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КОНСТАТУЈЕ СЕ  да су приступили: 

 
 оптужени Јанковић, Савић и Ћилерџић са својим браниоцима 
адвокатима Павловић Радованом, Перовић Небојшом и Небојшом 
Милосављевићем и адвокатским приправником браниоца 
оптуженог Јанковића – Танасковић Сандром. 
 

Заменик тужиоца за ратне злочине – Милан Петровић 
 
 Констатује се и да су приступили позвани сведоци: 
 
 Јаблановић Зоран, Вучковић Војин, Дуловић Биљана и 
Миломир Сретеновић, те 
 

 да је преко Службе за помоћ и подршку оштећенима и 
сведоцима добијена информација да је сведок Драго Аћимовић 
изјавио да не може да се одазове позиву суда јер се налази на лечењу 
у болници, а медицинску документацију ће послати накнадно. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Да се главни претрес ОДРЖИ.  
 
    
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега у вези овог сведока? Колега тужиоче. 
 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ  да заменик тужиоца ОДУСТАЈЕ од 
предлога за саслушање сведока Аћимовић Драга, па  
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се ОТКЛОНИ извођење доказа испитивањем сведока 
Аћимовића. 
 
 
 Суд доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
 Да се у наставку доказног поступка испита сведок Јаблановић 
Зоран. 
 
 

СВЕДОК ЈАБЛАНОВИЋ ЗОРАН 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Име Вашег оца је? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Лазар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте рођени? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: 3. јануара 1959.године, у Краљеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Краљеву. Где живите? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: У Краљеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која адреса? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Моравска 27. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по професији? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Дипломирани правник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где радите? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Тренутно не радим нигде, припремам се 
за адвокатуру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Незапослен је ли?  
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тренутно. Добро. Да ли сте у сродству или у 
завади са Савић Гораном, Ћилерџић Сашом и Јанковић Дарком? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Род или у некој свађи? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? Добро. Као сведок пред судом дужни сте 
да говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело. Предвиђена 
је и казна затвора до 5 година. Нисте дужни да одговарате на поједина 
питања уколико бисте себе или блиског члана породице изложили 
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Ја 
ћу Вас сада позвати да положите заклетву читањем текста тог испред 
Вас. Изволите. 
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Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: 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. 
 
 
 Сведок упозорен, опоменут, након што је положио заклетву 
наводи: 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред овим судом у току је поступак покренут 
оптужницом Тужилаштва за ратне злочине против Савић Горана, 
Ћилерџић Саше и Јанковић Дарка због основане сумње да су извршили 
кривично дело ратни злочин против цивилног становништва у периоду 
пролеће 1992.године, у Зворнику. Да ли је Вама нешто познато о томе и 
да ли знате те особе? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Прва два окривљена не знам, Јанковић 
Дарка познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како је дошло до тога да Ви данас сведочите 
овде? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Па ја претпостављам да је разлог што 
сам ја био директор «Аутотранспорта» где је радила мајка окривљеног 
Дарка Јанковића. Наиме, мој претходник се разболео 12. марта 92. па 
сам ја почео да замењујем претходног директора. 30. маја 1992. Савет 
безбедности је увео санкције које су погодиле тешко Србију, њену 
привреду па и «Аутотранспорт» где сам ја у то време био човек који 
води то велико предузеће. Памтим те датуме због тога што су јако 
карактеристични. Значи, ја сам 12. марта почео да водим, а после 2,5 
месеца, Савет безбедности је увео санкције и оне су наравно најтеже 
погодиле ово предузеће где ја руководим због недостатка нафте, 
енергената значи. Имали смо велики проблем, било је тада преко 1300 
људи, 200 камиона, 110 аутобуса, обављали смо и градски саобраћај 
како. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја морам да се извиним заиста нам то није тема, 
да се приближимо овој теми нашој. Какве везе то има са Јанковић 
Дарком и његовом мајком? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Значи, његова је мајка мене више пута 
питала после тог, знам да је било негде у јуну, датума се наравно не 
сећам прошло је од тога 19 година, да ли могу да запослим њеног сина 
код мене.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте после тог. После чега? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: После 30. маја, значи после увођења 
санкција. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: То су јако тешки и драматични дани 
били, кад једноставно сам размишљао како да прикупим возни парк у 
предузеће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте јој Ви одговорили? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Трећи или четврти пут, три пута сам 
«видећемо, видећемо», трећи или четврти пут сам рекао «Радо, знате 
шта, видите и сами да не знам ни шта ћу ни куд ћу са овим радницима 
које имам, тако да не могу да Вам запослим Дарка». Њој то баш није 
било право али на томе се завршило. Ето то је, то је нешто би ја имао на 
те неке околности да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то је било негде у јуну не знате када, 
почетак, крај, средина? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Па верујте ако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је она почела да Вас пита. 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Па ја верујем да је то било почетком 
јуна, долазила је код мене пошто је она радила у комерцијали, 3-4 пута је 
питала, ја четврти пут сам рекао «знате шта, стварно не могу да Вам 
помогнем, немојте да инсистирате». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли јој нешто обећавали да ћете нешто. 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Нисам могао наравно, било би илузорно 
обећавати када је из дана у дан било све горе и горе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли орочавали нешто, до неког дана ћете јој 
дати одговор, нешто у том смислу. 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Не, верујте било је тих дана сам ја и на 
путу, и тако нисам ја могао сигурно рећи да не знам сутра, прекосутра, 
тај датум знам само да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или рецимо, ево тог дана ћу Вам коначно рећи 
може, не може. 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Нисам, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? А шта је он био по професији? Шта Вам 
је она рекла какав је он профил занимања? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Она је питала значи може ли било какав 
посао да би радио, само да ето као што и сви који имају незапослену 
децу гледају да збрину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је био по професији да ли се тога сећате шта 
Вам је рекла? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Не, верујте ја њега тих, колико се ја 
сећам за тих дана он није ни долазио до мене, него сам ја разговарао 
само са њом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он код Вас није долазио? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Ја, 19 година је прошло од. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно. 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Од тог периода. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато Вас и питам, немојте да ако нешто се не 
сећате, реците, ако се сећате реците. А јесте ли Ви њега познавали? Јесте 
ли Ви њега некада видели? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: После тога да, пре тога не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После чега? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Значи, у време када је његова мајка 
долазила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да, кажете после тога. После чега? После 
временски или како? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Временски, он је неко време и радио, 
значи после неког времена он је радио у «Аутотранспорту», радио је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говоримо о 92. 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Не, не, то је касније било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А добро, али тада у то време га нисте виђали? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Ја га нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га ни познавали. А шта каже мајка где је 
он? Шта он тренутно ради кад тражи посао? 
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Верујте да после толико година шта је 
неко рекао не бих ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Колега имате питања? Немате. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала Вам.  
Сведок ЗОРАН ЈАБЛАНОВИЋ: Хвала Вама. Довиђења. 
 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Исплатити сведоку трошкове које је тражио преко Службе за 
помоћ оштећенима. 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам резервисала и 09.децембар уколико се 
давање завршних речи одужи а онда ћемо данас ако стигнемо, ако не 07. 
читати писмене доказе, ја вас још једном молим да извршите увид у 
списе да бисмо скратили време потребно за извођење писмених доказа 
путем документ-камере. Али ја верујем да ћемо завршити 07. и 08.  
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СВЕДОК ДУЛОВИЋ БИЉАНА 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Изволите. Име Вашег оца је? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Предраг. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предраг. Када сте рођени? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : 02. септембра 1970. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Краљеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Краљеву. Где живите? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : У Краљеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Краљеву. Адреса? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Олге Јовичић 25. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Васпитачица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где радите? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : У предшколској установи «Олга Јовичић 
Рита» у Краљеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Краљеву. Добро. Да ли сте у сродству или у 
завади са Јанковић Дарком, Савић Гораном или Ћилерџић Сашом? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Не. 
 
