, био је 
«Голф» мислим да је «Нишки» капетан возио «Голфа», он је «Голф» 
долазио, знам једне прилике кад је долазио он ту, овај, с «Голфом» кад је 
био случај кад су нас малтретирали једни, стражари неки што је дошо из 
неког села Кравице да нас малтретирају ту и истерали напоље тог некога 
пожара за брашно неко изгорело па донио тај отпад да једу људи, јер 
нису могли да једу и тада је видио да нас малтретирају, отада се мало и 
другачије ствари понеле кад је «Нишки» капетан то видио, кад је 
долетио и кад је тог дечка, човека, младића разоружао и кад га је истерао 
и тада је он поменуо да је он, овај, не знам како се бори, да је у 
диверзантској јединици, овај, Шешељовој и тако даље и тако даље и да 
је те људе који су били ту напољу и нас свију увео унутра и рекао 
излазите један по један оперите се и шта ја знам, тако је био и он 
револтиран, зато не могу казати да је «Нишки» тукао и пљачко нисам 
видио, али зато знам, да сумњам да је он био одговоран, значи да је био 
некакав ту, овај, претпостављени «Нишки» или Драган «Торо», то су они 
били значи, овај, у то некој спрези. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ли да нам кажете кад је добио задатак 
Енвер да скине ту тетоважу? 

ВРЗ 04
48



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 22. јануара 2009. године 

 
 
 

 

