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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Поздрављам Суд Босне и Херцеговине у 
Сарајеву. Да ли се чујемо? 
Судија Суда  Босне и Херцеговине ЕНИДА ХАЏИОМЕРОВИЋ: Чујемо се, 
чујемо се. Поступајући судија по Вашој замолници судија Енида 
Хаџиомеровић. 
 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је успостављена видео конференцијска 
веза са Судом БиХ у Сарајеву и да је испред Суда БиХ присутна судија 
Енида Хаџиомеровић. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ  да су у судници у Београду присутни: 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине – Милан Петровић 
 
 Оптужени Савић Горан, Ћилерџић Саша, Јанковић Дарко, са 
својим браниоцима адвокатима за Савић Горана, Радован Павловић, 
за Ћилерџић Сашу, Небојша Милосављевић и за Јанковић Дарка, 
Небојша Перовић, а оптужени Јанковић приведен из просторија 
Окружног затвора у Београду, а приступили и оптужени Савић и 
Ћилерџић. 
 
 Суд доноси 
 
    Р Е Ш Е Њ Е  
 
 Да се главни претрес ОДРЖИ.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колегинице, да ли је приступио сведок под 
псеудонимом «Четири»? 
Судија Суда  Босне и Херцеговине ЕНИДА ХАЏИОМЕРОВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте утврдили његов идентитет? 
Судија Суда  Босне и Херцеговине ЕНИДА ХАЏИОМЕРОВИЋ: Јесмо. 
 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да судија Енида Хаџиомеровић изјављује да 
је утврђен идентитет сведока «Четири». 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га случајно питали, прошли пут кад је 
сведочио у предмету Савић, Ћилерџић, рекао је да му не треба псеудоним. 
Да ли је и сада тај случај или ће наставити да сведочи под псеудонимом 
као мером заштите? 
Судија Суда  Босне и Херцеговине ЕНИДА ХАЏИОМЕРОВИЋ: Ми смо га 
третирали као заштићеног сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ми ћемо онда то после видети са њим. 
Пошто је у међувремену лишен слободе још један оптужени за радње у 
оквиру кривичног дела за која је сведочио и оштећени сведок «Четири», ми 
ћемо сад поверити истражну радњу препознавања нашем истражном 
судији. Када он одради ту радњу, ми ћемо се вратити а сада ћу ја то 
учинити процесно и онда ће ући истражни судија. Да ли је јасно ово? Ви 
ћете онда тек увести сведока. 
 
 Суд доноси 
 
   Р Е Ш Е Њ Е  
 
 На основу чл. 335 ЗКП-а поверава се истражна радња 
препознавања оптуженог Јанковић Дарка од стране сведока 
оштећеног под псеудонимом «Четири» путем видео-конференцијске 
везе. Истражну радњу обавиће истражни судија овога суда Растко 
Поповић.  
 
 Констатује се да се судеће веће повлачи до обављања поверене 
истражне радње.   
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
 Суд доноси 
 
   Р Е Ш Е Њ Е  
 
 Да се главни претрес настави након завршеног препознавања 
учињеног од стране истражног судије овог суда. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колегинице, имамо ли ту сведока «Четири»? 
Судија Суда  Босне и Херцеговине ЕНИДА ХАЏИОМЕРОВИЋ: Ставите 
слушалице. Сведок је приступио у судницу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ако може, нека уђе.  Добар дан још једном 
господине «Четири» да ли остаје овај псеудоним?  
Сведок оштећени "Четири": Остаје. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ми овде имамо у судници раднике суда, 
стручне сараднике и оца оптуженог Јанковић Дарка званог «Пуфта», да ли 
је тако? Стрица, добро. Ви сте? Не, Ви лево, кум. Добро.  
 
 Суд доноси 
 
    Р Е Ш Е Њ Е  
 
 Да се испита сведок оштећени под псеудонимом «Четири». 
 
 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 
 

СВЕДОК-ОШТЕЋЕНИ «ЧЕТИРИ» 
 
 

 Сведок-оштећени «Четири» са личним подацима као у списима. 
 
   
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С обзиром да је ово сада предмет који је спојен 
претходном предмету оптужених Савића и Ћилерџића, ми ћемо Вас 
замолити да поново положите заклетву, па ћу Вам ја сада рећи овај текст. 
Заклињем се. Да ли можете да понављате за мном? 
Сведок оштећени "Четири": Могу, могу али имам ја и текст па могу да 
прочитам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може. 
Сведок оштећени "Четири": Заклињем се да ћу о свему што 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 поново заклетву пред 
судом. 
 
 Сведок се упозорава да није дужан да одговара на поједина 
питања уколико сматра да би се одговором изложио тешкој срамоти, 
знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, Ви сада видите како стоје ствари, значи 
полако нам се овде прикупљају ти неки ликови које сте Ви помињали у 
Вашим исказима, значи у јануару 2007. и поново после 2009.године, па 
стога ми Вас на предлог тужилаштва поново морамо ето да позовемо да се 
изјашњавате. Ви сте дали изјаве везано за ове догађаје којима сте 
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присуствовали и  у којима сте Ви били у неким ситуацијама оштећени, 25. 
јануара 2007. и 5. новембра 2009. Прво ћу Вас питати да ли остајете при 
тим исказима? 
Сведок оштећени "Четири": Остајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 