 Несродна, није у завади. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као сведок дужни сте да говорите истину, 
давање лажног исказа је кривично дело, запрећена је казна затвора до 5 
година, нисте дужни да одговарате на поједина питања уколико бисте се 
одговором изложили срамоти, знатној материјалној штети или 
кривичном гоњењу. Прочитајте наглас тај текст заклетве. 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Заклињем се да ћу о свему што пред 
судом будем питана, говорити само истину и да ништа од онога што ми 
је познато нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужницом Тужилаштва за ратне злочине 
Републике Србије овим људима стављено је на терет кривично дело 
ратни злочин против цивилног становништва извршено у пролеће 
1992.године, на територији општине Зворник. Вас је предложила 
одбрана оптуженог Јанковић Дарка, па да Вас питам да ли Ви знате 
нешто о, уопште да ли познајете те људе, да ли знате нешто о њиховим 
активностима у Зворнику 1992.године у пролеће? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Па то је била 92.година, у то време чула 
сам да су, да је, тамо. Нисам тачно знала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? Знате сву тројицу? 
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Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Дарка знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овога Савића и Ћилерџића? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Знамо се из виђења. Дарка знам и у то 
време спремала сам свадбу, удавала се и 92.године у мају сам позвала 
друштво на свадбу, позивала сам, била је у плану свадба моја тако да 
чула сам да су позвани али ништа друго о томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где да су позвани? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Да су позвани да иду, е сада нисам знала 
тачно локацију ни где. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко их је звао? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Шта? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко их је позвао? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Па чула сам у то време доста мог 
друштва је позивано на вежбе, ратиште и тако и онда сам само начула, 
нисам ни знала где је и где су упућени јер сам била првенствено оно око 
свадбе сам имала активности и нисмо нешто о томе ни причали. Дарка 
сам позвала на свадбу и ето знам да је 23. маја 92.године је био код мене 
на свадби.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Имате још нешто да кажете? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли га виђали пре за време припрема за 
свадбу? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Па јесам зато што сам, он је у мом 
друштву и слала сам позивнице тако да је позван.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли се ви дружили, оно кућни пријатељи 
били? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Па дружили смо се, друштво, то је било 
веће друштво и ми смо се дружили као што сам, доста друштва је било, 
посећивали смо се и виђали и у граду, излазили заједно то је веће 
друштво које се у том периоду дружило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли Вам њих двојица били на свадби Савић и 
Ћилерџић? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Не, нису.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Имате још нешто да кажете? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је дошло до тога да Ви сведочите овде?  
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Па зато што сам чула да је оптужен, да је 
то неки период и дошло је до тога да сам решила да потврдим да је био 
код мене на свадби. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како знате да је тад нешто, да је баш тај датум 
био битан или не? Јесте ли се Ви сами пријавили одбрани или како је 
дошло до тога? 
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Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Не, зато што сам са другом из Рибнице, 
ја сам у ствари, живим рођена сам у приградском насељу у Рибници и са 
другом сам причала који, пошто радим у вртићу и доводи дете у вртић, с 
њим сам се виђала и он ми је напоменуо друг ми је напоменуо – Драган 
ми је напоменуо питао ме дечко у ком периоду је била моја свадба зато 
што смо прелиставали неке слике и онда смо, сам ја решила, видела сам 
да ту могу да помогнем и да дам неку изјаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А да ли знате мајку Даркову? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли с њом контактирали? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Па виђале смо се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, сада пред суђење. 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Два пута смо се виделе пред суђење у 
граду зато што долазим у близину њеног посла свраћам у кафић један.  
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Мене само занима јел имате Ви слике из тог 
периода са свадбе?  
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Имам пуно слика и имам касету са 
свадбе. 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Добро. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли неки наставак за ово питање с обзиром да 
овај датум нам није у оптужници и не постоји дело које се ставља на 
терет 23. маја. Хвала. Колега питања? Да не остане недоречено. 
Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате неког детаља у вези са Јанковић 
Дарком са свадбе како сте запамтили да је баш био на свадби и тако? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Па детаља, сада ћу да Вам кажем пошто 
свадба јесте била велика али јесам и ја тада била млада, али могу да се, 
сећам се да је друштво било посебно весело значи то друштво које је 
било ја сам као млада и мој супруг садашњи где смо највише времена те 
свадбе провели са друштвом и да смо сви били весели тако да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте се Ви као млада и младожења и тако, 
сликали са гостима? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Јесмо се сликали са гостима, слике су, 
имам слике пошто је то била мислим то је био период пре 20 година, 
имам слике највише се сликало испред у цркви, општини и тако. Али 
имам слике а запис постоји и на касети. Имам касету са свадбе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И претпостављам да сте нашли слику са 
Јанковићем. 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Имам слику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И нисте је донели у суд? 
Сведок БИЉАНА ДУЛОВИЋ : Нисам је донела.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. То сам хтео питати. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Датум је небитан, али добро. 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Знамо да 23. маја ништа Дарку не ставља на 
терет, то је неспорно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вратио се човек у Краљево. 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да, али ради се о следећем да би управо тај 
континуитет његовог боравка у Краљеву, тих месец дана значи не 
можемо сада рећи био је ту 23. и 24. него управо због тога што Ви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро нећемо сада ценити доказе колега, 
имаћете прилике. Хвала Вам. Питања нека још? Нема? Довиђења. 

Претпостављам да сте вршили увид у списе, у књизи имате и неке 
копије писмених доказа из предмета К.5/05 опет кажем у циљу убрзања 
и давања завршних речи јер ћемо то радити непосредно пре завршних 
речи. 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Председнице само док буде дошао сведок, ја 
и у 09,30, 14 и 14,30 ја сам 08. у 09,30 имао завршну реч за убиство у 
покушају, то сам одложио због овог суђења, у 12 часова, окривљени 
Силановић завршна реч пред Вишим судом исто убиство у покушају и 
то сам одложио исто обавестио у овом поступку, е сада ја 09. имам у 
09,30. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро колега, ја претпостављам да ћемо 
завршити. Само сам рекла за сваки случај сам то.  
 
 