44

СВЕДОК "Т": Он је добио исто прије тога на једно можда, не могу се сад 
сетити детаља, можда сам некада и тачно говорио, овај, али прије можда 
петнаестак – двадесет дана, овај, можда и више, ми смо ту боравили два 
месеца и колико 10 дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим да ли је то било пре овог догађаја кад му 
је овај то одсекао? 
СВЕДОК "Т": Јесте, јесте, покушали смо палити са конзервама, 
загревати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте нешто причали да сте покушавали да то? 
СВЕДОК "Т": Јесте, јел' то је «Пуфта» њега, «Пуфта» њега натерао то и 
рекао да ће му то скинути ако не скине и шта ја знам, овај, и то је ето 
урадио што је урадио, али није било шансе да се скине јел' то је, једино 
операција, овај, и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Ви сада кажете да сте сами били у тој 
просторији, Ви лично? 
СВЕДОК "Т": Тог тренутка сам био у просторији једној сам, а у другој 
су били ти који су чекали да иду на смену и једни су били чак и напољу 
можда су ови људи који су били овде који позива под овим 
псеудонимима имају, можда су они били, овај, напољу нешто или шта ја 
знам, ја нисам могао да приметим њих са друге стране, само знам да је 
рецимо сутрадан, али то је најгори случај што људи још нису сведоци 
који су ту били, нема их, а то је псеудоним «4». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро зваћемо ми њих, наравно. 
СВЕДОК "Т": Овај шта ја знам који су још били овде, који су ауто прали 
сутрадан ујутру, овај, после тога свега, онда они све могу да знају, значи 
које је ауто било, какве је боје ауто било и где су прали и где је био 
убачен човек и где је крв била и то све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се десило после тог догађаја и после тог 
бекства? Да ли сте још виђали «Тору», «Саву», «Сашу», «Пуфту»? 
СВЕДОК "Т": Па то је било још пар дана мислим сад не знам тачно 
колко иза тога кад су они побегли, овај, и они су одлучили да ми 
наставимо радити ујутру и посао је настављен и иза тога се онда касније 
десило то да су ови морали Краљевчани ићи, овај, и преузела нас ова 
група из Лознице и више с њима нису имали посла, овај, са «Савом», 
«Саша» се ту ретко, колко сам ја видио мислим приметио, појављиво, 
једино што је био у «Економији», што је био, овај, горе у том случају, 
можда и неки пут још сам га виђао али не могу сад да сетим нормално, 
али то су кључни делови које сам ја доста упамтио и овај, иза кога 
стојим да је «Саша», овај, зна ствари неке, а да ипак добар гест, видите 
сами да га не оптужујем, значи да је, овај, он према том Енверу направио 
добар гест, а сад можда својим изразом тако говора, да ли је још неко то 
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поновио пред Енвером напољу или тамо даље, како ту стоји каже 
«Торо» и остало, то ја не знам, али само ја у тој близини само «Сашу» 
могао чути и Енвера од толико колико се он изразио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте сигурни да су Енвер и Чирак у истом 
тренутку их увео «Пуфта» у ту просторију те вечери мислим? 
СВЕДОК "Т": Па ја мислим да су они ту ушли сигурно оба два ту, ја бих 
видио да је један био напољу, па да Вам кажем знате колко је то се све 
муњевито одиграло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али исте вечери, то питам? Да ли је било исте 
вечери? 
СВЕДОК "Т": Исто вече, па то исто вече. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто вече. 
СВЕДОК "Т": То је било све за пар минута то се десило све, колко треба 
човека узети за руку и одсећи  му то и колко треба човека ухватити за 
врат и посећи га и колко треба зграбити га и унети у ауто, то не треба за 
то феномен, и сад у свему том, тако рећи, ето ја колко сам рекао минут, 
овај, да се све то може запамтити и срочити то, не могу да објасним 
колко очи моје знају, ето не могу да Вам кажем, не могу да Вам опишем, 
колико су видиле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад су дошли Лозничани кажете почетком 
јула, има ли «Саве», «Саше», «Тора»? 
СВЕДОК "Т": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема. 
СВЕДОК "Т": Аутоматски више нико није долазио тада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више нико. 
СВЕДОК "Т": Аутоматски то, они су нас држали да би, овај, исто 
наставили пљачку ови који су ишли и тада су, овај, Лозничани мене и 
тога, овај, Даутовића, овај, повели и та двојица механичара у још једну 
пљачку, али тај је био сам тада, био је «Прља», да не погрешим опет 
«Пуфта» да не буде забуна, али «Прља». Сели смо у неку «Шкоду» и 
Алија је возио. Ја сам седио, овај, позади десне стране и он се окренуо 
«Пуфта» извадио пиштољ и ставио ми пиштољ у уста и сад имам 
поправио сам на зубу једном, овај, оштећење како је хрснуло од цеви, да 
му ја кажем где су ми паре, марке, да ме води кући, да морам да му 
нађем то или ће ме убити или шта ће бити, овај, са мном је готово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте можда чули да је неко од ових људи 
био у Легији странаца да се тако нешто причало, да је неко помињао? Да 
ли Вам је то нешто познато? 
СВЕДОК "Т": Не знам ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. 
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СВЕДОК "Т": У то време, само сам сада мало, овај, преко тог Интернета 
гледао, мислим пратио, овај, да сви су они били фактички ето, не знам, 
не могу сад појединачно казати, али сви су имали неке те од малих ногу 
притворе и домове и овај, грешници су ето тога, ето сви, тако пише, тако 
је написано у вашим тамо описима и остало, ја, и онда смо дошли до 
близу, овај, моје куће и верујте сад не да имам трему него тако се осећам 
нелагодно али тада ми је било свеједно убио, не убио, опалио, не опалио, 
само сам му хладно рекао «немам уби и готово» и онда је он рекао 
враћајте се назад и вратио и продужили смо за Козлук и у Козлуку је 
вероватно прије видио један камион, био је мало новији камион то је 
«ФАП» био, овај, кипер и да ми то гурамо, да упалимо, да нешто 
правимо, да га отерамо и успели смо тражити неке тракторе и то све, са 
тим истим «Прљом» у његов «БМВ», у ствари «Шкода», «БМВ» је био 
горе он је долазио повремено, и овај, до пред фабрику «Циглане» 
извадили смо акумулаторе и ставили на пуњење и он је рекао лепо овако 
прозво једнога онде из те групе «Ево ти мој «БМВ» иди у Лозницу», а то 
мислим да није било рекло Лозници, да ли је то било Драгинцу или нека 
та места иза тога познајем, само знам да је рекао Лозници, овај, у Србији 
се каже пашанац, а то ти је као, овај, баџо у Босни, мислим то, значи од 
женине сестре муж, јел' тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пашеног се каже. 
СВЕДОК "Т": Пашеног ја, ја, и онда да он дође да нам донесе некакве 
таблице да ставе на тај камион да, овај, да пребаце јер нису могли преко 
границе Дрини пребацити моста у Каракају без таблица да тако прође, 
прошверцују, шта ја знам, и тако смо тад ручали и касније су нас 
позвали на неки папир пописали колико нас има и мислим да је тада 
било негде један сат – пола два 15. јула наишли су аутобуси и потрпали 
нас у аутобусе и у Батковић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вас питам кад се ово дешавало са Чираком 
где је, Ви сте сами кажете у тој соби где су те даске, а где је сведок «У» 
и сведок «Ф» и сведок «4», где су они у тим тренуцима да ли  знате? 
СВЕДОК "Т": Па они су вамо у другој просторији, реко сам друга 
просторија има, овај, јел' уђе се у ову просторију где су они. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па онда из те у ову где сте Ви? 
СВЕДОК "Т": Јесте, е то је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А онда је трећа ова просторија где је био 
овај кромпир и где је био «Пуфта» јел' тако? 
СВЕДОК "Т": Она је у наставку до моје просторије до те што сам ја био. 