КОНСТАТУЈЕ СЕ  да сведок остаје при својим ранијим 
исказима и наводи: 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте давали изјаву у првом предмету кад су били 
у питању «Торо», «Зокс», «Репић». Сећате се? Та пресуда је као што сам и 
прошли пут рекла донета и она је правноснажна. У међувремену сте дали 
2009. и исказ где смо акценат ставили на евентуалне радње лица која сте 
Ви помињали као Сава и Саша, односно други неки оштећени чак и више 
него Ви. Овога пута Ви сте извршили претходно препознавање. Са 99% 
сигурности сте рекли да је «Пуфта» лице које је овде заиста и лишено 
слободе у јануару 2010.године, под именом Јанковић Дарко звани «Пуфта» 
и налази се у притвору Окружног затвора у Београду. С обзиром да нова 
оптужница обухвата и радње које се њему стављају на терет а Ви сте 
помињали да то лице знате од раније, ја ћу Вас сада позвати да покушате 
да у свом исказу се фокусирате на оно што сте причали у односу на то лице 
које сте Ви знали као «Пуфта». Значи, Ви сте нешто помињали прво 
«Стандард» можете и о томе нешто да нам кажете будући да хронологија 
догађаја то захтева, мада то немамо у оптужници а после «Економија» и 
«Циглана». Значи, оно чега се Ви сећате да нам испричате. Изволите. 
Сведок оштећени "Четири": Па што се тиче «Стандарда» ту је био први 
сусрет са оптуженим сада и са онај, осуђеним «Зоксом» и «Тором» и 
осталим који су били ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите нам оно од почетка, ко Вас заробљава, како 
се то дешава и само да Вас питам имате ли ове псеудониме «У», «Ф», «Т» 
испред Вас? 
Сведок оштећени "Четири": Имам, имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите на то. Добро. Изволите. 
Сведок оштећени "Четири": Па, ја сам са сведоком «У» и још онај неким 
људима ми смо заробљени у мају 92. У мају 92 смо заробљени и доведени 
смо у након испитивања неких у МУП-у у Зворнику приведени смо у 
«Стандард». И ту у «Стандарду» смо били не знам, не могу сад тачно да се 
сетим колико дуго. Ту сам се ја сусрео први пут са «Пуфтом» са «Зоксом» 
са «Тором» и са још једним звали су га «Војвода». Ту смо се први пут 
сусрели. После тога смо пребачени на «Економију». На «Економији» смо 
исто били  пар дана. На «Економији» је било углавном малтретирање и 
туча, ту су били и сви ови сведоци што су ту на списку. Ту су били и они и 
што је тад од сведока овог «Т» је отац убијен ту на «Економији».  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био неки «Бубица»? 
Сведок оштећени "Четири": Јесте, јесте. Био је «Бубица» Буљубашић из 
Зворника, јесте, он је био. Он је био возач директора «Глинице». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је он био већ или је после доведен у односу 
на онај моменат када? 
Сведок оштећени "Четири": Он је доведен, он је доведен док смо ми већ 
били ту, нас је било ту не знам сада отприлике двадесетак нас је било ту у 
једној малој просторији а њега су довели накнадно, ја сада не могу тачно 
да се сетим да ли дан после или два, али је он већ био пред кућом.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли се сећате ко је њега ту довео? 
Сведок оштећени "Четири": Ја колико се сећам, њега су довели «Торо», 
«Зокс» и не знам, не могу тачно то сад да кажем, не могу, не сећам се тачно 
не могу сад то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви лично видели да се њему нешто 
десило? Да њега неко туче унутра? Или можда напољу? Да ли га изводе? 
Да ли га уводе? 
Сведок оштећени "Четири": Њега су тукли и унутра док су били ту а после 
су га извели и напоље. Пошто су га извели напоље, после тога не знам, нас 
су пребацили, не знам, после сам чуо шта је са њим било, да је убијен да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је «Бубица» убијен је ли? 
Сведок оштећени "Четири": Јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А осим тог старијег човека оца од сведока «Т» да 
ли је још неко убијен ту на «Економији» да Ви знате? За та три-четири 
дана колико сте Ви ту били. 
Сведок оштећени "Четири": Да ја знам није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви да знате није? 
Сведок оштећени "Четири": Ја колико се сјећам, није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је ту долазио од тих људи који су тукли и 
малтретирали? 
Сведок оштећени "Четири": Па долазили су ови што су осуђени «Зокс», 
«Торо», «Пуфта», тај «Војвода», долазили су са њим још неки које не знам, 
које вероватно можда сам после и сретао, али не знам, не знам им имена, 
не знам им надимке, долазили су и неки који су имали, њих смо звали 
«Лозничани» јер су они били углавном из Лознице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одакле су ови? 
Сведок оштећени "Четири": Па ово сам после сазнао да су неки били из 
Краљева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Касније  сте сазнали је ли? 
Сведок оштећени "Четири": То смо касније, кад смо пребачени на 
«Циглану» у Зворник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад кажете из Краљева, које ту убрајате у те 
Краљевчане, од ових што сте помињали а да нису Лозничани? 
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Сведок оштећени "Четири": Па у том моменту, тада сам мислио за све да 
су из Краљева, међутим послије, и послије рата и послије тог свега сам 
сазнао да нису сви били из Краљева, да је «Зокс» био из Краљева, да је 
«Торо» био из Краљева, а за ове остале не знам сад точно, знам оно, чуо 
сам да нису они из Краљева били, да  је од «Зокса» брат исто ту нормално 
из Краљева, а за ове остале не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тај «Пуфта» што је с њима долазио, јесте ли 
знали тада одакле је он? 
Сведок оштећени "Четири": Нисам, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли они заједно долазили као једна група или 
како су Вам деловали? 
Сведок оштећени "Четири": Они су заједно долазили, они су дјеловали као 
једна група. Чак су и становали заједно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то ћете нам после испричати, да завршимо 
прво са. Да се вратимо на тај «Стандард», значи ни тада нисте знали одакле 
су они у том тренутку првом кад их упознајете? 
Сведок оштећени "Четири": Нисам, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте упамтили те људе, то прво њихово 
појављивање у «Стандарду»? 
Сведок оштећени "Четири": Па зато што после тога смо, углавном смо 
имали са њима додира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте Ви то били у «Стандарду» затворени, у 
којим просторијама? 
Сведок оштећени "Четири": Не знам, то је било на спрату, на крају десно, 
овако како су степенице чини ми се на крају десно, ту је била та једна већа 
просторија и у тој просторији смо доведени, ту смо били затворени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви, сведок «У» и ко још, да ли се сећате? 
Сведок оштећени "Четири": Сјећам се, био је онај, ја сам поред свједока 
«У», ми смо ухваћени, нас је било пет, ја сад не знам да ли онај, али нису 
на списку, тако да оно мого би да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису, нису. 
Сведок оштећени "Четири": Био је Мики, Геђа и био је један Облутак, њега 
смо звали, не знам њему име тачно и ми смо доведени ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви имали неко оружје? 
Сведок оштећени "Четири": Код нас је тад нађено, нађено је код Геџе тог је 
нађен пиштољ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли му то узео неко, је ли му одузео? 
Сведок оштећени "Четири": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви били у цивилу, у униформи? 
Сведок оштећени "Четири": Цивилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли припадали некој јединици? 
Сведок оштећени "Четири": Нисмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
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Сведок оштећени "Четири": Нисмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад сте ухваћени, доведени сте у «Стандард» је 
ли? 
Сведок оштећени "Четири": Да, да, ма прво смо били на испитивању у 
полицији у Зворнику, прво смо ту били на испитивању, е после су нас 
пребацили у «Стандард», и ту су нам рекли као «а кад нећете нама ништа 
да кажете, онда ћете рећи доле њима». Е сад оно, тад то доле њима, ми 
нисмо знали шта значи и шта нас чека уствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко Вас туче ту у «Стандарду», нешто сте 
описивали раније, пре четири године, ипо? 
Сведок оштећени "Четири": Па долазили су ти Лозничани и тада исто и 
они су тукли ту. Они су, највише су они тада тукли, то ми је остало оно 
баш у сјећању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, то нам и није предмет оптужења. Тад 
сте описивали тог «Пуфту», тог Војводу, како су изгледали ти људи тада? 
Сведок оштећени "Четири": Па Војвода је старији у односу на све остале 
тада, он је био старији и он је имао браду, носили су не знам те маскирне 
униформе, «Пуфта» је, «Пуфта» је чини ми се тад да је он био најмлађи, не 
знам, тако ми се чинило, по лицу и крупан је био, ја се надам да је и сад у 
ствари, да нисам погрешио, да је то он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте, нисте. 
Сведок оштећени "Четири": То је он, е он је био увек крупан, и не знам 
оно, он је имао некакав, некакав је имао и поглед да не кажем луд.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како луд, како Вам је изгледао? 
Сведок оштећени "Четири": Па не знам, не знам, оно некако је, њега смо се 
углавном бојали, кад је он долазио њега смо, углавном смо имали страх од 
њега, и ови остали.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Вам неко од њих деловао да је под утицајем 
алкохола или неких опијата, наркотика, нешто? Јесте ли могли тако нешто 
да процените? 
Сведок оштећени "Четири": Ма нисмо, нисмо то, у том моменту нисмо, али 
се то примећивало, као кад рецимо дођу тако под дејством алкохола, то 
смо, осјетили смо то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да се осећају на алкохол или? 
Сведок оштећени "Четири": Не, не, осјетили смо ми то, тад је било 
малтретирања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ви, по понашању њиховом? 
Сведок оштећени "Четири": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви били присутни кад је отац од сведока 
«Т» убијен? 
Сведок оштећени "Четири": Јесам, јесам, био сам на «Економији». У 
ствари нисам видио то шта је било, али знам да су га унијели и да је он 
после ту лежао са нама, не знам, дан, два је био затворен са нама. 