СВЕДОК МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Ви сте Сретеновић? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Миломир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Миломир. Име Вашег оца? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Драгиша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте рођени? Које године? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: 17.02.1939. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком месту? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: У Краљеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где живите? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: У Краљеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Адреса? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Доситејева 180/19. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта сте по занимању? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Пензионер тренутно. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то пензионер је стање, а шта је занимање, шта 
сте били пре него што сте отишли? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Службеник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Службеник у пензији. Добро. Да ли сте у 
сродству или у некој завади са Јанковић Дарком, Савић Гораном и 
Ћилерџић Сашом? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Ево ту је ли знате? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте. Као сведок пред судом дужни сте да 
говорите истину, давање лажног исказа кривично је дело. Казна 
запрећена за ово кривично дело је до 5 година, нисте дужни да 
одговарате на поједина питања ако сматрате да бисте се изложили некој 
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. 
Прочитајте наглас ту заклетву испред. 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: 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: Хоћете воду мало? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да седнете? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: То могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте столицу, седите и спустите мало микрофон 
да Вам буде лакше. Пред овим судом Тужилаштво за ратне злочине је 
покренуло кривични поступак против ове тројице због кривичног дела 
ратни злочин против цивилног становништва. Ради се о кривичном делу 
учињеном над Муслиманима у пролеће 92.године на територији 
општине Зворник. Да ли знате неког од ових оптужених и да нам кажете 
ако имате нека сазнања везана за ово а у вези ових оптужених. Изволите. 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Што се тога тиче, баш никаква 
сазнања немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што сте онда дошли код нас? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: О Зворнику јер нисам био присутан 
нити могу да знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Каже бранилац оптуженог Јанковића да 
Ви имате некаква сазнања везана за Јанковића да ли је то тачно? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Нисам знао и први пут сам видео 
Јанковића у униформи почетком маја 92. године приликом допремања 
погинулог добровољца Српске радикалне странке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта нисте знали? 
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Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Нисам знао да је Јанковић отишао и 
да је добровољац у Шешељевој тој групи, гарди како су је називали чак 
ни за једног од њих тројице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли знали ову другу двојицу? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Да, и једног и другог и Савића и 
овог другог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како се знате Ви са овим оптуженима? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Са Дарком сам живео са његовим 
родитељима у истој згради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У истој згради? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ова двојица? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Савић ми је био комшија, отац је 
његов једно време радио са мном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: То је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како овај Дарко испаде у Шешељевој гарди? 
Како Ви то сазнајете да је он у Шешељевој гарди? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Почетком маја месеца погинуо је 
Михајло Јовановић младић, где је погинуо тачно не знам али је 
допремљен у Краљево родитељима ради сахране. Када сам отишао да 
изјавим саучешће породици погинулог, тада сам видео Дарка у 
униформи маскирној са црвеном беретком на глави. Ја сам се изненадио, 
нисам ни знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Маскирна она шарена? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Шарена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имала неке ознаке неке јединице нешто? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Имали су грб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав грб да ли се сећате? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Ја мислим да је био двоглави орао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је био тај грб? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Био им је на капи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме? Дарку и? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Дарку и били су још њих троје, 
четворо их је било у пратњи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са њим? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте тих троје-четворо познавали? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Не. И нисам их примећивао јер није 
ни било место да приђем да разговарам с обзиром да се ради о 
покојнику. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изјавили сте саучешће. Где се то дешава? То 
када сте дошли кући или? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Не, све се то дешава између две 
зграде јер покојник је био изнет ван и онда ту свет, комшије, његови 
другови. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Није било места да ја ту с њим 
почнем, било с ким. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели Савића или Ћилерџића? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Највероватније да сам их видео али 
не сећам се, нисам обратио пажњу. Дарка више познајем, мањи је био и 
то је онда нормална ствар да сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Ништа. Тад сам га видео. Кад сам 
отишао кући ја сам рекао супрузи да сам видео Дарка и она је била 
изненађена јер нисмо знали стварно да је отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Има ли још нешто чега се сећате? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Ништа. Само сутрадан, кад је била 
сахрана покојника на старом гробљу у Краљеву исто сам их видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога их? Њега и ту тројицу-четворицу? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Непознатих? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Киша је падала, било је језиво 
време и оно света што се скупило испред капеле која има надстрешницу, 
кад је поворка кренула, осипала се полако тако да је остало опет доста 
људи приликом саме сахране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви ишли до гробља? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пешке је ли? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Па то је од капеле можда 250 
метара асвалтска стаза. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ишли сте на сахрану је ли? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ишли још који пут на гробље тих дана 
Ви лично? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Ја нисам ишао до 7 дана на гробље 
јер обичај је код нас то прво јутро иде ближа родбина а за 7 дана сам 
ишао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Имате још нешто да кажете? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Да. Био је на тих 7 дана, био је 
присутан и Дарко и његов кум сада иначе друг нису се раздвајали 
Војкан. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Питања? 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Јесте ли били Ви присутни на још неки 
помен везано за погибију Михаила Јовановића 40-тицу, годишњицу? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Јесам, на 40 дана.  
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да ли се сећате Ви, добро. Да ли се сећате 
да ли је приликом те 40-тице био присутан неко од његових другара или 
неко од овде оптужених? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Био је присутан Војкан са мајком, 
то је тај његов кум, био је присутан и Дарко.  
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: А како се сећате Ви да су они присутни 
тамо? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Па с обзиром да нема пуно 
простора око гробних места него парапети и стаза они су на једном, од 
гроба парапет, бетон стајали. И тако сам видео Војкана, његову мајку 
Раду и видео сам са стране Дарка. 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: А да ли се сећате да ли је био још неко од 
људи које Ви знате да је присутан ту? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Како Вам је то остало у сећању 
карактеристично да је присутан био Дарко, Војкан, његова мајка? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Зато што су они стајали на 
парапету, мало издигнути више, јер људи махом су приближно или мало 
нижи или ово, и због тога су били упадљиви. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Јесте ли Ви у том периоду ишли на још 
сахрана негде? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Не, не, знате због чега? Јер сам ја у 
то време троје из куће имао на ратишту, е и избегавао сам, јер било ми је 
тод дечка, покојника, знао сам га као дете и избегавао сам да идем на 
сахране. Одем на сахрану док свештеник не почне да чита опело и онда 
пре него што почне да се укопава, ја напуштам. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Добро, хвала, немам питања више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите. 
Адв. НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ:   Ја сам Вас разумео да сте рекли 
да познајете и Ћилерџића? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Познат ми је, не познајем, познат 
ми је. 
Адв. НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ:   Како Вам је познат? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Сретали смо се, само што је онда 
ваљда био млађи, дете. 
Адв. НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ:   Где сте се сретали? 
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Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Ја колико могу да се сетим, по 
граду, по том делу града. Ја не знам да ли има родбину још ту у 
Краљеву, Ћилерџиће. 
Адв. НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ:   Да ли можете да га вежете за 
неки догађај или за нешто карактеристично? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Не. 
Адв. НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ:   Значи као грађанина Краљева га 
Ви познајете, из виђења? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Не као грађанина Краљева. 
Адв. НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ:   Него? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Као човека, као младића кога сам 
сретао у Краљеву. 
Адв. НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ:   Само тако, добро, хвала, немам 
више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, а ко је био од Михајлове, покојног 
Михајла родбине на тих четрдесет дана и на сахрани? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Био је брат, отац, мајка, тетке, 
браћа од ближе родбине, било је доста комшија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли виђате сада те људе, његову породицу? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Виђате? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Да, виђам му мајку, брата, отац му 
је умро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте блиски са њима? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Јесам, не близак, него коректно оно 
комшијски однос. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знају они да сте Ви дошли да сведочиете? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: То не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како је дошло до тога да Ви данас сведочите? 
Шта је претходило позиву суда? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Разговор, јер ја нисам ни знао да је 
Дарко ухапшен, нити то, и у једном тренутку ми је, срео сам се са 
његовом мајком, разговарали смо уобичајено, јер се дуго година знамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта Вам је она рекла? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: И ја сам је питао, рекох, «шта ради 
Дарко, где је?» и она ми је рекла да је ухапшен прошле године због 
ратних злочина извршених у околини Зворника и у које време и то и ја 
сам рекао, «чекај, у то време ја знам јер сам био присутан ту, видео сам 
тада три пута Дарка, немогуће». Питала ме је, да ли хоћу да посведочим, 
нормална ствар, оно што знам, хоћу, оно што знам, то ћу да кажем, не 
некога да штитим или нападам, него оно што знам да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите колега. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли знате датум те сахране? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Почетком, 03. маја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  03. маја? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: 03. маја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли познајете Ви те обичаје у вези са 
изласком на гробља, у вези са сахраном нешто? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Познајем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Када кажете излазили смо на седам дана, шта 
то значи? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: То је седми дан од смрти 
покојника, такозвани седмодневни парастос. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  А шта значи 40 дана? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: 40 дана значи исто парастос, али 40 
дана од смрти. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Шта значи пола године? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Исто, али се даје увек дан унапред.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Када се издају та подушја, почев од седам дана 
па до годину дана, о чему се мора водити рачуна? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Превасходно мора се водити рачуна 
да се не пређе тих 7, 40 дана или пола године, да се парастоси, тако се 
зову у православљу, дају махом суботом, ако може да се уклопи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли Ви, обзиром на ту чињеницу, сада знате 
да је седам дана било након седам дана или је седам дана давано као 
седмица? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Зависно како ко назива. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли се сећате сада како је то било у том 
случају? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Да Вам поштено кажем, не сећам се 
тачно, како је било, само знам да се ишло на седам дана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да, али не знате колико је то заиста времена 
протекло, да ли је било тачно седам дана од дана сахране или је? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Ја мислим да је било осмог, 
деветог, значи ту је негде око седам дана, то све зависи од оних који 
дају. То не бих могао да Вам кажем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да ли мора да се води рачуна о овим 
парастосима када се издају да не могу сви бити на посту или не могу сви 
бити мрсни? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Како пада календарски, тако се и 
дају. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Да, онда се помера дан. 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Да Вам нешто кажем, ако је посно, 
пада да буде посно, издаје се посно, ако пада да буде што кажу Срби 
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мрсно, мрсно, све зависи од распореда празника у календару тих 
постова. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  И с обзиром и на ту чињеницу, ако дође до 
померања дана, помера се, не унапред, него уназад? Да ли сам добро 
закључио ја? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Знате шта ако пада седам дана 
календарских у недељу, онда се излази суботом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Добро, хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Немамо ниједну радњу на седам дана, али 
добро, тужиоче, нешто да научимо од тих верских обичаја. Имамо ли 
питања, Јанковићу? Ви нисте били на седам дана, је ли тако, добро. 
Хвала Вам. Трошкове имате, јесте дали Служби тамо карту, како сте 
дошли? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Не, нисам дао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колико сте имали трошкова, чиме сте дошли? 
Сведок МИЛОМИР СРЕТЕНОВИЋ: Нећу трошкове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нећете, добро.  
 