Значи ако сам окренут према прозору онда с десне моје стране рука, 
значи и та је просторија зид тај, уза њега сам стајао ето и окренут према 
прозору, не знам како може да се нацрта да Вам то није проблем. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сад је мало незгодно. 
СВЕДОК "Т": Шта ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још нешто везано конкретно за ово 
Исмета Чирака, за ово скидање тетоваже Енвера и за ове пљачке што се 
сећате, а везано је за тог «Саву» и «Сашу» које Ви помињете? 
СВЕДОК "Т": Па не знам ал то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте «Сашу» помињали у Хагу кад сте још 
испитивани па сте рекли да је он имао 25 – 30 година, око 180 висок, око 
90 кила, равне смеђе косе, маскирну униформу, аутоматско оружје, то је 
тај што кажете да сте му сат предали? 
СВЕДОК "Т": «Саша»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК "Т": Па ја, али само сам мало прије појаснио да је имао он оно 
блеђе, блед, бледо то је било бледо, јел' имате, овај, маскирну униформу 
која јако оно зелена шарена, имате маскирну која. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а његова је блеђа? 
СВЕДОК "Т": Блеђе је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како аутоматско оружје, шта је то имао 
«Саша»? 
СВЕДОК "Т": Па на пушку, знате шта је аутоматска пушка то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ону аутоматску пушку? 
СВЕДОК "Т": Ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имао неко од њих наочаре од тих који су 
Вам долазили у «Циглану», «Сава», «Саша», «Торо»? 
СВЕДОК "Т": Да ли је ко користио, али ја тада нисам видио да је имао 
наочаре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК "Т": Мислим то су већ детаљи које, извињавам се али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. Сад ће колегиница да Вам постави 
питање. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Реците ми 
господине колико пута сте за све ово време Ви укупно видели «Саву», 
не мора прецизан податак али пар пута, три пута, пет пута? 
СВЕДОК "Т": Па ево рецимо пет пута, мислим ако није више, али нека је 
пет пута, овај, сам рекао и мало прије али пет пута. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Добро, реците ми 
од кога и када први пут сазнајете да се он зове «Сава»? 
СВЕДОК "Т": То је у «Циглани», то између себе сазнајемо кад они 
долазе да одводе да раде и кад се враћају они се између себе, некад су 
ишли заједно, некад су онде кад су почели аута да поправљају и онда 
ови што су поправљали каже, е тај «Саво» високи он зове се «Саво» 
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одатле и одатле, дотерају нам ауто да поправљамо, ја мислим да 
вероватно пошто смо ми били ето под њиховим сад патронатом да су се 
они тако изјашњавали мало отворено, овај, већ смо били као фактички 
њихови ту, ето.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Значи из њиховог 
разговора кад један другом се обраћају или како? 
СВЕДОК "Т": Јесте, јесте. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Добро. 
СВЕДОК "Т": Јел' зашто би они, извињавам се, зашто би они рецимо да 
мењају надимке да се зове «Сава» ако је он Сретен, једноставно то сада. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Да ли сте тад можда 
сазнали одакле је тај «Сава» или евентуално касније некад, било када? 
СВЕДОК "Т": Па то сам сазнао, овај, претпоставио сам да су из Краљева 
пошто се они из Краљева, на крај крајева, већ овај, кретао за Краљево, ту 
помоћ кад су они се ту, овај, требали да се разреше ту дужности, а и знао 
сам да је Драган «Торо» да је од Краљева тада кад сам утоварао камион 
кад је он наредио да се тај камион вози у Краљево и то тада је рекао баш 
на неку адресу и помињао неког човека, баш тог неког лично пашенога 
или шта ја знам, да се преда њему, ако не преда да га чека, да је богин тај 
шофер што ће возити, значи коме возио у Краљево него, него себи, е сад 
после тога сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте за то причали, а сад значи да је Ваша 
претпоставка била да је и «Сава» из Краљева јел' тако, на основу тога? 
СВЕДОК "Т": Ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако сам Вас разумела? Добро, реците ми са  које 
удаљености Ви посматрате ону ситуацију узимање оног ланчића од 
«Бубице» и кад каже «неће ти то ни требати», што сте помињали на 
почетку Вашег исказа за «Саву»? 
СВЕДОК "Т": Па колики је био размак кад је просторија рецимо пет 
метара и сад имате стане се тамо између то можда једно три метра и 
овај, између овако, овај, једино не можеш да чујеш неке ствари ако су 
већ туче, овамо те туку, вамо ти не можеш да чујеш, али ако је то већ, 
они су то рекли и они су то обрадили и узели ланчић већ кад није била 
почела туча права, ових осталих, него директно «Бубице». 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само још једно питање, опет ми је остало 
неразјшњено ови други сведоци помињу као чланове Краљевачке групе 
и «Саву» и неког «Сашу» на кога онда они то мисле, да ли Ви знате? 
Који би то «Сава», не, не «Саша» који би могао да буде «Саша» то, а да 
је из Краљева? Да ли је био такав неки? 
СВЕДОК "Т": Е па не знам, можда је тај исти «Саша». 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК "Т": Па не знам ја, ја знам за тог «Сашу» ту што је тај био, а 
кажем Вам мало прије да сам у Хагу сазнао да је тај «Саша» као имао ту 
као да је и он негде од Малог Зворника тамо негде, овај, и да је он имао 
фактички он своју групу да је и он њом командовао, да као он није његов 
човек, није припадао Шешељовим јединицама, то тако оптужени брани 
себе и каже, сад ја кажем шта је човек рекао, ако он каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу Вам предочити, ми овде имамо двојицу 
оптужених, један се зове Горан Савић надимак му је «Саво», а други се 
зове Саша Ћилерџић који тврди да никада на «Циглану» ушао није, да је 
био на ратишту зворничком у мају, до половине маја, да никад није ушао 
ни на «Економију», нити му се то ставља на терет, а што се тиче 
следећег боравка каже да је само био дан-два у Зворнику и то са овде 
присутним Савићем, кога сте Ви препознали као «Саву» али да је то 
било на дан 12. јула да покупе «Пуфту» да га врате кући у Краљево и 
каже да он уопште није тај «Саша» коме се ово ставља на терет чије се 
радње описују, а каже да је било бар још три-четири Саше на 
територији, па један од тих Саша био је неки Саша Ћирковић који је био 
плав, крупан, висок 190, имао косу на горе, ошишан као маринац, да ли 
Вам такав опис нешто говори? 
СВЕДОК "Т": Није, није тај човек био тако ошишан, он је био пристојно 
подшишан онако мислим, нека баш кратка коса ни дуга. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте имао је око 90 кила тај «Саша» јел', да 
је био крупнији? 
СВЕДОК "Т": Па знате шта, рекао сам да је имао и 150 кила, то је моје 
тада било виђење, а јест пуначак био, тако мало широк, као рецимо, ето, 
овај, развијен у том смислу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Т": Сад можда је  «Саша» није овај, ил' онај, сад није битно, 
али ево само да Вам кажем нешто појасним, ако то има сад везе то да, да 
се појасни, тај «Саша» кад је дошао 12. да води «Пуфту», што је дошао, 
ко га је послао, значи знао је шта је «Саша» радио јер смо и ми имали 
информацију да је «Пуфта» уклоњен после тога шта је радио на 
«Циглани», сад то је његова прича, ја причам шта сам приметио ако тај 
«Саша» није, па Боже мој, иако није, чуј не до Бог да прашта онај ко 
није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Наравно. Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Заменик тужиоца Петровић. Господине «Т» да 
разјаснимо још мало то у вези са тим «Сашом» кога сте Ви описивали и 
чије сте радње такође и у данашњем исказу описали на начин да би 