ВР
З0

44
8



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 01.септембра 2011. године 

  

9

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После колико од тог догађаја сте Ви пребачени на 
«Циглану» и ко Вас пребацује тамо? 
Сведок оштећени "Четири": Ја нисам, на «Економији» ја нисам био дуго, ја 
не могу сад да се сјетим тачно колико дуго сам ја ту боравио, али су 
послије пар дана су дошли и имали су списак и бирали су оно као да треба 
да идемо да радимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко, ко то, кад кажете дошли? 
Сведок оштећени "Четири": Ја колико се сјећам то су дошли «Зокс», 
«Торо» и «Пуфта» да је био ту, да су они дошли, то да су нас они одвели на 
«Циглану», колико ја могу да се сјетим. Одатле су нас пребацили на 
«Циглану» гдје су нас смјестили, то је у Каракају та «Циглана». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Сведок оштећени "Четири": И ту су нас смјестили и ту смо онда, не знам 
сад тачно ни временски колико сам ту боравио, али ту сам најдуже сам ту 
био затворен, и ту смо радили, ту смо баш оно били радна обавеза. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви радили у кругу «Циглане» или нешто 
напољу? 
Сведок оштећени "Четири": Радили смо и у кругу «Циглане» и напољу. У 
кругу «Циглане» смо радили тај, ту се производи цреп, радили смо и 
смјене, радила се и ноћна смена, радило се, по  читав  дан се радило. 
Радили смо ту око тог црепа навече, а по дану се паковало, товарило ту у 
камионе и то се возило. Е сад било је тренутака кад су долазили, кад су нас 
изводили из «Циглане», водили нас по селима около Зворника гдје смо ми 
товарили ствари, гдје смо утоварали не знам, грађевински материјал, гдје 
смо ишли по кућама износили ствари, утоварали у камионе, онда смо неке 
камионе враћали поново у «Циглану» па су се на те ствари слагао се цреп и 
то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то ме сада интересује, да ли је у томе учествовао 
«Пуфта» и ако јесте, да ли се Ви сада сећате, нешто сте и о томе причали у 
јануару 2007., доста опширно, колико сте Ви пута ишли конкретно с њим, 
колико, да ли је он, ако сте ишли с њим, да ли се ишли и са «Тором» и 
«Зоксом», ко је ту за Вас био задужен кад идете то ван «Циглане» да то 
товарите те ствари из тих кућа и то што сте причали? 
Сведок оштећени "Четири": То ми се, рецимо то ми се измјешало мало, ја 
сам ишо, ишо сам доста стварно, то сам ишао доста, радио сам то, е сад 
ишао сам и са «Тором» и са «Зоксом» сам ишао, а ишао сам доста и са тим 
исто мало пре поменутим Лозничанима, и са њима смо исто доста ишли, то 
радили. Сад не знам, не могу сад тачно да кажем за «Пуфту», ја не знам, 
можда је био, не знам, можда је пар пута и он присуствовао ту, да је био ту, 
да нас је водио, а да ли је сваки пут био не знам, не могу да се сетим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био сваки пут не знате? 
Сведок оштећени "Четири": Не знам, не знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је било да неког од њих га нема неко време, 
с обзиром да кажете да сте дуго били ту, раније сте рекли да сте били негде 
до јула, значи то би било негде од средине маја па до јула? 
Сведок оштећени "Четири": Јесте, јесте, а знате шта, они нису читаво 
вријеме, они су некако, они нису читав тај период били задужени, да тако 
кажем, за нас. Посље су нас преузели ти Лозничани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је то било, да ли се сећате? 
Сведок оштећени "Четири": Не знам, не знам, не могу да се сјетим то 
тачно, тај неки период тачно да кажем датум или да кажем мјесец, то не 
могу да се сјетим, али су нас они преузели, то ми је остало оно у сјећању да 
је било доста малтретирања и с њихове стране, е после кад су нас преузели 
после нису они дали да долази неко да нас малтретира јел смо ми за њих 
онда радили фактички.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неког Нишког сте помињали да је дошао? 
Сведок оштећени "Четири": Нишки је био као, ми смо стекли дојам да је 
Нишки био као неки, да је он био изнад њих. Да су они били подређени 
њему, ми смо тако стекли дојам, једна прилика је била кад је он дошао, кад 
је било малтретирање у питању неко, и кад је он дошао и кад је постројио 
те који су дошли, који су нас малтретирали, он је њих постројавао и не 
знам, и критиковао их је због тога шта су они нама радили.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А те 2007., сте у исказу помињали да је Нишки 
долазио са «Зоксом», «Тором», «Пуфтом» и још некима да Вас води у 
«Циглану» и да су онда кренули и «У», «Ф», и «Т», ови сведоци, и да сте 
сви онда... 
Сведок оштећени "Четири": Могуће, могуће, јер смо ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Камионом неким пребаченим? 
Сведок оштећени "Четири": Могуће, јер сам ја реко, сад сам Вам реко, 
стеко се дојам да је он био изнад њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А је ли тај Нишки био у униформи, је ли он био 
неки војник, нека јединица? 
Сведок оштећени "Четири": Јесте, јесте, и он је био у униформи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су и ови били у униформи «Торо», «Пуфта», 
«Зокс» на «Циглани»? 
Сведок оштећени "Четири": Јесу, јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су били наоружани? 
Сведок оштећени "Четири": Јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате шта су имали од оружја? 
Сведок оштећени "Четири": Па «Зокс» је имао, «Зокс» је носио пиштољ 
«колт» он је имао тај «колт», то ми је остало, сад било је ту, не знам, у 
«Стандарду» сам видио снајпер код њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оно на почетку? 
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Сведок оштећени "Четири": Јесте, ту је и дошло било, не знам, неког 
разговора са њима, а вјерујте ми да не знам, било је ту, углавном је оно 
аутоматско наоружање и пиштољи су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ту у «Циглани» шта сте схватили, «Торо», 
«Пуфта», «Зокс», шта су они ту, јесу ли они ту нека стража или радници 
или неки шефови, шта они ту раде, да ли долазе на посао? 
Сведок оштећени "Четири": Они су долазили углавном на малтретирања, 
углавном су долазили кад су тукли, били су за то, да тако кажем задужени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У «Циглани»? 
Сведок оштећени "Четири": А не, у «Циглани», аха. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За «Циглану» питам? 
Сведок оштећени "Четири": У «Циглани» су они, кад смо ишли то да 
радимо ван «Циглане», радили смо углавном за њих, углавном се радило, 
они су били са нама и они су говорили у коју кућу да уђемо и шта да 
износимо и шта да радимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте Ви схватали то улажење у те куће? 
Сведок оштећени "Четири": Па као пљачку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте износили? 
Сведок оштећени "Четири": Па износили смо техничке ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из кућа? 
Сведок оштећени "Четири": Да, да, намјештај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли то биле муслиманске или српске куће? 
Сведок оштећени "Четири": Једино у Козлуку се десило да смо улазили и у 
српске куће, да смо и из српских кућа износили, то ми је остало јер је не 
знам, комшије су као говориле немојте то су Срби, а они су рекли као 
какви су то Срби кад нису ту. Као само уђите и само износите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ви сте улазили у куће које су напуштене је 
ли, које су биле без власника? 
Сведок оштећени "Четири": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како сте знали да су куће без власника, унутра да 
нема никога? 
Сведок оштећени "Четири": Нисмо ми то знали, то нама су само говорили 
да уђемо и да износимо, некад се уђе са нама и говори се конкретно за неке 
ствари да се то износи, то, то и то, или за неке ситуације гдје смо, не знам 
морали смо да, сад ја не знам да ли је то везано за њих или је везано за ове 
Лозничане гдје смо морали да копамо или у дворишту или зидове гдје је 
оно било као да је свјеж малтер и као да је свјежа земља, свеже бетонирано 
да није ту не знам закопане паре или злато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли улазили на отворена врата или обијали, 
или, како сте улазили у куће ако нема никога? 
Сведок оштећени "Четири": Па ми смо улазили углавном отворена врата су 
била сва. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је возио те камионе којима идете да скупљате 
ту робу техничку и то? 
Сведок оштећени "Четири": Не знам, не знам онај, за ове велике шлепере 
што су били, сад за ово не могу да се сјетим, али су били мањи камиони 
што су по Зворнику и по селима, а сад долазили су и ови велики шлепери, 
углавном су биле таблице из Србије, лозничке, шабачке таблице су 
углавном биле на тим камионима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли познавали те шофере? 
Сведок оштећени "Четири": Свједок «У» је познавао једног шофера. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то био ту неки ваш из Зворника или из 
Лознице или? 
Сведок оштећени "Четири": Није, није, из Лознице је био колико се сјећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причали сте тада да сте ишли са «Пуфтом», са 
«Тором» тражили скривено злато, штемали зидове, је ли то то што 
причате? 
Сведок оштећени "Четири": Јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте ишли код имућнијих људи Зворника. Како 
су они знали ако нису зворничани који су имућни који нису? 
Сведок оштећени "Четири": Не знам, не знам како су знали, то требате њих 
питати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли износили некада намештај неки? 
Сведок оштећени "Четири": Јесмо, јесмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте грађевински материјал испред кућа 
можда неки узимали? 
Сведок оштећени "Четири": Јесмо, носили смо гдје је било грађевинског 
материјала, гдје је спремно било не знам за градњу кућа, грађе или блокови 
или цимент, носили смо и то, и то смо утоварали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте били на Дивичу некада за неке ствари? 
Сведок оштећени "Четири": Јесам, јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте тамо узимали, да ли исто из кућа или 
около кућа? 
Сведок оштећени "Четири": Тамо смо исто носили из кућа, а носили смо 
најмештај смо исто углавном износили, онда је било код ових једних смо 
нашли нафту, било је нафте, ту смо утоварили бурад са нафтом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто на Дивичу? 
Сведок оштећени "Четири": На  Дивичу, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте имали некад проблема да је нека 
полиција зворничка или војска нека, војна полиција вас заустави са тим 
камионима? 
Сведок оштећени "Четири": Нисмо, нисмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се видело то горе да је натоварен фрижидер и 
бела техника? 
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Сведок оштећени "Четири": Па јесте видјело се, али нисмо никад имали 
проблема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте никад имали неки проблем? 
Сведок оштећени "Четири": Нисмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нешто је овде онај «Торо», после нам је био и као 
сведок а и као оптужени је причао да је он имао неку дозволу. Да ли сте Ви 
некада присуствовали да он даје неку дозволу за прикупљање материјала 
што је добио? 
Сведок оштећени "Четири": Ма нисмо, нисмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
Сведок оштећени "Четири": Нисмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви некада учествовали у намештању 
неког стана можда? 
Сведок оштећени "Четири": А јесам, ту у том стану су после становали 
они, «Торо», «Зокс» и «Пуфта» чини ми се да су становали у том стану, то 
