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 КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 
 

 заменик тужиоца за ратне злочине Милан Петровић, 
 оптужени Савић Горан и Саша Ћилерџић,  
 браниоци оптужених, адвокат Радован Павловић и 
Небојша Милосављевић, па  

 
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се главни претрес одржи. 
 
 Главни претрес је јаван. 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо за данас имали предвиђено 
саслушање сведока под псеудонимом «Четири». Међутим, он је за 
сада одбио да сведочи, па смо ми заказали видеолинк за 05. 
новембар у 9,30. Покушаћемо, значи, колико сам схваила, није му 
објашњено да има обавезу да дође тамо у Суд у Сарајево, још 
једном смо покушали, тако да смо дипломатским путем га позвали 
да дође 05. новембра, да обавимо то саслушање преко 
видеолинка, а данас ћемо прећи на читање писмених доказа, да 
кренемо са тим и онда када завршимо сведока и наравно, на 
крају, уколико имате још неке доказне предлоге и да видимо, да 
кренемо по оптужници везано за ове предлоге и један предлог 
колеге за увиђај, показивање лица места на «Циглани» и о томе 
смо одлучили. 
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Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се у наставку доказног поступка прочитају следећи 
писмени докази и то путем документ камере. 
 
 
 

ЧИТАЊЕ ПИСМЕНА 
 
 

 Чита се: 
 

 решење МУП-а Републике Србије, УКП од 
11.07.2007. године о задржавању Ћилерџић 
Саше, 

 допис МУП-а Србије, Службе за откривање 
ратних злочина Тужилаштву за ратне злочине о 
подацима о власницима бројева телефона Савић 
Светомира и Цветић Драгомира од 11.05.2007. 
године. 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви сте се сложили, да ли је тако, да читамо 
ове транскрипте из претходног предмета, сведока, значи 
променили сте одлуку? То су они транскрипти за сведоке који не 
помињу оптужене, о контексту, сећате се о чему причамо? 
Адв. Небојша Милосављевић: Ако не помињу оптужене, могу да се 
читају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, да, нема никакве везе са радњама. 
Адв.  Небојша Милосављевић: Да, ако помињу оптуженог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знам да ли се сећате тога? Значи, то су 
Којић, да, нема никаквих радњи, јел тако? 
Адв.  Небојша Милосављевић: Нема проблема. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ту смо се сагласили, мислим, ту смо то 
закључили, ја не знам да ли сте читали, то све имате у истражним 
списима. То су Којић Радомир, Војвода «Челе» - Вуковић 
Мирослав, онда Средо Вуковић, овај из полиције, Давидовић 
Милорад и Сретен Лазаревић. То су, значи, људи који немају 
никаква непосредна сазнања, нити о овим догађајима нису 
сведочили, већ су сведочили о контексту догађаја ратних 
дешавања и тако даље. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се даље прочитају транскрипти са главних 
претреса из предмета К.В. 5/2005, нови број К.В.6/2008 и 
то уз сагласност странака: 
 
 

 транскрипт аудио записа са претреса о 
саслушању сведока Којић Радомира од 
29.05.2007. године, Вуковић Среде од 28. марта 
2006. године, Вуковић Мирослава од 29. маја 
2007. године, Сретена Лазаревића од 01. марта 
2007. године, Давидовић Милорада од 26. 
децембра 2007. године,  

 решење о одређивању притвора према Ћилерџић 
Саши Окружног суда у Београду од 12.07.2007. 
године, који му се рачуна од 11.07.2007. године,  

 решење о одређивању притвора према 
оптуженом Савић Горану од 29.10.2007. године, 

 записник о препознавању сачињен у Окружном 
суду у Београду, Већу за ратне злочине 
07.12.2007. године од стране истражног судије, 

 решење о укидању притвора Ћилерџић Саши 
Окружног суда Београду, Већа за ратне злочине, 
Ки.В. 8/07 од 10.12.2007. године, 
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 акт о лишењу слободе МУП-а РС, УКП - Одељења 
за потраге, бр.02/7-233-4606/07 од 21.12.2007. 
године за Савић Горана,  

 записник о препознавању од 17.01.2008. године 
сачињен од стране истражног судије овога суда 
под бројем Ки.В. 8/07, 

 решење о укидању притвора према Савић Горану 
Окружног суда Београду, Већа за ратне злочине, 
Ки.В. 8/07 од 05.02.2008. године. 

 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је што се тиче истраге и има неких пар 
доказа у овим књигама записника о главним претресима који 
прате транскрипте.  
 