морали ми да разјаснимо који је то «Саша». Рекли сте за неког «Сашу» 
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да је по каснијем сазнању ја сам то разумео сада из задњих Ваших 
неколико реченица које сте изговорили, то сазнање од стране Шешеља 
које сте добили приликом Вашег сведочења у Хагу, па сте с тим у вези 
рекли да је тај «Саша» из Лознице, дакле нека лозничка група, а да су 
опет ти Лозничани били припадници полиције и да су они носили 
посебну униформу, коју сте такође описали у данашњем казивању, па ме 
занима овај «Саша» кога сте Ви описали данас и за кога посебно кажете 
да је био у догађају у вези са Исметом Чираком, какву је он униформу 
носио, да ли је он носио униформу полицијску или другу? С тим у вези 
обзиром да сте говорили да су ово, та Лозничка група као носили су 
полицијске униформе, да ли сте уопште тог «Сашу» видели у 
полицијској униформи? 
СВЕДОК "Т": Ево само мало, јел' могу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, изволите. 
СВЕДОК "Т": Ево овако, овај, да разјаснимо ствар ја мислим, овај, он је 
носио другу бледу како сам описао униформу, он није био «Саша» 
лознички полицајац, ал' се дешавало понекад тада кад је био са њима, 
овај, доле у «Економији». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја сам Вас тако и разумела, добро. 
СВЕДОК "Т": Ја, а у»Циглани», у «Циглани» он је био, овај, са 
Шешељовим, значи овај, Краљевчанима то је било са њима, међутим ја 
мислим, зашто сам ово поменуо ето нисам хтио да ћутим, могао сам да 
ћутим, али да будем ето јаснији са исказом у Хагу, да њега господин 
Шешељ одваја чак и од Краљевачке групе и ове Лозничке групе да је он 
фактички сарађивао са њима, ја, да је био ту ал' да је ипак и он имао неку 
групицу ту негде да ли из Зворника, околине, која не, коју ја не могу да 
је опишем да ли је, те људе да ли су долазили ту или нису његови, 
можда је он сам ту долазио, долазио сам, да је фактички он био између 
те двије некакве, овај, ситуације, али ја њега описујем као човека 
«Сашу» који је ту био присутан тога и тога, а он је могао бити ко зна с 
које паравојне јединице и тога сада, можда је из Краљева, можда је из 
Лознице, ја сам само поменуо да је човек, а можда сам погрешио што 
сам вам реко господин Шешељ реко само да каже нису то моји људи, 
нису припадали мојој јединици, то је из Лознице, тај је из Зворника, тај 
одавде, да ли је и он тачно рекао не знам, е то је то проблем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Добро, разумео сам и сад још једно питање 
опет у вези тог «Саше», када на крају та Краљевачка група како сте је 
назвали оде и замени је Лозничка, да ли је тај «Саша» отишао или остао 
са том Лозничком групом? 
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СВЕДОК "Т": Он је отишао, ал' сад није више да се он појављиво 
уопште ту више, само ти из Лозничке групе, док нас нису пребацили у 
Батковић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Хвала, дозволите само још једно питање у вези 
са данашњом радњом препознавања, па сте приликом препознавања 
међу другом шесторицом лица изразили одређено негодовање у смислу 
како је то урађено нешто нисте разумели, нисте схватили, па да ли би 
нам могли да објасните о чему се ту заправо ради, шта се то десило? 
СВЕДОК "Т": Овај, знате шта, овај, ја сам очекивао можда некако 
другачије или шта ја знам то, можда само тих шест, међутим сад сам 
схватио да је трик Ваших, овај, тих мислим препознавања и те службе и 
тако тога методе другачије или такав начин да можете узети пет група 
рецимо сад није битно, међутим овај, знате Ви сами Ви сте струка 
рецимо ако се ја ухватим у тако што и јесте можда циљ, овај, ал' након 
17 година да ја сада ми поставите 10 људи па промениће се све то болан, 
ја моју мајку да нисам видио или супругу 15 година не би је из почетка 
познао док ми не би рекла ја сам то и то, ја сам то и то, зато сам 
негодово, овај, можда је чак «Саша» био ту у томе али већ је, овај, се 
муте те боје и те слике и то остало замислите након 17 година кад сам ја 
имао тада слику такву, а сад се то добије тако и још ми у глави та слика 
и не може се брише, а сад ову гледам која можда није ни приближно 
близу и људи се мењају, можда неки мало у животу до смрти, а неки 
можда, овај сто посто. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Добро, хвала. Разумео сам. Ја бих само молио, 
односно предложио да се сведоку путем, дакле, камера фокусирањем 
покажу овде оптужени Саво и Саша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја само још једно питање опет имам за Вас, 
кратко, колико пута сте Ви укупно онда видели «Сашу» тог неког 
«Сашу» на «Циглани»? Кажете никад нисте видели да нешто пљачка 
нити Вас је водио, а видели сте тог «Сашу» кад сте му дали «Питралон» 
да превије рану Енверу, да ли сте га још неки пут виђали за време Вашег 
боравка на «Циглани»? 
СВЕДОК "Т": Па не знам можда једном или неки пут, сад не могу 
тврдити али то је остао печат само тај пут, зато можда чак он и помиње 
да није ни био више пута, можда и није био, ал' тај пут је био и то је 
тачно да је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али не знамо ко, не знамо ко, који «Саша»? 
СВЕДОК "Т": «Саша». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па који? 
СВЕДОК "Т": Па да знам, овај, ја бих... 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте ли тог «Сашу» видели данас у оним 
врстама? Некога ко Вам личи на њега? 
СВЕДОК "Т": Ја сам мало видио отприлике, па сам се између двојице 
двоумио, ал' сад је то сасвим другачије и без косе и без овако и онако, 
шта ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Т": Кад се човеку, кад људи глуме, то је за мене глума, да 
људи глуме нормално неутралисту ил' ово – оно, нашли сте сличне 
људе, свака част служби и остало, то је, ја честитам, али, овај, знате Ви 
доводите рецимо око тог препознавања, овај, рецимо човека који 17 
година није никог, није га видио, ја не знам, ја се извињавам али желио 
бих да нико не буде кажњен ил' да буде рецимо малтретиран оно што 
није, мени је јако жао, ја сам човек поштен и умрећу и да сам погинуо и 
убијен био, овај, ја сам поштен био и зато и сада не желим да... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала Вам. Да видимо да ли одбрана има 
неко питање. Изволите. 
Адв. НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ: Адвокат Небојша Милосављевић 
бранилац Ћилерџића. Што се тиче питања ја немам питања с обзиром да 
оштећени сведок није препознао мог клијента, а желео бих посебно да се 
изјасним на предлог Јавног тужиоца сматрам да у овој фази поступка не 
би било коректно да се покаже лик осумњиченог Ћилерџића с обзиром 
да је он овде данас на оптуженичкој клупи разумете, да би било јасно 
један вид поруке оштећеном кога поштујем и који сматрам да је искрено 
дао свој исказ и сматрам да је поштен човек, то је мој психички дојам, 
али не би било у реду да суд покаже слику оптуженог Ћилерџића због 
даљег тока поступка.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега изволите. 
АДВ. РАДОВАН ПАВЛОВИЋ: Адвокат Павловић Радован бранилац 
Горана Савића. Хтео сам само да питам сведока «Т» да ли је «Сава» 
односно Горан Савић, «Сава» како је он њему познат, да ли је изводио из 
просторије где су они били на «Циглани» и «Економији» затворенике и 
да ли их је тукао он? Да ли их је лично он? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, на? 
АДВ. РАДОВАН ПАВЛОВИЋ: Да ли их је изводио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из? 
АДВ. РАДОВАН ПАВЛОВИЋ: Просторија где су се налазили они 
притворени на «Циглани» односно «Економији»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
АДВ. РАДОВАН ПАВЛОВИЋ: Да ли је он давао налоге да их изводе, да 
ли их је он лично изводио и да ли их је тукао? 