је било у центру Зворника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то нека кућа или зграда? 
Сведок оштећени "Четири": Зграда је то била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта, како сте, ко Вас је то повео? 
Сведок оштећени "Четири": Па повели су нас они да им намјестимо то, да 
унесемо стари и да ту сложимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како знате да су после ту живели? 
Сведок оштећени "Четири": Па долазили смо ми после још ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У тај стан? 
Сведок оштећени "Четири": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим поводом? 
Сведок оштећени "Четири": Па доводили су нас кад, кад, не знам, кад нас 
одведу негде нешто да радимо, онда не знам вратимо се ту, треба ту нешто 
још да узму, па се онда иде даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чиме сте тад ишли, да ли се сећате, онда сте 
причали нешто? 
Сведок оштећени "Четири": Па ишло се и са аутом тада. Само не могу да 
се сјетим сада точно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причали сте да су тад ишли и овај Сабахудин и још 
нека два човека и «Пуфта» и «Зокс», неким «Стојадином». 
Сведок оштећени "Четири": Јесте, јесте, па то смо ми ауто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се то опрема тај стан је ли? 
Сведок оштећени "Четири": Ја, ја, а то смо ауто и прали док смо били на 
«Циглани», они су долазили са тим аутом, то смо ауто и прали пар пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од чега сте прали? 
Сведок оштећени "Четири": Па прали смо га, углавном је оно било је крви, 
било је и онако прљаво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А иначе и споља и унутра, је ли? 
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Сведок оштећени “Четири”:  И споља и унутра, да, и у гепеку налазили смо 
оно крв да је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А то када сте ишли у Козлук, да ли се сећате, са 
ким сте то ишли? 
Сведок оштећени “Четири”:  Не знам сад, рекао сам Вам сад може да ми се 
измјеша то да нисам са њима ишао, јер сам ишао са овим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, а реците ми још нешто, шта се сада дешава, 
враћате се у круг и сада пун камион те робе и шта се сада ту дешава? 
Сведок оштећени “Четири”:  Па некада се нису враћали камиони у круг, 
некада су камиони ишли, не знам где, где су завршавали ти  камиони, а 
некада су се враћали у круг и те ствари су слагане на средину камиона, а 
около смо ми онода попуњавали то са грађевинским материјалом, са 
црепом, не знам и онда је то вероватно ишло преко, у Србију, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Има ли још нешто да се сећате везано за те пљачке 
за које кажете да сте ишли у пљачке? 
Сведок оштећени “Четири”:  Па нема, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да ли сте присуствовали неком догађају 
неког  повређивања, рањавања, убиства на «Циглани» за време тог Вашег 
дужег боравка? 
Сведок оштећени “Четири”:  Па ту је био, био је један са нама затворен 
«Чирак» се он презивао, не знам, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Одакле је  био тај човек? 
Сведок оштећени “Четири”:  Околина Зворника, ма то је био младић, то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А младић? А да ли сте њега познавали од раније? 
Сведок оштећени “Четири”:  Нисам, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ту сте га упознали? 
Сведок оштећени “Четири”:  Ту, ту. За њега су говорили, онај да је ухваћен 
са пушком на којој је нешто писало, не знам сада шта је било написано, али 
ту пушку углавном знам да су, онај, да су искључиво долазили и њега 
тражили везано на тај натпис, то што је стајало на тој пушци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да није писало нешто, «ова дама пуца сама»? 
Сведок оштећени “Четири”:  Јесте, јесте, нешто у том смислу, јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А ко је то сада због тога долазио да га нешто 
испитује или шта већ? 
Сведок оштећени “Четири”:  Па долазили су рецимо, овај «Пуфта», «Зокс», 
«Торо», а и остали су долазили које ми нисмо, не знам, можда смо их и 
видели једном, два пута, тако дођу, малтретирају и онда оду. Али су 
долазили и искључиво су њега тражили и онај и једне прилике га је 
«Пуфта» извео и одвео га иза, иза «Циглане» и вратио се, не знам, након 
извесног времена се вратио сам и ми после више нисмо видели тог 
«Чирака»: 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Никада га више нисте видели? 
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Сведок оштећени “Четири”:  Ја, и нешто у том смислу је као, не знам, као 
да га је убио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А да ли је тада био наоружан «Пуфта»? 
Сведок оштећени “Четири”: Имао је нож, имао је нож, а имали су, колико 
ми се чини, колико могу да се сетим, они су увек имали пиштоље, ако нису 
имали пушке са собом. И било је, још једне прилике је било да је био један, 
он је, онај, он је имао тетоважу на руци, имао је истетовиран полумесец и 
звезду и једном приликом док смо радили, то му је «Пуфта» видео и 
тражио је од њега, рекао му је као сутра, сутрадан да му не види више ту 
тетоважу на руци и он је покушавао стварно, стварно је покушавао то да 
скине, није успео. Онда смо исто, задесили смо се на камиону смо радили 
нешто и после пар дана он му је поново то приметио и рекао му је, као, «а, 
ниси скинуо, дођи овамо» и када је он дошао, он му је ножем искружио то 
место где му је била та тетоважа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте Ви то видели тај чин када је то радио? 
Сведок оштећени “Четири”: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Где је то било, да ли се сећате? 
Сведок "ЧЕТИРИ!":  То је било на «Циглани», на «Циглани» је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Знам, да ли је то било у тој соби где сте ви сви ипи 
напољу, да ли се сећате? 
Сведок оштећени “Четири”:  Па то је испред ту тако, ту око те просторије 
где смо били затворени, ту је то било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте ли Ви видели ту рану после или сам 
тренутак? 
Сведок оштећени “Четири”:  Јесам, јесам, не, не, после је рана, била, после 
смо ми сви оно то му превијали, оно да му то зарасте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А чиме му је то урадио? 
Сведок оштећени “Четири”:  Ножем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ножем? Јесу се чули неки јауци, нека вриска? 
Како се звао тај што му је искружио ножем, да ли се сећате? 
Сведок оштећени “Четири”:  Не могу да се сетим сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да ли је био неки Енвер  Даутовић? 
Сведок оштећени “Четири”:  Јесте, био је Енвер, не знам, не могу да се 
сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А за овог не знате како се звао? 
Сведок оштећени “Четири”:  Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А да ли можете да се сетите, та тетоважа и то 
скидање, да ли је то било близу временски са овим нестанком «Чирака» 
или не? 
Сведок оштећени “Четири”:  Ма не знам, у том моменту нам је све било 
близу, оно, све се дешавало, сваки дан се дешавало нешто, онај, али то су, 
не знам, неке две ситуације које су ми остале баш оно у сећању. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А та тетоважа, како је он покушавао, тај што му не 
знате име, како је покушавао он то да скине сам? 
Сведок оштећени “Четири”:  Онај, покушавао је, оно, стругао је, па су 
загрејавале су се конзерве оно што смо добијали, они некада су били у 
конзервама неки наресци, паштете или нешто, па је загрејавано, па је са 
тим себи, пржио је то да се не види, тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је било после са тим, што му је била та рана 
на руци, са тим младићем? 
Сведок оштећени “Четири”:  Не ништа, онај, остао је иза мене, оно, после 
сам ја пребачен на друго место, а они су остали иза. После су они сви 
пребачени, ја мислим, у Бијељину, у Батковић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У Батковић, добро. А тада када је ту тетоважу 
кружио, да ли је он био сам или је био још са неким, «Пуфта»? 
Сведок "ЧЕТИРИ!":  Не знам, не могу да се сетим, ја мислим да је био још 
неко са њим ту, али не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да се вратимо на овога «Чирака». Да ли је 
тада «Пуфта» био сам када је извео тог или је био још неко? 
Сведок оштећени “Четири”:  Био је још неко са њим, али не знам ко је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте Ви некада видели некакав крвави нож? 
Нешто сте се о томе изјашњавали, у тим данима? 
Сведок оштећени “Четири”:  Сада како, онај, да је се тада вратио са 
крвавим ножем и да је обрисао тај нож и да је нешто рекао као у том 
смислу, да се тај неће више вратити, тако нешто је било, да је то тада било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да Вам се тако нешто враћа сећање? 
Сведок оштећени “Четири”:  Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А овај један сведок «У» нам је причао да сте Ви 
наводно морали да перете неки крвав нож. Ви сте пре рекли да се тога не 
сећате. 
Сведок оштећени “Четири”:  Не сећам се, ја се тога не сећам, стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, а кажите ми, да ли сте Ви тада приметили 
још неко ватрено оружје код «Пуфте» можда? 
Сведок оштећени “Четири”: Па нисам, оно рекао сам малопре, они 
углавном су имали пиштоље када су долазили и аутоматско оружје, ако 
оно. Пиштољи су им били увијек, малтене код њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А то када га је одвео, колико је трајало, па када се 
вратио, када каже, «неће више овај долазити»? 
Сведок оштећени “Четири”:  Не знам, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знате? Да ли сте чули неке пуцњеве? Неки су се 
сведоци изјашњавали да су убрзо чули неке пуцњеве? 
Сведок оштећени “Четири”:  Нисам, не знам, ја не могу да се сетим 
пуцњева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви се не сећате, добро. Да ли је долазио ту неки 
Пиварски на «Циглану», неки као командант, нешто? 
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Сведок оштећени “Четири”:  Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је био тај, да ли се сећате њега? 
Сведок оштећени “Четири”:  Ма не сећам се баш најбоље, тако да, онај, не 
бих могао о њему ништа да кажем. Име ми је познато, јесте био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  A ту где сте Ви на «Циглани», да ли је то била 
једна просторија или две или у низу, како је то изгледало? 
Сведок "ЧЕТИРИ!":  Ма то су као бараке неке, то су биле као бараке. Ја не 
знам шта је ту прије било, а то су биле, где смо ми били смештени, то је 
била једна просторија, то су као канцеларије биле, кроз коју се прође па се 
сиђе у другу просторију и обадвије просторије су биле можда три метра са 
три метра, тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И колико вас рецимо укупно је ту било? 
Сведок оштећени “Четири”:  Па било нас је, не знам, оно тридесет, 
четрдесет нас је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У те две просторије повезане? 
Сведок оштећени “Четири”:  Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је имао неко од њих безбол палицу? 
Сведок оштећени “Четири”:  Имао је «Торо» безбол палицу, а уствари, 
«Торо» је имао као буздован, а долазио је неки, не знам, ми смо га звали 
«Брко», он је долазио са безбол палицом, колико ја могу да се сетим. Ма, 
ту су користили стварно свашта, онај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А добро,  када се десило то са Исметом, када сте 
Ви схватили да је он ипак убијен? Јесте чули после нешто или, да ли се 
нешто десило карактеристично после тога када га више није било и када се 
више није вратио? 
Сведок оштећени “Четири”: Није, ми смо донели закључак на основу онога 