 Сведок не тражи трошкове. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Хвала, довиђења. 
 
 

СВЕДОК ВУЧКОВИЋ ВОЈИН 
 
 

Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добар дан. Вучковић Војин, име оца? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Милан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Од оца Милана, рођени сте, које сте годиште? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: 09.01.1962. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  1962. године у? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Прибој на Лиму. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У Прибоју на Лиму. Где сада живите? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Умка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Улица? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Милије Станојловића 69-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Шта сте по занимању? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Електротехничар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли радите? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не, тренутно не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тренутно незапослен. 
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Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: На бироу сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да ли сте у сродству или у завади са 
Савић Гораном, Ћилерџић Сашом и Јанковић Дарком, први ред само. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не, не, први пут их видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Први пут их видите? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Несродан, није у завади.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Давање лажног исказа је кривично дело, 
запрећена је и казна затвора до пет година. Нисте дужни да одговарате 
на поједина питаља,  уколико сматрате да бисте се одговором изложили 
тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. 
Положићете заклетву, читањем тог текста. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Заклињем се да ћу у о свему што пред 
судом будем питна, говорити само истину и да ништа од онога што ми је 
познато, нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Хвала. 
 
 
 Сведок упозорен на дужност казивања истине и последице 
давања лажног исказа, изјављује: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Прво ћу Вас питати, односно Вам рећи, да је 
пред овим судом покренут нови поступак за исте или сличне већином 
догађаје о којима сте Ви овде већ сведочили више пута, а наиме, 
кривично дело ратни злочин против цивилног становнштва ставља се 
овој тројици оптужених на терет од стране Тужилаштва за ратне 
злочине. Предмет су радње ратног злочина на територији општине 
Зворник у периоду мај-јуни и почетак јула 1992. године, па ћете нам Ви 
рећи, да ли сте Ви некада били на пољопривредном добру «Економија», 
затим на «Циглани» и у Дому културе Челопек, јер се ради о три 
локалитета на којима су вршени ратни злочини, убијања, масакрирања, 
малтретирања, нечовечна поступања према заробљеницима, а значи то 
су та три локалитета, а у периоду почетак маја и јуни месец и да нам 
кажете, уколико знате нешто о деловању јединице «Пиварски» и уопште 
о пропадницима те јединице. изволите. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Ево овако, што се тиче пољопривредног 
добра «Економија», значи нисам ишао, нисам био никада, нити за време 
рата, ни после рата, значи ни после 1995., од 1995. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Није нам то битно, добро, даље Циглана. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: На «Циглану» уопште нисам ишао, значи 
никада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, Дом културе Челопек? 
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Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Дом културе Челопек био сам до Дома 
културе, то је било почетком маја када сам упознао  мајора Бранка 
Студеног, да му је ту била тенковска јединица и у јуну месецу када је 
мој брат направио проблем у Челопеку, где је седео испред кафане, 
значи ту је била кафана једна код Дома културе, значи нисам улазио у 
Дом културе, него сам дошао до брата, јер ми је јављено путем 
мотороле, да дођем хитно за Зворник и да овај, где сам тада упознат од 
стране Марка Павловића или Бранимира Поповића да је мој брат 
направио тамо проблем, што је било у оптужници и све остало, то знате 
и сами. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А када је то било, да ли се Ви сећате? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: То је јун месец, јуни месец, да ли 12.-ти, 
тако нешто, половином јуна, прва половина јуна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како се тај догађај десио, шта су Вам описали? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Описали су да је тада, како ми је рекао 
Марко Павловић, да је мој брат направио неколико убистава, да је пуцао, 
да је неке, да је једном, мислим одсекао уво и да да ли је још једног 
убио, не знам тачно, овај, тако да је то процесуирано значи. Тражио сам 
од Марка да поднесе кривичну пријаву, а самим тим, сам тражио и да 
брата стрељам због тога што је урадио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесу Вам ти људи испред причали како се то 
десило, шта се десило? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па не нико, обзиром да је брат био, овај, 
да ли пијан, дрогиран, не знам ни ја, значи у неком свом лудилу, значи 
једноставно је свако и бежао од њега, остао је ту сам, сам је седео на том 
платоу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када сте Ви дошли? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, на столици, значи није био унутра, 
није био у кафани, него између Дома културе и кафане, на том неком 
паркингу ту што је било, ту је седео сам у свом неком, значи није никога 
било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли Вам је стража испричала шта се десило, то 
Вас питам? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Стража није, стража фактички ту, она 
мени ништа није говорила, стражари, чувари, јер, једноставно, он је 
ушао, они су се склонили од њега, тако да нису могли ама баш ништа да 
ураде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Он је ушао и? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: И направио тај покољ што је направио и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колико је људи убио, јесте сазнали некада? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па тада сам сазнао да је било осам људи у 
питању, за шта је он одговарао, за кривично дело, а после је 2005. 
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године, 17. фебруара вршено ново процесуирање и он је у новембру 
2005. године умро у ЦЗ-у. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, први пут сада кажете да је било осам 
људи. Одакле Вам сада та информација, од кога сте сазнали да је било 
том приликом осам људи? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па то је, то стоји у оптужници уопште, да 
се терети он за осам људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не стоји, у којој оптужници? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Још од Шапца, од 1993. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Није осам, Ви сте били у тој оптужници, није 
уопште осам. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Ја колико знам, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ја имам случајно предмет. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Први пут сада кажете осам, зато Вас питам, 
одакле Вам та бројка осам? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Зато што се спомињало да је побијено 
осам људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Где се спомињало? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Спомиње се уопште и у Шапцу и после 
тога, овај, поступак који је вођен против брата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  За који празник муслимански? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па немам појма. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Немате појма? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли за неки српски православни празник, да 
ли се помиње неки Видовдан? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Искрено речено, не знам, постоји 
могућност, али не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знате? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Нисам, нисам сигуран, значи не могу да 
тврдим нешто што, знам да се спомиње осам људи и да је он овај у 
Челопеку извршио убиства, вишеструко убиство. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је нешто радио у «Алхосу»? И о томе сте 
сведочили пред овим већем. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Јесте, у «Алхосу» јесте, овај, мислим да су 
била два лица, два. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када је то било? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: То је било заједно са овом групом од, то је 
почетком маја, не, то је у априлу месецу било, у априлу заједно са ових 
72 или 73 лица која, што су их одвеле ове бијељинске јединице и 
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Арканова јединица што их је водила за Бијељину, тако су барем мени 
рекли, а после тога су их код Шљункаре  стрељали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко их је стрељао? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Арканова јединица која је била ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Муслимане? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  72 Муслимана? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, 72 или 73. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А какве то везе има са Вашим братом? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па он је у «Алхосу», ти су заробљени били 
доле, овај, били су смештени у једној просторији, у приземљу и мој брат 
је улазио тамо два или три пута када је направио овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта сте Ви сазнали, како сазнајете да је он у 
«Алхосу» направио то што је направио? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па то сам сазнао од, овај, касније од људи, 
значи сазнао сам да је направио тамо масакр, да је такође једноме, да је 