ВРЗ 04
48



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 22. јануара 2009. године 

 
 
 

 

53

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па није рекао то сведок, то му се не ставља на 
терет да их је тукао на «Циглани» Савић. 
СВЕДОК "Т": На «Циглани» није. 
АДВ. РАДОВАН ПАВЛОВИЋ: Да ли их је изводио «Сава» из 
просторије? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па није рекао, ја сам питала. Да, ево пита 
бранилац оптуженог Савић Горана да ли Вас је «Сава» овај кога сте 
данас препознали некада изводио из просторија «Циглане»? 
СВЕДОК "Т": Из просторије «Циглане» није изводио, није ни из 
«Економије» али је учествовао тих пар пута кад је долазио у 
«Економију» и конкретно то баш том живом печату што ми је остало са 
«Бубицом». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. Не, не, за «Циглану» питамо да ли Вас је 
некада, јер у оптужници пише да је он изводио и водио затворенике са 
«Циглане» да пљачкају? Ви сте рекли то да не знате, само сте га видели 
једном у Козлуку. 
СВЕДОК "Т": Ја не знам, нисам о томе ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Ви то не знате. 
СВЕДОК "Т": Није ми познато и не могу то потврдити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Добро. Оптужени Савић хоћете да 
станете овде? Укључите микрофон. Реците нам имате ли неке примедбе 
саслушали сте исказ оштећеног везано за прво, овај оштећени каже да 
сте Ви тај «Сава», Ваша одбрана је дијаметрално супротна његовом 
исказу, значи Ви сте рекли да никад ушли нисте ни на «Економију» ни у 
«Циглану», па има ли нешто тачно од овога што прича оштећен? 
Изволите. 
Опт. ГОРАН САВИЋ: Ја остајем при мојој изјави да нисам био ни на 
«Циглани» ни на «Економији», поштујем ову изјаву сведока и веруј да 
му се дешавало то, али ја нисам учествовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, али он је Вас препознао, шта Ви на то 
кажете? 
Опт. ГОРАН САВИЋ: Препозно? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате примедбе на његов исказ? 
Опт. ГОРАН САВИЋ: Немам примедбе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел' то значи да је тачно оно што је рекао или 
не? 
Опт. ГОРАН САВИЋ: Па немам примедбу, препознао ме, можда ме 
виђао тамо, он каже да сам ја дошао да га одведем из куће, да сам га 
водио на «Економију», да сам га предао на «Економију», да сам улазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте га Ви ухапсили. 
Опт. ГОРАН САВИЋ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел' сте Ви тај? 
Опт. ГОРАН САВИЋ: Ја нисам хапсио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте Ви тај, јел? Господине «Т» да ли је то тај 
човек? 
СВЕДОК "Т": Молим Вас, ево баш добро је, свака част «Саво», признаш 
ствари, али признај и то да си био пред кућом, овај, комшије Енвера, 
тачније рођак, брата од стрица и ово ти «Саво» не могу те заборавити, 
ал' свака част, нек' си жив и да живиш сто година, али знаш да си био и 
сети се и реци сада да си нас ти довео ко што си реко и сећаш ли се кад 
смо седили у комбију, ти знаш ко је тај Војвода, сад твоја је ствар, 
мислим то је суд, окривљени не мора да каже, овај, ко је тај Војвода и у  
којој си кафани био доле и који су људи били, сад кад те гледам у очи те 
гледам и у чело оно исто, можеш да кажеш које су те комшије послале и 
зашто су те послале. 
Опт. ГОРАН САВИЋ: Не могу да кажем, ја. 
СВЕДОК "Т": Не мораш да кажеш ал' да си ти здрав и жив мени ја да 
имам такво, ал' си био ту. 
Опт. ГОРАН САВИЋ: Ко ме је послао нити познајем тог Енвера, ко је, 
не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте хапсили некад неког тамо? 
Опт. ГОРАН САВИЋ: Никог нисам хапсио, ја сам у својој изјави рекао 
шта сам радио. 
СВЕДОК "Т": Како ниси, дошао си човече и с нама дошао и са 
«Економије» си отишао са комбијем, с тим Војводом и са «Пуфтом», јел' 
тако било? Отишо си са «Економије» ухапсио си, не могу да кажем да си 
туко ти ту, не, ти ниси ме ни ударио. Сећаш ли се Козлука и твог 
качкета, сећаш се кад си ту био? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте носили качкет некад? 
Опт. ГОРАН САВИЋ: Не. 
СВЕДОК "Т": Нисте качкет носили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А знате ли Војводу? Ко је тај Војвода? 
Опт. ГОРАН САВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то онај Ћеле? 
Опт. ГОРАН САВИЋ: Не знам, он није био тад, он је касније добио ја 
мислим звање војводе, нити је њега ко ословљавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па он нам рече кад је сведочио овде добили сте 
транскрипт његовог сведочења, да је он био тамо у мају месецу и Ви  
кажете исто да је био. 
Опт. ГОРАН САВИЋ: Па јесте био, али нико није ословљао са војводом 
њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њега. 
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Опт. ГОРАН САВИЋ: Не знам мештани они дал', било је ту свега и 
свачега, сви су били капетани, мајори, војводе, генерали, не знам ни ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли сте били у Козлуку? Каже сведок да сте 
били у Козлуку вадили неке струјомере? 
Опт. ГОРАН САВИЋ: Не. 
СВЕДОК "Т": То мислим, логично. 
Опт. ГОРАН САВИЋ: Да сам ја носио 4 струјомера, «пумпарицу» тога 
се све сведок сећа, а не сећа се мислим других ствари. Ја поштујем све 
што је он изјавио и нема никаквих проблема, Ваше је да цените и 
пресудите. 
СВЕДОК "Т": Дозволите, молу ли нешто да кажем, овај, ја још се сад 
сећам, ево сад сте ми дали печат још бољи како лепо причате и тај Ваш 
глас и Ваше све, овај, исто то оног тренутка, па зашто «Саво» болан 
нисте рекли пустите те људе, нека их, шта нису ту људи, истина Ви 
нисте ни знали да ту има Муслимана, нисте знали, пази Ви сте били у 
кафани седели, пили, дошо је човек комшија који је прошо ту и овај, 
доле дошо код вас ту у друштво... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то причате о Вашем хапшењу? 
СВЕДОК "Т": Ја, ја, ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте ухапшени? 
СВЕДОК "Т": И дошли сте горе и кад смо се одозго спустили од кућа 
доле стао је комби и онда изашао тај Војвода, касније ћу знати да је 
Војвода кад су га ословљавали, кад ћемо да преживимо у «Економији» 
да нас пребаце горе у онај, како зове се, «Циглану», «Саво» брате, ал' 
добро мислим, логично је да, овај, ипак сте признали неке ствари, овај, 