што нам је, не знам како нам је то све тада изгледало, а сада, онај, после 
сам чуо да је убијен и да је, чини ми се, да му је и нађено, да је ексхумиран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да јесте. 
Сведок оштећени “Четири”:  Ја мислим да је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте и на његовом телу  нађене су прострелне 
ране од оружја. 
Сведок оштећени "Четири":  Да, да, не знам, али чини ми се да сам то чуо 
негде после. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, ја ћу Вам сада укратко предочити, нећу Вас 
сада оптерећивати тим детаљима. Неки овде оштећени од тих ту сведока са 
псеудонимима испред Вас кажу да је он изведен, пс да је уведен у неку 
тамо собицу где је био неки кромпир, неки шпајз, тамо, па да је ту нешто 
крикао, вриштао и тако. Да ли се тога нешто сећате? Да ли Вам то нешто 
освежава памћење? 
Сведок оштећени "Четири" Не, не сећам се. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Овај сведок «Бета» каже да ту има нека 
чесма, ту испред, он је био тамо на увиђају на «Циглани», па ту, каже, 
одмах испред да има нека чесма где је он излазио. 
Сведок оштећени "Четири":  Па, била је чесма, па ту код те чесме смо и 
прали ауто, ја мислим, да је то то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, добро. Да ли се десило нешто после тог 
убиства, неко бекство? Да ли је неко од ових затвореника бежао одатле са 
«Циглане»? 
Сведок оштећени “Четири”:  Јесте, јесте, добро нема, овај један је, побегли 
су, ја колико могу да се сетим, да ли тројица, не знам, не знам сада, не могу 
тачно да се сетим, побегли су, радила се та ноћна смена, они су радили ту 
ноћну смену и са њима је био један као чувар. Он је уствари био, ја мислим 
радник «Циглане», да је он уствари ту и радио, да је био запослен ту. И они 
су, онај, њега су онеспособили и побегли су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И јесу их ухватили после, нису? 
Сведок оштећени “Четири”:  Па ми смо, онај, нама су рекли да су они 
ухваћени, нама су тада говорили да су ухваћени, да су убијени, да не може 
нико да побегне одатле. Међутим, после се успоставило да нису, онај, да 
нису их ухватили, да су они побегли, да су дошли до Тузле, то тих кафића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А да ли вам је долазио онај директор од те 
«Циглане», онај Миша Јовић? Да ли вам је он ту долазио нешто за то време 
док сте били тамо? 
Сведок оштећени “Четири”:  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знате? 
Сведок оштећени “Четири”:  Не знам, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. И после тог бекства, да ли се нешто ту 
десило, да ли је нешто дисциплина повећана или је нешто предузето? 
Сведок оштећени “Четири”:  Па тада је брату од сведока «А», тада су 
њему, онај, један, не знам, не могу да се сетим како су га звали тада, он је 
тада њему нож у уста и повукао је, расекао му је комплетан образ, сав му је 
исекао, ради тога. То је било и онда, не знам, као мало су нас боље чували 
тада, било је као, стража је била и било је малтретирања, један од оно, 
после тога је било више малтретирања због тог бекства. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је ту било неких људи из Дома културе у 
Челопеку где је исто био затвор, да ли је можда ту неко довођен или тако 
нешто? 
Сведок оштећени “Четири”:  Јесте, довели су, ја се сећам да су довели 
рођака мог и његовог оца, да су они били и био је, била су, ја мислим да су 
била, још овај један, јесте, да је и он био у Челопеку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Па је доведен на «Циглану»? 
Сведок оштећени “Четири”:  Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесу га ту оставили или су га вратили тамо? 
Сведок оштећени “Четири”:  Ови су остали. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Остали су ту? 
Сведок оштећени “Четири”:  Они су остали ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесу вам они причали где су они били? 
Сведок оштећени “Четири”:  Па јесу, јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесу они Дивичани? 
Сведок оштећени “Четири”:  После смо ми, они су из Зворника, али су 
били ту са Дивичанима затворени једно време. После смо ми, онај, ми смо 
после повезивали ту крв из аутомобила и то, повезивали смо са тим Домом 
у Челопеку, да је то, уствари, да су можда водили људе које су 
премлаћивали доле, водили су их, возили су их у том ауту и не знам, оно, 
говорило се после да су одвезли, па није се враћало, нису враћали никога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А одводили из Дома културе? 
Сведок оштећени “Четири”:  Да, да, после смо, ми смо нешто повезивали, 
ми смо нешто као да је то то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А да ли су Вам они причали да има неких истих 
људи који су и на «Циглани», ти што су Вас чували, да су долазили у Дом? 
Сведок оштећени “Четири”:  Па рекли су нам за «Пуфту», за «Тору» и за 
«Зокса», пошто, њих су видели доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да су их знали из Дома? 
Сведок оштећени “Четири”:  Јесте, јесте, да су их виђали и доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да су долазили тамо? 
Сведок оштећени “Четири”:  Јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесу Вам причали да је тамо било неких убиства, 
неких сакаћења делова тела, полних органа, ушију, клања људи? 
Сведок оштећени “Четири”:  Нису ништа о томе, то сам ја све накнадно 
чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Све сте накнадно чули? 
Сведок оштећени “Четири”:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи, тада нисте о томе причали? 
Сведок оштећени “Четири”:  Нисмо, нисмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Има ли још нешто чега се сећате, а да би 
нам рекли? 
Сведок оштећени “Четири”:  Нема, не знам, не могу овако, и мени  је, 
верујте ми, пуно ми је лакше када ми Ви поставите неко питање, онда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, знам, ја зато и питам. А да ли је неко видео 
тело  Чирака, да ли се сећате? Неки сведоци кажу да су ови неки тамо 
прали крв ту испред на том бетону испред тих барака? 
Сведок оштећени “Четири”:  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви не знате? 
Сведок оштећени “Четири”:   Не знам, ја нисам видео, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, добро. A у тој краљевачкој групи, да ли је 
био неко ко се издвајао, као неки вођа групе од ових које сте поменули? 
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Сведок оштећени “Четири”:  Није, није, они су углавном оно не знам, није 
нико деловао као да командује другима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А да ли је био неки од њих можда војни полицајац, 
да ли је имао неко беле опасаче од тих ту? 
Сведок оштећени “Четири”:  Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите. Ево сада ће још странке да Вам поставе 
питања, уколико неко има. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:   Захваљујем на сведочењу, немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите, колега. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Захваљујем се, немам питања, судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Оптужени Јанковић Дарко, да ли има неко 
питање? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Немате. Станите овде испред, да Вас види 
оштећени. Микрофон морате да укључите. Како Ви сада објашњавате 
чињеницу да и овај оштећени каже  99% да сте Ви тај «Пуфта»?  Ви 
кажете, Ви сте «Пуфта», Ви кажете, «није био други «Пуфта» на 
«Циглани»,  само ја,  али ово ништа нисам радио».  Ко је радио ово што 
сви оштећени кажу, како нам то објашњавате, али да буде логично ако 
може? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Не знам шта да, препознао ме сведок, ја сам 
рекао да сам био на «Циглани», препознао ме је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да поновим. Каже сведок да сте Ви 
«Пуфта» 99%. Ви кажете, «ја сам «Пуфта», је ли тако? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви кажете, «био сам на «Циглани». 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Е, а он сада прича као и многи други, шта сте 
радили. Је ли тачно нешто од овога што овај човек прича? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Није тачно? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Зашто он то прича, ако није тачно? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Не бих знао да Вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви не можете логично неко објашњење да нам 
дате? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Само један «Пуфта» је био на «Циглани», није био 
неки други? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Зашто би он то причао и ови други? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Стварно не знам, па како он објашњава то што 
каже да сам заклао тог човека, а Ви му кажете, да је тело пронађено. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Он каже шта се сећа. 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Да је пронађен и да је утврђено да је убијен из 
ватреног оружја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То не мора да искључи оно претходно. 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  На скелету се не види да ли је неко клан или није, 
нису они рекли да сте га Ви намртво заклали. Ви сте чули шта они 
причају? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Чуо сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Није он рекао да сте га Ви устрелили, он није 
видео. 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Неки су чули да је неко пуцао, он није чуо да је 
пуцано. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта кажете за ову тетоважу, сви причају кружење 
тетоваже. Да ли се сећате, Ви сте рекли прошли пут «ја се не сећам тако 
нечег, али ваљда бих се сетио», тако сте рекли. 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Не сећам се, не, нисам то урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не сећате се или нисте? 
Сведок оштећени “Четири”:  Ја се извињавам, да ли могу ја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Можете изволите. 
Сведок оштећени “Четири”:  Да поставим једно питање? А може ли он 
мени да одговори, како ја након толиких година да препознам и њега и 
«Тору» и «Зокса» одмах, од прве, како то? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Eво, ја га питам, каже не може да објасни, не може 
каже да објасни, нема неко објашњење. 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Ја сам рекао да сам био тамо, зашто ме не би 
препознао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Овај човек никада слике није видео, као што сте 
Ви причали, нису Ваше слике ишле тамо. 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Ишле су, колико сам ја прочитао из предмета, и 
у Сарајево и у Тузлу, слике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево сачекајте, не, Ваше слике нисмо, какве слике? 
Јесте видели онај први предмет? У првом предмету уопште Ви нисте били 
ни на једној од оних деветнаест фотографија, нисте били лишени слободе. 
Према томе, Ваша фотографија није постојала. А овај сведок конкретно, 
сведок «Четири» је први пут испитан, ја сам га звала, 2007. године, значи 
он уопште није био у току оне истраге прве за «Тору» и уопште није био 
тада у причи. Према томе, овај је сведок накнадни кога сам ја звала као 
председник већа. Значи, он нити је био у истрази, нити је био у Сарајеву, 
нити у Брчком, па Вас зато питам, како објашњавате сада. Ево га сада је у 
Сарајеву, нити има слике, ништа, па то Вас питам, како објашњавате то? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Да ме је препознао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да. 