 

 извештај из прекршајне евиденције МУП-а РС, 
Полицијске управе Краљево, бр.44 од 
10.04.2008. године за Савић Горана и Ћилерџић 
Сашу, 

 извештаји из КЕ МУП-а РС-Полицијске управе 
Краљево од 10.04.2008. године за Савић Горана 
и Ћилерџић Сашу. 

 
 

Да се прочита и изврши увид: 
 
 

 у радну књижицу Ћилерџић Саше под бројем 
424502, 

 решење о престанку радног односа Ћилерџић 
Саши Индустрије «Магнохром» Краљево од 
31.05.1993. године, 

 потврда о радном односу «Магнохром» Д.О.О. 
Краљево од 29.04.2008. године,  

 молба Војној пошти 2895 Лађевци - Краљево, 
Ћилерџић Саше од 27.06.1992. године. 
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Да се изврши увид у: 
 

 скицу места званог «Циглана» коју је сачинио 
сведок Славковић Драган на главном претресу 
од 11.11.2008. године. 

 
 
  Да се прочита: 
 
 

 извештај Војног одсека Краљево број 2704-4 од 
08.12.2008. године, 

 записник о препознавању сачињен 22.01.2008. 
године путем видеоконференцијске везе у 
Окружном суду у Београду, од стране истражног 
судије, под бројем Кри.В. 238/2008 са 
транскриптом, 

 службена белешка Службе за помоћ и подршку 
сведоцима и оштећенима од 05.02.2009. године 
која се односи на сведока «Четири», као и 

 службена белешка исте  Службе од 16.03.2009. 
године која се односи на позваног сведока «Х» 
који је тешко болестан, а живи у иностранству, 

 извештај Војног одсека Краљево, број 774-4 од 
23.03.2009. године за Ћилерџић Сашу, 

 записник о препознавању сачињен 08.05.2009. 
године пред овим  судом у предмету Кри.В. 
64/2009, којом приликом је препознавање 
вршио сведок под псеудонимом «Бета», 

 службена белешка Службе за помоћ и подршку 
сведоцима и оштећенима од 29.06.2009. године у 
погледу сведока «Четири», 

 службена белешка Вишег судијског помоћника 
Мирјане Јанковић од 27.08.2009. године о 
извршеном увиду у списе предмета овога суда, 
Ки.В. 7/08 у коме се води истрага против овде 
саслушаног сведока Митровић Светислава, као и 
захтев за спровођење истраге у копији из тог 
предмета. 
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Да се посебно прочита: 

 
 

 записник о утврђивању идентитета Чирак 
Исмета, Експертног тима Тузла од 21.10.2005. 
године учињеног на основу ДНК налаза и 
упоређивања антрополошко - морфолошких 
карактеристика са мајком, сестром и братом,  

 ДНК извештај под бројем З.Ц.Врх 01-096 Б 
патолога доктора Зденка Цихларжа и потврда о 
смрти за Чирак Исмета са утврђеним узроком 
смрти – стријално разорење главе, те 

 извештај о судско-медицинској експертизи са 
локалитета «Црни Врх» Зворник након 
ексхумације која је вршена од 28.07. до 
03.10.2003. године, а из предмета К.В. 6/08. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Једна од око 300 до сада идентификованих 
тела из Зворника је и тело Исмета Чирака. 
 

 
Да се изврши: 

 
 увид у списе К.В. 6/08. 

 
 

Прочитани су наведени писмени докази. 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Да се у доказном поступку замолним путем изведе 
доказна радња увиђаја са показивањем лица места од 
стране сведока «Бета» на месту званом «Циглана» у 
Зворнику и то преко истражног судије Основног суда у 
Зворнику, преко Министарства правде, а у складу са 
предлогом адвоката Павловић Светозара, са којим је 
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сагласан заменик тужиоца за ратне злочине на претресу 
08.05.2009. године.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај исказ сведока «Х», да ли сте ви 
извршили увид из овог претходног предмета? Тај сведок је 
сведочио у истрази у предмету против Славковића, Кораћа, 
Бранка Грујића и Бранка Поповића, на претресу га никада нисмо 
добили, он је сада још теже болестан и ми смо тај исказ из 
истраге читали, на основу чл.337. став 1 тачка 2. ЗКП-а, будући да 
нема законски разлог да не дође, мада је он у иностранству и 
немамо могућности да га приведемо. Ја предлажем да до 
новембра ви, тај исказ се сада налази здружен у ово спису, да га 
прочитате и претпостављам да када га прочитате, нећете имати 
никакве примедбе на читање. Мислим да нећете имати примедбе 
на читање, значи да прочитамо уз сагласност странака. Значи, то 
је што се тиче сведока «Х», наравно, имате времена па читајте 
предмет К.В. 6/08, у писарници је, ту ћете свашта наћи вероватно, 
доста ствари о томе можда и знате. Значи то је то. Е сада, ја имам 
за тужиоца, значи сведока «Х» нећемо сада да читамо, него ћемо 
онда. А из оптужнице имам питање за тужиоца – да ли одустаје од 
предлога да зовемо сведока Игора Кораћа,  брата од Кораћ 
Ивана? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Имате сагласност. 
 