ал' видите живот тече даље, фала Богу да има Бога има и среће има и 
свега има и људи међу људима, како се каже. Ја опет Вам желим добро 
здравље, нисте мене малтретирали ал' сте ме терали и улили страх, не 
бих Вас могао познати можда и «Сашу» кад би га видио кад добијем 
контакт и неке ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите, седите. Хоћете Ви да дођете? 
Господине «Т» да ли Вам је овај човек можда познат? 
СВЕДОК "Т": Ја сам осто у недоумици онда, ако је тај «Саша». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, ја не кажем ко је, ја Вам кажем да. 
СВЕДОК "Т": Ако је тај «Саша», овај, али ја мислим да показују, ја нећу 
да кажем сто посто да јесте, ал' показују му рецимо, овај, мало, овај, 
предња страна лица и  овако чела донекле такав је и био, није пуно сада 
ни удебљан, мислим те грађе, па ако сам и погрешио, али опет кажем ако 
човек није крив, ако није тај «Саша» страх ме да буде нешто другачије, 
ал' наједанпут, овај, ја не знам да је ту било 15 Саша него један, «Саша» 
један којег сам ја видио, који је стао крај бетона, стајао ако се сећа, крај 
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бетона кад сам му дао сат, истина ни говорио нисам ја реч тада, стајао је 
и отишао тај исти сат који сам добио за успомену, човек радио у Ираку, 
који је био скупоцен «Сеико», тај од стражара, ето ако си ти «Саша» 
прави, ти си тај сат дао тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па овај човек каже да је у то време био страшно 
мршав и да је био, овај, да уопште није имао ни близу тих 90 кила као 
што Ви описујете и да није имао ни аутоматску пушку. 
СВЕДОК "Т": Па добро можда сам ја реко 90 кила јел' у капуту или у 
јакни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, рекли сте пунији, пунији, он каже да је био 
баш мршав. 
СВЕДОК "Т": Па ето, он је такав изгледо, овај, на неки начин можда 
мало мршавији, нормално, стегнут у стомаку, имо стомака, али да сам, 
овај, ишо на ширину рамена, на рецимо, овај, онако грађу, мислим 
развијеност, нисам ја сада, не мора човек бити рецимо крупан овако то 
сад да има 100 кила, а да нема стомак, овај, и то, ал' ето, шта ја знам, 
овај, црте предње показују ми, овај, лица и тог свега овако ширина али 
Боже мој, ако Бог зна и то све остало, ваљда ћете Ви обрадити то да се 
види  ко је, шта је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можемо ми без оштећених то. Ми нисмо тамо 
били па знамо ко је био. Добро.  
СВЕДОК "Т": Ја не знам, ето то је то што се тиче сад не могу, кажем 
опет, овај, 15 година он је могао човек да буде и пет пута мршавији и да 
смрша и да се поправи, наочаре, откад носи наочаре човек тај? Ето како 
нисте саслушали .... 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од када господине Ћилерџићу носите наочаре? 
Опт. САША ЋИЛЕРЏИЋ: Од 1987 године од војске. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте тада на ратишту носили наочаре, оно 
кад сте били у мају месецу у Зворнику? 
Опт. САША ЋИЛЕРЏИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Носили сте стално наочаре? 
Опт. САША ЋИЛЕРЏИЋ: Не, само повремено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само повремено. Да ли сте Ви носили неке капе, 
нешто тако специфично? 
Опт. САША ЋИЛЕРЏИЋ: «Титовку». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Титовку». Ви сте рекли да нисте имали ову 
униформу маскирну него да сте имали плаву, ову зелену обичну ЈНА? 
Опт. САША ЋИЛЕРЏИЋ: СМБ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: СМБ. Које боје? 
Опт. САША ЋИЛЕРЏИЋ: Маслинасто зелена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Светло зелена, маслинаста тамна? 
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СВЕДОК "Т": Маслинасто слично на жуто, мало старија, мало старија 
ношња, јел' тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто није била за Вас маскирна? Зашто није 
за Вас била маскирна? 
Опт. САША ЋИЛЕРЏИЋ: Једну сам имао обичну за мене, шта они су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А није било, ја реко' број, значи није било. 
Опт. САША ЋИЛЕРЏИЋ: Не,не. Ја сам имао 63 килограма онда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико? 
Опт. САША ЋИЛЕРЏИЋ: 63 килограма. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 63 килограма, а високи сте? 
Опт. САША ЋИЛЕРЏИЋ: Метар 82. 
СВЕДОК "Т": Е добро, значи потири се отприлике, овај, тај висина. Ја ћу 
нешто рећи овако све се плашим, тешко је бити на овом месту исто 
господине као и Вама тамо, али изговорили сте сад неколико речи, 
дајете ми сумњу 90% да сте Ви «Саша». Ваш говор и прича, па нек ми 
Бог, овај, плати ако то није тако. 
Опт. САША ЋИЛЕРЏИЋ: Па нек Вам Бог плати стварно ако сте 
погрешили, да Вам кажем, а грешите. Господине грешите, треба да се 
појави прави кривац овде, а не ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ли Ви неко питање за овог човека, можда 
оштећеном? Не.  
Опт. САША ЋИЛЕРЏИЋ: Он је дао изјаву, ја сам дао изјаву, жао ми је 
свакога ко је настрадао у овом рату, али ја нисам тај човек што господин 
прича. 
СВЕДОК "Т": А зашто сте Ви одвели «Пуфту», ко Вам је то наредио, 
како, због чега? Јел' сте Ви знали да је он то прије урадио доле, ако нисте 
били ту, ко Вам је то? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, неће да. 
Опт. САША ЋИЛЕРЏИЋ: Његова мајка, да Вам кажем, ако је он то 
стварно урадио, речи немам, ако је тако нешто направио тај човек, ја га 
знам као Дарка, не знам га као «Пуфту» или као «Пуфну», значи ја га 
знам као Дарка Јанковића, ја сам тог момка на захтев његове мајке и 
овог Савић Горана одвео из Зворника кући, ставили смо га на аутобус и 
отишао је кући, ако је он то стварно урадио и тако настрадао људе, па 
нека му стварно буде све наопако. 
СВЕДОК "Т": То је, то је сигурно, јер он је мислим тада био 18 година 
испод, колко је био, он је био малолетан зато га можда мајка и тражила. 
Опт. САША ЋИЛЕРЏИЋ: Ја сам господине тада имао 23 године. Био 
сам 15 дана у Зворнику до маја месеца и два дана почетком јула. Ја сам 
имао 23 године, 1968. сам годиште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ако немате више питања. 
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СВЕДОК "Т": Па добро, ја сам можда и реко отприлике негде 30 година 
и шта ја знам тамо, али ето тако се то, овај, то. Ја не знам, шта да Вам 
кажем, углавном ја опет жалим ако је нешто да није то, али ето наводи 