ВР
З0

44
8



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 01.септембра 2011. године 

  

22

Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Објашњавам тиме што сам био на «Циглани», 
значи, зашто ме не би препознао, ако ме је виђао тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, значи препознао Вас је, а ово што прича да 
сте радили? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Не, ја то нисам урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Има ли ишта да сте радили од овога, јесте ишли са 
њим у тај стан да намештате «Зоксу», онај у граду? 
Сведок оштећени “Четири”:  Ја први пут чујем сада да сам ја живео са 
«Зоксом», људи тврде да сам живео са «Тором». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не ставља се Вама на терет са ким сте живели. 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Не, али ставља ми се на терет да сам опремао 
стан у којем сам живео са «Зоксом». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, не ставља Вам се, ставља Вам се на терет оно 
што оптужница каже, а он то прича да је неки стан са Вама опремао? Да ли 
сте неки стан опремали намештајем за «Зокса»? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  «Зокс» каже да је живео у стану, да сте за њега 
неки стан? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Не, са мном није живео, ја сам Вам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не. 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Не знам шта желите да Вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Желим да ме прво саслушате. «Зокс» каже да је он 
живео у стану који сте опремали ви сви оданде. 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: «Зокс» је рекао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да. 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Не сећам се да је «Зокс» то рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, седите, хајде. 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Хвала. 
 