једном лицу одсекао уво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У «Алхосу»? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: У «Алхосу» и да је једно лице убио, овај, 
убио ножем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Исто то у «Алхосу»? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да. Taда, овај, да су два лица била 
пребијена, али не од стране брата, него неких других лица, која ми нису 
позната и та два лица Муслимана су подлегли овај тим повредама, тако 
да их је, колико се ја сећам, значи четири лица је било, овај, пошто су их 
превозили са два камиона, четири лица је било утоварено која су били 
већ мртви у тим камионима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко Вам је то причао? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: То сам ја видео својим очима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Из «Алхоса»? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, то нам сада тренутно, само ово. А рекли 
сте у Вашој ранијој изјави да Вам је овај власник ресторана, овај 
Јовановић Драго рекао да је Ваш брат пуцао кроз врата, да пијан седи. 
Да ли је то тада било када сте дошли? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, да, то је тада било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када сте Ви дошли? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, ја мислим да је тај Драго, овај, да је он 
и умро пре пар година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте, умро је, добро. А шта знате о овој 
јединици «Пиварски», каква је то јединица? 
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Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: «Пиварски», јединицом је командовао сам 
Пиварски и они су били директно под командом Марка Павловића. Е 
сада знам да су једно време били распоређени тамо према Дивичу, али о 
њиховим кретањима, њиховом раду, значи где су ишли, то ми није 
познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте ли Ви имали, Ваша јединица? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Моја јединица је била стационирана у 
«Инжињерингу», код моста, Железничког моста, а овај, њихова је ваљда 
била једно време у «Алхосу»; после тога на почетку, после тога када их 
је Марко Павловић преузео, не знам где су даље били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта када је преузео Марко Павловић? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па Марко Павловић је командовао њима, 
тако да они претпостављам, где су били смештени, не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  За чију јединицу го говорите? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Пиварски. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А за Пиварског? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Питам Вас за Вашу јединицу, како се Ваша 
јединица звала? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: «Игор Марковић». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, Ви кажете остајете при овим ранијим 
исказима, нема потребе да сада о томе дужимо? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, нема шта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи, Ваша јединица «Игор Марковић». Да ли 
је некада имала назив «Жуте осе»? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Јесте, надимак је имала «Жуте осе». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када је добила тај надимак? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Добила је надимак у јуну месецу, значи 
негде између 06. и 10. јуна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Причали сте раније да је Ваш брат бар два пута 
улазио у Дом културе Челопек. Шта знате о том првом путу, а шта о том 
другом? Ово када сте били у кафани код Драга, када је то било? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Знам да је једном било, сада се и 
присећам, јер то што се тиче тога, желим и да заборавим, једноставно, да 
све елиминишем, све те доживљаје и догађаје. Једном је било половином 
и једном је било овај, ја мислим да је то баш 28. јуна, на Видовдан, када 
је формирана, 28. јуна, када је формирана Војна пошта, овај, Војска 
Републике Српске, али тада нису, за 28. они мени нису говорили, нису 
говорили ама баш ништа, само је речено да је направљен тежак проблем, 
сада нисам сигуран када је хапшен мој брат заједно са још једним лицем 
Појата Истоком. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У априлу. 
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Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: У априлу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Имају писмени докази о томе.  
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Знам углавном да је то Марко процесуирао 
и да је то послато да ли шабачком Тужилаштву, Окружном тужилаштву, 
немам појма, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта, то за Видовдан што се десило или када? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Уопште значи, све, значи разговор са  
Марком Павловићем и договори да свако лице које је имало, овај, које је 
имало сазнање за кривично дело, а не може добити потврду, да је 
учесник, да је био учесник на ратишту. И од моје целе јединице, значи 
шесторо лица није добило овај те потврде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сви ови стражари из Дома културе Челопек 
сведочили су да је Ваш брат за 28. јуни на дан Видовдана, дошао а о 
томе су детаљно и потпуно сагласно сви оштећени говорили и да је он 
тада убио најмање 16 лица, како је и пресуђено у Шапцу, да је то тада 
било када је убио пуно људи, 28. јуна и да су убрзо након тога, дан, два 
људи пресељени у Суд за прекршаје. Да ли Вам то сада нешто освежава 
памћење или не? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   И кажу да сте Ви дошли да ту по позиву. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: По позиву сам дошао али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Кажу дошао је његов брат да га извуче и тако 
даље. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, али он је био на том платоу, колико  се 
ја сећам значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, није више био унутра. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Није био унутра, него је био на том 
платоу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте ли још неки пут Ви долазили по позиву 
када је он нешто направио? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Од кога сте добили информацију да је још пре 
тога, причали сте, и пре тога је правио проблеме, бар два пута, колико 
Ви знате. Ко је Вама то причао? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па претежно је Марко то мени причао 
овај, Марко Павловић, јер он је водио рачуна о свима, овај, ко год је 
правио проблем и радио то процесуирање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Причали сте да је терао заробљенике да певају, 
да се иживљавао? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Јесте, јесте, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Крвави пир правио и тако даље? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Јесте, тако је, значи. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли Вам је тада рекао, «то тебе не интересује, 
то је мој проблем»; када сте га затекли пијаног? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је то било тада? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви не знате тада колико је убио људи? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па не знам, искрено речено, не знам 
колико их је убио, јер ја нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како онда знате да је осам, из које то оптужнице 
нађосте осам? Да ли Ви пратите ово суђење сада? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да ли сте имали контакт са неким од 
странака пре суђења? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко Вас је предложио за сведока, да ли знате? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Немам појма. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знате? Добро, да ли Вам нешто надимак 
«Пуфта» говори? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: «Пуфта», то је било оно у вези предмета из 
2010. године, оно 12. октобра, када је, или 10. октобар, када је било 
суђење овде, када сте ме звали као сведока.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли Вам значи нешто надимак «Пуфта» из тог 
периода, 1992. године, не из октобра 2010. године? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не, чуо сам надимак «Пуфта», али ништа 
ми не значи, ја значи не знам човека, овако можда сам га виђао на 
терену, али да сам имао неки контакт, не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А шта сте чули ако га нисте виђали? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па не, ја мислим да је «Пуфта» да је био у, 
да ли је он био сада у саставу СНО или је био можда код Пиварског, не 
знам тачно, значи није ми познато, овај, његове, шта ја знам, кретање 
или тако нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Са ким се Ваш брат дружио на ратишту? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Мој брат се дружио, био са Појата 
Истоком, био је са Синишом Филиповићем, био је са Тополом и не знам, 
можда још са неким, немам појма. Значи, ја нисам водио рачуна са ким 
се дружио, он је био ту у позадини, значи ја сам водио те акције које сам 
добијао наређења писмена. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колико пута сте видели брата у јуну 1992. 
године, да ли можете да определите и где? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па овај, овако, од 02. јуна ми смо били 
стационирани на Црном Врху, овај, 02. јуна све до 27. или 28., када смо 
добили наређење од потпуковника Василића, да се повучемо за Зворник 
и да вршимо контролу пунктова у Зворнику, због шверца «Голфова» и 
због свих осталих радњи које су се дешавале тада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А  шта сте Ви од 02. јуна били? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Од 02., ја сам био командир јединице и 
тада смо ми овај, добијали наређења, писмена наређења од 
потпуковника Василића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Прошли пут сте рекли да сте се 06. јуна вратили 
у Зворник? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: 02. јуна сам ја дошао, а 06. јуна је био 
састанак са мајором Андрићем и потпуковником Благојевићем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Рекли сте да Вас је 02. јуна кући посетио овај 