ме на неке ситуације да је то то, јер ако има. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. Седите Ви господине Ћилерџићу. 
Ја сам само хтела да Вам предочим имајући у виду да сте приликом 
препознавања кад је био овај човек у врсти нисте уопште рекли да Вам 
било ко из те врсте личи. 
СВЕДОК "Т": Па зато што сад, касније то дошла друга група и онда то је 
за мене испало, помешало се, сад не знам ни шта сам гледао на првој 
страни, мислим прво и прво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, у тој групи целој нисте рекли да Вам било 
ко личи. Да, рекли сте да Вам је то подметање. 
СВЕДОК "Т": Нисам, нисам рекао, зато сам, ја, реко сам зато што је то 
сада друга група што сам очекиво то, то, три, шест. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, прво је говорио за неке друге људе, а у групи 
у којој је био овај оптужени рекао је «Ту не могу да се одлучим по мени 
ту нема никога од тих», то је рекао кад је погледао групу где је био и 
оптужени Ћилерџић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Ја сам ставио примедбу на технику 
препознавања из разлога што се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па истражни судија је радио препознавање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Ја само да појасним и да помогнем сведоку и 
мало пре сам поставио питање ако бих више улазио у ту материју онда 
би било сугестивно питање, али да појасним, дакле техника 
препознавања сведоку није предочена унапред да зна шта треба да ради, 
тако да кад се појавила друга врста нових шест лица, а он је у првој 
врсти препознао и једног и другог и онда он каже какво је ово сад 
подметање. 
СВЕДОК "Т": Другог отприлике, другог отприлике. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  У колико ја врста треба да препознајем ове које 
сам већ једанпут препознао, то је суштина била, али је препознао дакле, 
овај Савића и рекао је сто посто га препознајем и рекао је лице из те 
прве врсте које му личи на Сашу, а кад се појавила друга врста он је 
онда схватио кога ја сад више препознајем, па ја сам једанпут то 
препознао и зато рекао ја у овој врсти не знам сад више кога да 
препознајем. 
СВЕДОК "Т": Хвала лепо, тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, поента је што сам хтела да кажем да у обе 
врсте ово лице није рекао да му личи на некога, то, то сам хтела да 
кажем. Па не, ја говорим о овом лицу, за оптуженог у врсти у којој је био 
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оптужени није рекао да га подсећа на некога, то хоћу само да разјасним, 
значи везано за ово сада кад је причао и тако даље. Добро. Имамо ли још 
неко питање. 
Адв. НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ: Судија, ја морам да, адвокат 
Милосављевић, ја морам да реплицирам тужиоцу. Прецизно сам пратио 
сведочење и закључио да сведок оштећени је једна интелигента особа и 
паметна особа и сматрам поштена особа и мислим да не можемо сад 
сведоку да импутирамо неку нестручност, неко несналажење и тако 
даље. Сведок се врло интелигентно и паметно понашао током овог 
сведочења тако да не можемо да импутирамо малтене да је он сад неки 
ту медиокритет и сад њега судија тенденциозно збунио. Показана су 
лица, сви смо на монитору видели свако лице је фиксирано, све је 
коректно, а ова изјава сведока оштећеног, ја схватам да је он дубоко 
повређен и поштујем то његово осећање које је стварно било грозно за 
време тих ратних збивања и потпуно уважавам кад сам чуо ту драму коју 
је тај човек преживео и како се он осећа и сада док сведочи, а и како му 
је било у то време, али мислим да стварно стварамо једну конфузију код 
оштећеног и доводимо и њега, а он изгледа жели да остане до краја 
поштен човек и не жели да невин човек буде сутра осуђен, тако да ја бих 
ту примедбу ставио Вама да Веће о томе има у виду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Имате ли Ви господине «Т» још 
нешто да нам кажете? 
СВЕДОК "Т": Ја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК "Т": Па ако могу једно пар речи овако да само нешто лично, 
овај, малу примедбу на суд колико је то моје могуће. Ја сам прочитао на 
Интернету пресуде кад смо већ ту, можда се више нећемо видети, овај, 
за ову тројицу, четворицу који су осуђени прије, образложење пресуде 
која је пресуђена једном 15 година, једном 13 година, једном 3 и шта ја 
знам да не побрајам коме сад није битно и мало ме је као човека, овај, 
збунило односно потресло, ја да сам, овај, судија или ко пише, ко води 
тамо те мејлове тамо преко Интернета не бих дозволио баш тако, то је по 
мени грешка, а и рецимо, овај, написано цитираћу ако будем могао 
«пресуда је узета у обзир, овај, олакшавајућих околности изречена, 
значи узета је олакшавајуће околности за те људе који су то урадили, па 
да кажем здравствено стање, материјално стање, па ово, овај, деца, жена 
и тако даље да не понављам мислим, што је ето на неки начин, овај, 
логично, међутим ако неко се докаже да је крив и да је тако радио онда 
би те олакшавајуће околности требале да долазе путем притвора, иза 
притвора и касније скраћивања и остало. Сад се судије узму и кажу 
скратићемо због тога, они ће скратити због онога и тако и тако. Сада 
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само што ме једно боли, боли ме да ли је неко мене, ево сад конкретно 
сада овај «Саво» ту што је био, није битно да ли га је неко послао или 
није кад су нас отерали, да ли је неко, он тада имао обзир да ли сам ја 
оставио децу, родитеље, жену и шта ће бити с мене. Зато сам мало прије 
рекао зашто «Саво» не каза остави ти те људе другим колегама који су 
били, мислим «Пуфта» и ономе комшији кога је отац убио, лично отац 
убио, јер тад толико је био добар човек па га отац убио. Е то сам хтео 
ставити примедбу да та мала опаска тако значи рецимо нама оштећеним 
стварно тугу и жалост за, схваћам ја мора бити човек кад долази у ред и  
кад се каје неке ствари али поредите сада те људе који се осуде и докажу 
и још олакшавајуће, упоредите мене и онакве као ја, ево иза овога седе и 
стоје. Ето толико сам хтео да напоменем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. 
СВЕДОК "Т": И молим Вас, желим да се праведно осуди, овај, али ипак 
да се не да до знања јавности да ипак неко ко пуштања има, па то је по 
мени, ето тако апсурдно. Хвала лепо. 
  