 Констатује се да нема више питања. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тражите трошкове данас за исхрану, 
господине «Четири»? 
Сведок оштећени “Четири”:  Не тражим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, хвала Вам. Сведочење је завршено, можете  
да напустите судницу. 
Сведок оштећени “Четири”:  Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево, ми се одјављујемо од Суда из БиХ. 
Колегинице Хаџиомеровић, довиђења. 
Судија Суда БиХ Еница Хаџиомеровић: Довиђења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Е овако, сада сам  Вам дужна нека објашњења и 
саопштења. Нисмо могли док не завршимо линк. За ове сведоке које смо 
звали, а који нису дошли данас, а неки су и сутра позвани. 
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 Констатује се да на данашњи претрес није приступио позвани 
сведок Цвијетко Јовић, за кога се вратио позив преко Министарства 
правде Републике Српске уз извештај да живи и ради у Русији и да 
његова адреса није доступна. 
 
 Такође, из службе белешке Службе за помоћ и подршку 
оштећенима и сведоцима од 19.08.2011. године,  произилази да доктор 
Зденко Цихларж има озбиљне здравствене проблеме и да иде у 
Немачку на лечење где ће боравити најмање два месеца, те 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 ОТКЛАЊА СЕ извођење доказа саслушањем доктора Зденка 
Цихларжа. 
 
 Констатује се да је на основу потраге расписане од стране Већа за 
потенцијалним сведоком Драганом Лазићем, према наводима 
саслушаних сведока, портиром у «Циглани» у критичном периоду, 
Служба за откривање ратних злочина својим дописом од 18.08.2011. 
године обавестила је суд да ово лице нема пријављено пребивалиште 
на територији Србије, да се не налази у евиденцијама избеглица, да је 
према наводима сведока Којић Радомира сведок Драган Лазић радио 
као портир у «Циглани», да је имао кућу у насељу «Видакова њива», 
да више није у контакту са њим. 
 
 Констатује се да је Служба за откривање ратних злочина 
послала допис МУП-у Републике Српске ради идентификације овог 
лица и да још увек није стигао одговор од надлежне службе. 
 
 Такође је преко Службе за откривање ратних злочина послат 
допис ради утврђивања адресе Аћимовић Драга из Зворника. Према 
наводима сведока Јовић Милорада, возача овог сведока, иначе 
директора «Циглане», а на предлог Тужилаштва за ратне злочине за 
саслушање Аћимовић Драга и одговор још увек није стигао, везано за 
утврђивање адресе потенцијалног сведока Аћимовића. 
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 Констатује се да се странкама уручује налаз судских вештака – 
неуропсихијатра доктора Бранка Мандића и психолога, доктор Наде 
Јанковић. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Мораћемо да зовемо, није ми нешто потпун тај 
налаз, иако су добили наредбу коју сте и ви добили, мораћемо да зовемо 
вештаке, нарочито доктора Мандића, за овај термин за октобар, то је 03. и 
04. октобар, понедељак и уторак. 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 На основу чл.113., 114., 126. и 129. ЗКП-а, одређује се судско-
медицинско вештачење које се поверава сталном судском вештаку 
медицинске струке, професору доктору Душану Дуњићу из Института 
за судску медицину Медицинског факултета у Београду, са задатком 
да изврши увид у медицинску документацију у списима, анализира 
исту, те да након упознавања са исказима саслушаних сведока у 
предмету, се изјасни о врсти повреда, начину наношења повреда, 
времену настанка повреда, узроку смрти, те уколико има могућности, 
и о времену када је смрт наступила, а имајући у виду и датум и место 
ексхумације, те стање у коме су скелети или тела након процеса 
сапонификације пронађена. 
 
 Налаз и мишеље вештак ће дати у писменој форми, посебно за 
убијена лица Исмет Чирак, Тухчић Абдулазиз, Хаџиавдић Салих, 
Атлић Алија, Бикић Дамир, Пезеровић Заим, Атлић Хасан, Капиџић 
Сакиб, Јахијагић Фикрет и Бикић Шабан. 
 
 Вештак ће писмени налаз и мишљење доставити у довољном 
броју примерака за суд и странке. 
 
 Трошкови вештачења падају на терет буџетских средстава суда. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колега на последњем претресу у јуну сте рекли за 
седам дана ћете се изјаснити. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Сада сам хтео да тражим реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Мислим што се тиче сведока, да ли смо 
сагласни да се читају изјаве? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колега, ми смо то све већ урадили, а сада само 
очекујем да ми наставите даље. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Али нисмо сагласни, противимо се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Имена оних сведока који не помињу Вашег 
брањеника које смо издиктирали. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Не, па ради се о томе да не би хтели да 
селектујемо сведоке по томе, да ли неко даје изјаву која је у корист 
одбране или иде на терет одбране него једноставно принципијелно 
противимо се предлогу да се читају било које изјаве и да се изводе са 
сведоцима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Принципијелно? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да, па према свим сведоцима, што се тиче 
свих сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли прочитали оне исказе? Они не дају ни у 
корист, ни на терет, значи не помињу Вашег брањеника? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Противимо се предлогу да се читају изјаве 
било којих сведока, тражимо да се сваки сведок који је предложило 
тужилаштво да позове и да се саслуша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја претпостављам да ће тужилац одустати од неких 
сведока. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Тужилац ако хоће нека одустане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ти сведоци заиста, да не би звали, сад правили 
велике трошкове, сви су у иностранству и тако даље, а нису уопште везани 
за овога оптуженог Јанковића. Имате ли нове предлоге у допуну доказног 
поступка? Можете Ви? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ја предлога немам. Да ли имате Ви предлоге? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајдете Ви, завршите, ако Ви имате? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ја имам примедбу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад смо на предлозима. Колеге, предлоге нове за 
допуну доказног поступка? Колега? Осим овог Аћимовића кога још 
тражимо? 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да осим предлога за саслушање сведока 
Аћимовић Драга заменик тужиоца за ратне злочине нема нових 
допунских доказних предлога, те да браниоци... 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А оптужени имају ли предлоге? 
 
 ...и оптужени немају предлога у допуну доказног поступка.  
 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Што се тиче предлога ми ћемо највероватније 
изаћи са пар сведока с предлогом да се саслушају у корист одбране, али 
мислимо док се саслушају ови што се тиче. 