Видовић, што су га убили после? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, да, Видовић, доктор Видовић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Па да сте онда 06. јуна дошли у Зворник, тако 
сте рекли прошли пут? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Углавном то је тај период од 02. до 06. 
јуна када сам се ја појавио на терену и када су тражили, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И не одговористе ми, јесте виђали брата, од тог 
06. јуна? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, да, виђао сам га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Где је био брат, шта је радио? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Брат је био у центру горе на Црном Врху и 
после он, овај, ишао је у обилазак линија са Суљим Русмиром, са, 
одлазио је за Зворник, враћао се, значи он је ту био у центру, али није 
имао неких обавеза. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Одлазио је у Зворник? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи био је у јединици? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У позадини? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, био у јединици и он је са још неким 
Лазићем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Прошли пут сте рекли да није био у јединици, да 
није више био, него да је тако сам ишао? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па био је ту, ја не могу да кажем да није 
био у центру, када је био. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, ја Вам предочавам шта сте рекли прошли 
пут, ја не знам да ли је био, Ви кажете прошли пут, није више био у 
јединици, био је тако слободан стрелац, сада кажете био је. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Нисам га ја водио уопште на списку, јер ја 
нисам могао да рачунам на њега да иде у акцију, када. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ја Вас не питам да ли је био на списку, фактички 
је ли био војник Ваше јединице или није био? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Био је војник моје јединице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, у јуну месецу, коме је Нишки припадао, 
његова јединица? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Његова јединица припадала је штабу, 
овоме штабу ТО и Нишки је имао значи директно са Марком 
Павловићем овај све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А шта знате о Циглани, уопште ова три објекта, 
да ли нешто знате, да ли су ту били неки људи затварани или нису? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Чуо сам да, значи чуо сам да су били 
затварани, овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је био затваран и од кога? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Било је људство из Дивича, само не знам 
тачно када је Марко, мислим да је то било почетком јуна, када је Марко 
Павловић вршио разоружавање Дивича са, сада не знам да ли са 
Нишким или Пиварским, не знам са киме је то рађено. И они су били 
смештени, што овај по тим економији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ти заробљени Дивичани? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, да, знам да је било око 950 цеви, то се 
сећам добро, било је доста оружја, дугих цеви је било око 950 и не знам 
колико тих кратких цеви, јер ја сам одбио то наређење Марку Павловићу 
да идем на разоружавање, јер је тражио од мене да идем па сам одбио то, 
јер нисам добио никакво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је то одрадио? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не знам, мислим да Нишки и Пиварски да 
су ишли, сада не знам ко је, овај, ишао са Марком, али знам неко од. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И како то да Ви никада не одете да видите у 
Челопеку те затворене? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па ја сам прво једноставно нисам желео да 
имам, овај, никакав контакт са било каквим заробљенима, јер су и 
раније, овај, и мештани и којекакве групе доводили заробљене, па сам 
упућивао у «Стандард» да се јаве тамо војној полицији и војна полиција 
их је даље распоређивала, тако да нисам желео да имам никакав контакт. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И значи из јединице «Пиварски» не знате осим 
тог Стојана? 
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Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Стојана Пиварског знам, овај, знам, са 
њим сам био више пута у контакту. Неке сам виђао, значи, ја сада, пре 
деветнаест година ја не могу да знам у оном периоду како је ко изгледао, 
значи, сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А тог 17. маја, шта се то десило, зашто ви сви, 
ко одлази тада са терена? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: 17. маја је по наређењу генерала 
Мандарића, мајор Милан Ступар дошао у Зворник да све јединице, 
значи које су биле ту на терену, да их изведе значи са терена, јер 
Југословенска народна армија више није имала ту никаквог, имали су то 
до 19. маја да сви изађу из Босне и Херцеговине, а они који су одбијали 
то, значи или групе или било шта, имао је отворено наређење да изврши 
елиминације и иначе били су смештени у објекту обданишта у Каракају, 
тако да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Чија јединица? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Милана Ступара, то је јединица ова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Питам за ове јединице ту у Зворнику које су 
биле, шта се са њима дешава 17. маја, да ли одлазе, Ви или неки? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не знам, ја сам 17. маја, између 17. и 18. 
маја изведен са терена, овај и враћен кући, а остале јединице где су 
завршиле, где су пребачене, неке су биле у Братунцу,  неке су даље 
прослеђене, немам појма, значи оне више нису биле у Зворнику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А Ваш брат, шта се са њим дешава, када се он 
враћа, да ли је и он отишао кући? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не, он је отишао, овај, за Вишеград, 
колико се ја сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Прошли пут сте рекли да сте били код куће до 
06. маја, до 06. јуна од 17. маја и да мислите да је и он био у Србији, сада 
кажете у  Вишеграду? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па био је једно време у Вишеграду, па је 
долазио кући, па одлзаио, значи, пошто не живимо ми у истој иући, 
значи да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А где је био када се Ви враћате тог 06. или 02., 
сада то већ нисте сигурни? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Он није, ја сам сам изведен са терена, 
значи директно уз пратњу, овај, Милана Ступара, мајора, а остала 
јединица је пребачена према Братунцу, колико је мени познато. Е сада, 
где је он био, да ли је ту остао у Братунцу или је отишао даље, немам 
појма. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А за ту «Циглану», да ли сте чули да је тамо 
било неких затовреника? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Јесам, чуо сам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте отишли некада? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је те тамо затворенике обезбеђивао, да ли 
знате? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па не знам, требало би да је полиција да 
их је обезбеђивала, али да Вам кажем искрено, полиција. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Војна или цивилна? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Цивилна, тада у полицији је било 
запослено значи свако ко није могао да иде на ратиште или је можда чак 
било је говора да је плаћено по 500 марака да би радио у полицији, тако 
да то људство није било обучено и једноставно они нису имали никакве 
могућности да било кога сачувају, нису могли да сачувају сами себе, а 
камоли неког другог. То је моје лично виђење, а сада шта је ту у томе 
истина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А ко је чувао те у Челопеку затворенике? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па исто полиција, цивилна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи Ви сте једино тај пут када сте тражили да 
стрељате брата, када је убио људе? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, видео сам двојицу полицајаца, овај, 
сада ко их је чувао. Моја претпоставка да их је чувала цивилна полиција. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте чули колико је људи укупно убијено у том 
Дому културе у Челопеку? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па чуо сам да има ту овај, да није само мој 
брат правио проблем, да има ту још неки Марко Лопов из Челопека, да 
је он пуцао са неке бине или немам појма тамо, овај, да је пуцао на те 
Муслимане из митраљеза «М-53»; значи искрено речено, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте чули за «Тору»; за «Зокса»; ко су ти људи? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: «Зокса» познајем, «Зокса» познајем, њега 
сам и препознао на суђењу, поред Пиварског, значи он је ишао стално са 
Пиварским, ето. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И шта знате о његовим делатностима и 
активностима? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па не, чуо сам, чуо сам значи овај 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Чули и то сте чули? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, чуо али иначе ја нисам видео значи 
нисам имао увида ја шта је неко радио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте чули да је он један од њих који су 
улазили у Дом културе или не? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не, нисам то чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте чули да је неки «Торо» улазио у Дом 
културе, мајор «Торо», тако се представљао? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Мислим да јесам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Носио је беле опасаче? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Мислим да јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Каже, био је војни полицајац? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Мислим да јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да је улазио у овај у Челопек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знате, којој је он јединици припадао? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Одакле су били ти људи што су били у јединици 