 То је све што имам да изјавим. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала Вам. Да ли можемо за моменат 
судију да видимо госпођу Косовић или ко је ту уз Вас? 
СУДИЈА СУДА БИХ ЈАСМИНА КОСОВИЋ: Ту сам, ту сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту сте. Добро. Да ипак сутра ми наставимо са 
овом двојицом сведока. 
СУДИЈА СУДА БИХ ЈАСМИНА КОСОВИЋ: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ћемо онда ујутру почети у 09,30 часова, да ли 
може тако? 
СУДИЈА СУДА БИХ ЈАСМИНА КОСОВИЋ: У 09,30. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. Молила бих сведок «Т» сутра значи да 
остане, пошто претпостављам да је он предвиђен за данас, уколико буде 
неких разлика у исказима евентуално. 
СУДИЈА СУДА БИХ ЈАСМИНА КОСОВИЋ: Да, да. Значи да се и 
сведок «Т» појави овде, да дође сутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, нека буде ту, а прво ћемо саслушати 
сведока «У» ујутру и онда ћемо наставити сведока «Ф» па ћемо сутра 
онда завршити од 09,30 часова, јел' договорено? 
СУДИЈА СУДА БИХ ЈАСМИНА КОСОВИЋ: Договорено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Пријатно. 
СУДИЈА СУДА БИХ ЈАСМИНА КОСОВИЋ: Пријатно. 
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 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Данашњи главни претрес се ПРЕКИДА. 
 

Исти ће се наставити 23.јануара 2009 године 
 с почетком у 09,30 часова. 

 
 
Записничар        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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