ВР
З0

44
8



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 01.септембра 2011. године 

  

26

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам Вас то питала? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ради се о томе да још нисмо, да кажем 
ступили у контакт са лицима које је Дарко, нисмо још дошли до тих неких 
жена, оне мењају адресе. Значи, живеле су три године у Шапцу, па у 
Лозници и тако даље, ја трагам за њима, значи ја никако не могу да дођем. 
Ја имам име и презиме, али немам телефон или адресу на којима се њима 
може упутити позив. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, имате предлоге, нови предлог? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Биће, али сад се не могу изјаснити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На које околности? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Прво, биће околности боравак сам и одвијање 
самог живота Дарка Јанковића у Зворнику и друго период његовог 
боравка, јер овде још увек рецимо из данашње изјаве овог сведока имамо 
који је рецимо неодређен, па је био пар дана овамо, па је био пар дана 
овамо, па је био пар дана овамо, па онда испаде да је месец дана био. 
Значи, период боравка Дарка Јанковића који је био у Зворнику, јер постоји 
у неким исказима неких сведока где у периоду у којем Дарко није био у 
Зворнику већ је у то време боравио у Краљеву, да ти сведоци кажу да је он 
био тад у то време тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су те жене,  где су оне биле, у Зворнику? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да, и евентуално његови родитељи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су жене из Зворника? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су радиле у ,,Циглани” или шта? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Па има жена са којом је Дарко и живео, 
рецимо са којом није живео баш заједно у стану него са којом се дружио 
тамо. Има ти периоди, рецимо управо за тај Видовдан и за тај Бајрам где се 
он у то време налазио и где је био, али још нисмо, не можемо д ступимо, не 
могу да их нађем никако, нема их. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сматрате да ћете их наћи? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ако их будемо нашли, ако буде среће наћи 
ћемо их, ако не, не знам, ето зато се нећу сад изјашњавати, мислим 
накнадно ћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, нови ЗКП ће све то да регулише боље, а за 
сад ништа, Ваш је оптужени, брањеник седи у притвору. Ја сам хтела да 
завршавам предмет. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да накнадно адвокат Небојша Перовић 
изјављује да ће имати нових доказних предлога, али да још увек није 
утврдио евентуално... 
 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ја сам се изјаснио, ја сам то рекао. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћемо ли да орочимо то колега или ћемо овако 
сад да, адресе сведока? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Па да Вам кажем ја то већ пар месеци то, али 
да Вам кажем, не да се правдам него да сам контактирао, сигурно су то 
људи из Зворника, али тамо сад 70% становништва српског живи у 
Зворнику, то су све људи дошљаци који нису у то време живели у 
Зворнику, који не знају, којима су непознати ти људи, непозната имена, 
непознате адресе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уско везано за то и ово управо о чему Ви причате 
је допуна Ваше одбране. Ја видим да Ви у анамнези др Мандићу једно 
причате везано за конзумацију алкохола, у својој одбрани друго. Хоћете 
Ви коначно, ово је трећи пут да Вас питам, најављену нову допуњену 
измењену одбрану дати или не, да знамо с чим располажемо? Изволите. 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Нећу давати допуну одбране никако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећете давати? Како онда да протумачимо ово што 
сте рекли вештаку, мислим то није Ваша одбрана, али свеједно ми сад 
морамо да ценимо налаз и мишљење вештака у целом контексту. Ви сте 
нама причали да сте пили по литар вињака, овде нешто друго у анамнези 
дајете, другачије? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Не знам, нисам прочитао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте прочитали, али претпостављам да вештак не 
пише нешто што је неко други рекао. 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Прочитаћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим, Ваша одбрана и ова анамнеза нису баш у 
складу. Значи, нећете давати? 
Опт. ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да оптужени Јанковић изјављује да неће 
давати нити мењати своју одбрану. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда ми сад реците. У ствари не, то ћемо оставити 
кад дође вештак. Добро, седите.  
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Данашњи главни претрес СЕ ОДЛАЖЕ. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Примедбе? Изволите. 
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Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ја имам примедбу данас на начин испитивања 
овог сведока. Огледа се у томе, мислим да је у смислу члана 332 дошло до 
повреде поступка на начин што сте приликом испитивања овог сведока Ви 
подсећали њега на његове изјаве, тако што сте га прво упутили на то и 
рекли ,,причајте ми мало о ,,Стандарду”. Значи, увели сте га у томе да он 
прича, управо рецимо апропо тог ,,Стандарда” где нико од других сведока 
не спомиње ,,Стандард”, да је боравио у ,,Стандарду” осим њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Помињу, и ,,У”, али можда нисте то прочитали. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Повреда поступка рецимо се огледа у томе 
где је и начин испитивања сведока огледа се у томе где сведок, док га Ви 
испитујете да ли је Дарко Јанковић ,,Пуфта” био у тим пљачкама 
такозваним, сведок даје одговор. Наравно записник, ја нећу да кажем да 
сам сто посто сигуран, тако он каже ,,знам за ову двојицу, али за ,,Пуфту” 
се не могу изјаснити, можда је пар пута био ,,Пуфта”. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је ушло у транскрипт, не морате да понављате. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Где Ви дајете закључак на основу тога, значи 
није био сваки пут. Коментаришете изјаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не цене се коментари председника већа, ваљда то 
знате, нити у пресуди, нити у доношењу одлуке. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Добро, али ја морам да истакнем примедбу на 
начин испитивања сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро колега, ово су специфични поступци, 
морамо да испитујемо. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Можда тај Ваш закључак приликом 
испитивања сведока утиче на сведока на даљу његову изјаву. Из тог 
разлога стављам примедбу. И имам примедбу на начин испитивања 
окривљеног Дарка Јанковића где Ви њега питате ,,Је ли све тачно што је 
навео овај сведок”. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли ишта тачно. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Има ли ишта тачно, значи нема. Да не знамо 
шта конкретно при том мислите, јер сведок ни за једну радњу данашњу по 
мом мишљењу није навео да је Јанковић било шта урадио осим те тетоваже 
и онда да ли је ишта тачно. Значи, нема осим једне радње коју он није 
видео, него је чуо да је овај то урадио. И приликом испитивања 
окривљеног Јанковића Ви Јанковићу тврдите као председник већа да Ви 
знате да данашњи сведок ,,Четири” није видео никада слике, никада ништа 
није читао. Ја мислим да то од нас нико не зна. Може са друге стране да 
стоји и тврдња. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зна онај ко зна списе. Онај ко зна списе зна. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Овде се не ради о списима, овде се ради о 
томе да ми не знамо где је живео, како је боравио, с киме је сведок 
разговарао од јануара 2007, новембра 2009. до данашњег дана. Значи, не 
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знамо ми да ли је сведок пре месец дана седео са сведоцима који су овде 
били и причао са њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли мислите да је то битно с обзиром да 
окривљени не спори да је био на ,,Циглани”? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Па мислим, није битно, али ја указујем 
примедбу на начин испитивања сведока и на начин како сте Ви испитивали 
окривљеног. Значи, Ви одговорно тврдите да је сведок идеалан, супер и 
како је то могуће. Значи, ништа никад није видео, нигде ниједну слику. Ја 
не знам како је то могуће да Ви то знате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У списима нема доказа да му је слика показана, јер 
није био на сведочењу никада до 2007. године. Ја Вам говорим што се тиче 
стања списа. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Приликом испитивања сведока Ви сте чак 
ушли у конверзацију са сведоком где сведок Вама каже ,,надам се да нисам 
погрешио приликом препознавања”, а Ви му одговарате ,,ништа нисте 
погрешили”. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па није. Шта је спорно ту? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: То су примедбе моје, можда не стоје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта предлажете, да се казним као 
председник већа? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Не, па ништа, ја само истичем примедбу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала колега на примедбама. Добро. Има ли 
тужилац неке примедбе на председника већа? Још нема. Има? То ће после? 
Добро.  
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Главни претрес СЕ ОДЛАЖЕ, а следећи заказује за:  

 
03. и 04.10.2011. године, 

у судници 4, с почетком у 09:30 часова. 
 

 
 На претрес позвати:  
 

1. др Бранка Мандића и 
2. клиничког психолга Наду Јанковић, 
3. др Дуњић Душана уколико до претреса да писмени налаз и 

мишљење, као и 
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4. сведока Аћимовића и Лазића уколико у међувремену суд 
прибави њихове адресе преко Службе за откривање ратних 
злочина. 

 
Довршено. 

 
 
ЗАПИСНИЧАР                                 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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