код Пиварског, јесу то били неки Босанци или Срби? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не, из Сомбора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Из Сомбора, ја имам информацију да су из 
Сомбора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте чули да су били неки добровољци из 
Краљева, ту на ратишту? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Јесу, добровољци из Краљева, али они су 
били смештени, стационирани на Горњем Снагову и њихов  командант, 
њих је 52 дошло овај у Зворник, њихов командир је био Зоран Петровић, 
звани «Аждаја» и заменик је био Мијо Павловић који је погинуо у 
Калесији, они су убијени у Калесији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Који су убијени, ти Краљевчани? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Има овде тројица живих, хвала богу, људи живи 
били, кажу у «Пиварски» јединици, каже овај Савић, Јанковић, «Пуфта» 
звани, Савић Горан звани «Саво», каже да су припадали јединици 
«Пиварског», они су иначе из Краљева. Ви за такве не знате? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, а шта кажете, «Економија», и ту су били 
неки са Дивича заробљени? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И колико је то трајало на «Економији», тај 
њихов боравак? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па не знам да Вам кажем искрено, ја 
значи, 17. маја, 17. на 18. мај када сам изашао и после оно од 02. до 06. 
јуна значи када сам дошао ту на терен, ја од 06. јуна значи чуо сам да 
.много тога се издешавало у Зворнику и договором мајора Андрића и 
потпуковника Благојевића, ми смо били стационирани горе на Црном 
Врху, све до, да 27. или 28. јуни, па смо после враћени поново у 
«Инжињеринг». 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте чули да је Нишки или неко од припадника 
територијалне одбране неке друге јединице обезбеђивао заробљене на 
Циглани, јесте чули тако нешто? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Каже овај «Торо»; он био шеф тамо да 
обезбеђује те заробљенике што су били. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нисте чули? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Значи нисам, нисам имао додира са тим, 
тако да, нити ме је интересовало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А та  лозничка група, коме су они припадали? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Лозничка група је, она је доведена у 
плавим маскирним униформама полиције, које су задужили од 
начелника Јекића у Лозници, командира полиције Јекића. Сада да ли су 
они тада третирани као резервни састав или не, немам појма, али су овај, 
били под директном командом Бране Грујића и Марка Павловића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А Пиварски рекли сте нешто, он је био десна 
рука, коме? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Марку Павловићу, овај, тако да било је 
говора почетком јула месеца да је тражено значи из лозничке групе 
Гогић и још двојица су били, не знам ко је, тражили су да, овај, наводно 
да је Брано Грујић тражио  да се све стави под једну команду, да буду, 
овај, под мојом командом, што сам ја одбио и нисам дозволио да дође до 
било чега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  До чега? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па нисам дозволио, јер ја знам, овај, оно 
што су моји правили проблем, значи ја знам да ћу ја имати проблем, а 
сада ако је неко други правио проблеме, што ја да носим овај терет због 
других, то ме не интересује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте Ви причали некада са Вашим покојним 
братом са ким је он то улазио, шта је он то радио у том Дому културе, 
јесте га некада питали? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Није мој брат, мој брат и ја смо имали 
неки специфичан однос, још од много раније, од пре ратишта, тако да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте причали или не? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Веома слабо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Па да чујемо то слабо, да ли има нешто да 
кажете или? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Шта да кажем, овај, везано за ратиште 
нисмо причали, из једног разлога што нисам желео да причамо о томе. 
Сам је свестан шта је радио, сам нека одговара, његов живот, његов 
проблем, тако да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте том приликом када је он убио више људи, 
то кажете пред крај јуна, јесте били са Мијом Павловићем ту дошли 
испред кафане? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Мијо Павловић је из Зворника, он није 
дозволио да га стрељам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Брата свог? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви да стрељате? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је том приликом сам био Ваш брат када је 
убио те људе, да ли знате нешто о томе? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не знам да Вам кажем искрено, овај, јер ја 
сада премотавам филм, овај, знам да сам га затекао ту, знам да ми је 
рекао, овај, не интересује те то уопште шта сам ја урадио, рекао сам, «ти 
си свестан какав си проблем направио, не само мени, него свима», тако 
да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Из чега је те људе убио, да ли знате, које је имао 
оружје код себе, јесте видели? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Он је имао, имао је «калашњиков», имао је 
неку малокалибарску пушку, колико се ја сећам и пиштољ је имао, 
мислим да је пиштољ био «7,65 – Заставин». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете, чуо сам да је неких инцидената било 
и од раније, а нисте причали са стражарима, кажете, то Вам је Марко 
причао? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И како је дошло до тог хапшења на крају, Вас и 
Вашег брата? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: До хапшења, овај, моје јединице и свих 
осталих је било 29. јула 1992. године, јер тада сам од 28. јуна до 29. јула 
сам открио велику аферу овај, шверца «Голфова», материјално-
техничких средстава, оружја, продаје ових минобацача 120 мм и 82 мм, 
много робе које је све било заплењено и предато фирми «Хладњача» 
чији је директор био Стева Радић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И ко је све ухапшен том приликом и од стране 
кога? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Ухапшена је моја јединица, био је Марко 
Павловић је доведен након пар дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И он је ухапшен? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, били су неки Сплићо, ја мислим да је 
Јоко или Јоковић, знам да му је отац био неки адмирал, овај,. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сплића је ухапшен, Сплића? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Сплића, да, Сплића. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, ко је он био? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ:  Не знам, он је ту био на терену, оженио се 
са овај са том једном девојком из Челопека, виђао сам га једно време, 
после тог хапшења нисам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте га виђали са Пиварским? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Само мало, само мало да премотам филм, 
мислим да је био са Пиварским. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је био заменик Пиварског? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не знам, знам га онако како изгледа тада 
како је изгледао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Како сте ухапшени, да ли је био неко из 
јединице «Пиварског» још ухапшен? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Ја сам био у ћелији, овај, сам, ја, брат, он 
је био у самици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Брат посебно? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Брат посебно, не знам ко је још био овај 
посебно, а 84 њих којих је било у једној просторији смештено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И зашто сте Ви ухапшени, шта Вам је писало у 
том неком решењу ако сте добили? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: У том решењу је било прво за ратни 
злочин, па је било за, овај, имам ту оптужницу и добио сам то после 
дванаест година, 1994., овај 2004. године сам добио да сам ослобођен 
уопште те овај оптужнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нисте ослобођени. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Аболиција или тако нешто, да јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не разумем се у то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И за које ратне злочине, шта су ту рекли, због 
чега, због којих радњи? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Они су више мене испитивали за 
«Голфове», њих је интересовало овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То што сте Ви открилли? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А што су ови из «Пиварског» ухапшени, да ли 
Вам је познато? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Није? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Знам да смо одвођени овај на Соколац или 
Хан Пијесак ја, Симић и Раде Танацковић. За Радета Танацковића су се 
интересовали, какве он има везе са  Шексом и какве има везе са 
Фикретом Авдићем, а овај, Симић ја мислим да је он радио за 12. одсек, 
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тако да, јер он је држао магацин, тако да, па су се интересовали где је 
оружје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И ко је направио те затворе, ко је те људе 
заробио, на «Економију», у Дом културе? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не знам ко их је лично, али знам да у 
сваком се појављује Марко Павловић, он је био, овај, командир штаба 
ТО и вероватно он, немам појма. Ја никада нисам видео неко наређење 
писмено или било шта, једноставно нисам желео да имам додирних 
тачака и крај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И до када је та Ваша јединица припадала 
команди Павловића? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Она је припадала све до 28. јуна, 28. јуна 
значи формирањем Војске Републике Српске директна наређења у 
писменој форми смо добијали од потпуковника Василића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите, колега. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: (бранилац опт. Дарка Јанковића) Ја бих 