 
 Констатује се да заменик тужиоца за ратне злочине 
одустаје од предлога за саслушање сведока Игора Кораћа 
или читање његовог исказа из истраге, са чиме су и 
браниоци сагласни, па 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 ОТКЛАЊА СЕ извођење овог доказа. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Што се тиче ових сведока «У», «Ф», «Т», 
«Бета», Јовић Милорада и Митровић Светислава, да ли и ту 
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одустајете од предлога да се читају њихови транскрипти, обзиром 
да су они постали саставни део ових транскрипата? Значи, оне 
које смо саслушали непосредно на претресу, одустајете од 
предлога из оптужнице? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Тако је. 
 
 
 Такође се констатује да тужилац одустаје од својих 
доказних предлога из оптужнице КТРЗ 8/07 од 14.03.2008. 
године за читање транскрипата - записника са главних 
претреса у предмету К.В., тада број 5/05, за сведоке који 
су саслушани на претресима у овом поступку К.В.1/08 и то: 
«У», «Бета», «Ф», «Т», Митровић Светислав и Јовић 
Милорад, као и исказе ових сведока, те сведока Славковић 
Драгана и Кораћ Ивана из истраге, па  
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 ОТКЛАЊА СЕ извођење поменутих доказа, такође уз 
сагласност одбране, будући да су ови сведоци непосредно 
саслушани на главном претресу. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ја се надам до новембра да ће тужилац, 
уколико сматра да треба оптужницу уредити, што је и рекао, а да 
видимо да ли има још неких нових предлога, осим  овога што смо 
сада одредили, овог сведока и овај увиђај? 
Адв. Небојша Милосављевић: Судија, ми ћемо имати свакако 
предлога и то у допуну доказног поступка, ми ћемо предложити 
писмено неке сведоке на околности да је окр. Ћилерџић у време 
за које га терети оптужница, био у Краљеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А немате сада те сведоке? 
Адв. Небојша Милосављевић:  Сада немамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ова четири месеца нису била довољна? 
Четири месеца смо направили паузу непуна. Аха, нови је предлог 
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доказни. А Ви, колега, за Савића да ли ћете имати неке предлоге? 
Ви не? 
Адв. Радован  Павловић:   Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро.  
 
 
 
 Бранилац Радован Павловић изјављује да нема 
предлога у допуну доказног поступка, ни оптужени Савић 
Горан, а ОБАВЕЗУЈЕ СЕ бранилац Ћилерџић Саше да у року 
од осам дана достави суду писмено доказне предлоге и 
адресе сведока чије саслушање намерава да предложи. 
 
 
 
Опт. Саша Ћилерџић: Желео бих сведока да позовем, полицајца 
који је из истраге за ратне злочине, који је вршио увиђај, тј. мене 
хапсио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  На које околности, морате рећи? 
Опт. САША ЋИЛЕРЏИЋ: Одакле му моје презиме, од кога је 
сазнао. Желим да знам, да знамо да ли је он имао увид да је то 
један други човек, а не ја и од кога је сазнао, да бисмо знали о 
чему се ради. Они су то све телефонима завршили, ухапсили су 
ме, а нису се распитали, где, шта, како. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Е сада да кажем и колеги. Да ли знате да 
ступају измене и допуне 150 нових чланова ЗКП-а идуће недеље? 
Проучите, па ћете онда размислити да ли ћете остати при овом 
предлогу. То ће Ваш бранилац са Вама да се консултује. Значи, 
имате доста да учите за викенд, а и ми. 
 
 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Данашњи главни претрес СЕ ОДЛАЖЕ, а следећи 
заказује за: 
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05. новембар 2009. године, 

са почетком у 9,30 часова, судница број 4,  
што је саопштено присутнима уместо позива. 

 
 

Довршено у 11,05 часова. 
 
 

  
 
ЗАПИСНИЧАР            ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА – СУДИЈА 
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