председнице само једно конкретно питање, Ви сте питали за «Тору»; за 
«Зокса», за све њих, ја бих питао, да ли је тада тог јуна месеца када сте 
дошли и када сте од тих других лица добили податак да је Ваш брат 
починио проблем, како сте рекли. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Тежак проблем. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да ли тада Ви, да ли се Ви сећате тога и ако 
се сећате, да ли сте том приликом, да ли се Ви сећате да су Вам тада 
саопштили да је осим Вашег брата, у том проблему учествовао Дарко 
Јанковић звани «Пуфта»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Причамо о Видовдану када сте дошли. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Причамо уопште за јуни месец. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колега то је Видовдан, чули сте, немојте сада 
враћати питања назад. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Председнице, Ви када сте питали сведока, 
да ли се сећа муслиманског празника, не сећам се, да ли се сећате 
српског празника, не сећа се и ја сада питам уопштено за јуни месец. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Зато сам га ја и питала детаљно да ми објасни 
који је то догађај, рекао је 28. јуна. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: 28. јуна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да га је звао Марко Павловић, да ли сте били 
присутни? 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Јесам, али касније се сетио тога. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да, био је 12. па 28., овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте 12. долазили у Дом? 
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Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ:12. сам долазио, али овај, тада је био, значи 
мислим у кафани да сам га нашао, код Драге Јовановића, а 28. је седео 
испред овога Дома културе и кафане те коју је држао Драго Јовановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ово је сада најновији исказ, никада нисте рекли 
да сте два пута затекли брата, рекли сте само једном, ово је сада нешто 
треће. Суд, као и прошли пут што сам Вам рекла, суд мора да цени 
исказе све, не само један, Ви сада имате, прво сте говорили да сте једном 
дошли испред кафане, затекли брата, да је Марко хтео да га стреља. Сада 
кажете да сте два пута били испред кафане. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Не Марко, него да је он хтео да га стреља, а 
Марко му није дозволио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Знам, колега, ја ово мало дуже слушам сведока. 
Адв. НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Верујем. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да Вам кажем, много времена је прошло, 
датуме значи веома је тешко када сте на терену да знате датуме, 
поготову. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не говоримо сада тренутно о датуму, говоримо, 
рекли сте, једном сам био када су ме звали да је направио тежак 
проблем. Да ли је због тог проблема осуђен у Шапцу? Због ког проблема 
је Ваш брат осуђен у Шапцу, ево да пођемо тако, ту сте били заједно 
окривљени? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Заједно смо били окривљени, зашто је он 
био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви нисте били за његов тај, Ви сте имали неке 
друге радње, у то не улазим. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Зашто је он био оптужен и осуђен? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Значи то је везано за ратни злочин који је 
починио на територији Зворника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нормално, за које радње, то Вас питам, за која 
убиства? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Ја знам за Челопек, «Алхос», то је оно што 
знам, уствари, прво је био «Алхос» па Челопек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колико пута сте били у Челопеку то је питање 
било? До сада сте све време говорили једанпута, када су Вас звали, када 
Вам је Марко јавио да је направио тежак проблем, да је убио? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Рекао сам Вам, једном почетком априла 
месеца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Пустите април, Челопек, Челопек, јуни? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Челопек, када сам први пут упознао 
Бранка Студеног, где је био стациониран са тенковском јединицом, то 
сам Вам напоменуо. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тада сте били у Челопеку? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И други пут када је направио проблем? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Проблем, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сада малопре кажете 12. јуна и још једном када 
је направио велики проблем на питање браниоца. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да Вам кажем, он је више пута правио 
проблем, значи ја не могу тачно да се сетим колико сам пута био на 
одређеном месту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сада не можете? Значи, прво је било једном, па 
два пута, а сада не можете да се сетите? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Могу да се присећам, значи не могу да 
кажем био сам једном или сам био два пута, може да се деси да сам био 
и три пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сада и три пута може? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не, ја говорим само, може да се деси и три 
пута, јер једном сам био са Студеним, једном је било везано за. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Пустите сада Студеног, тада нису били 
заробљени, тако, био је април, нису ти људи били Дивичани уопште ту. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: И два пута што је било, где сам био у 
Челопеку, када је он направио проблем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Зашто до сада никада нисте поменули да сте 
били два пута? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Зато што, овај, постоји оно што не могу да 
се сетим, то је и време када морам да се подсетим на нешто да бих могао 
да знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А шта Вас је данас после двадесет година 
подсетило на тај други пут и када је био тај други пут, то нам реците? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Други пут знам, ја знам тачно како сам га 
нашао и где сам га нашао, брата. Датум нисам, нисам био сигуран за 
датум. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  До данас? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Нисам био сигуран за датум, значи датуми 
могу да варирају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како сте данас сигурни за датуме, сада, јесте ли 
сигурни, да Вас прво питам то? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Зато што сам, тог 28. јуна се видео овај са 
потпуковником, само моменат, он је био командант војне поште, знам да 
је био рањен, само да се сетим како се зове, само моменат,знам му лик, 
али не могу тренутно да се сетим, знам да је у Хагу осуђен, поред 
Пандуревића и да је отет у месту Козлук. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се тог дана везано за тог човека сећате? 
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Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Тада сам га питао, због чега наша јединица 
није позвана на свечаност, везано за стварање Војске Републике Српске, 
каже, нисмо могли да вас повлачимо са терена, јер смо били горе на 
Црном Врху и веома битна нам је била та квота да се одржи, овај, да не 
би дошло до пробоја.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И шта Вас сада то асоцира, на шта? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Претходно, значи, тог дана ми је јављено 
значи да је брат направио проблем, био сам у Челопеку и из Челопека 
сам отишао до «Стандарда» да се видим са тим потпуковником, сетићу 
се ја па ћу Вам рећи тачно како се зове тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ја ћу да Вам помогнем, Благојевић. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не, не, није Благојевић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тај је осуђен. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Потпуковник безбедности је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Обреновић. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Обреновић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, и? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Тако да, за 28. сам сигуран да је ово други 
пут било, први пут је било значи овај 12.-ог и ово је 28.-ог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А трећи пут када је било, са Студеним? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Први пут је био Студени, други пут је 
било 12. јуни, трећи пут је било 28. јуна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта је било 12. јуна, то никада до сада нисте 
рекли? Први пут помињете и то баш 12. јуни. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Зато што је тада тај први пут направио тај 
проблем, мислим да је то било тада, тих осам лица које је он побио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, шта знате о том догађају за осам лица 
које је он побио и како? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Знам да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И од кога сазнајете, то ме интересује? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Знам да је био, овај, да је био, овај доста 
пијан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, не, од кога сазнајете шта се десило? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Од Марка Павловића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Од Марка Павловића? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Од Марка Павловића и тада би требало да 
је први пут, овај, покренут тај поступак против брата, званично да је 
овај, сада знам да је још једном, да је био хапшен оно са Појата Истоком 
и да је био пребачен у Малом Зворнику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Какве то везе има, то је 18. април, Ви причате о 
12. јуну. 
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Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Ја Вам говорим што се тиче брата, 
говорим што се тиче брата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Немојте сада увезивати април и «Алхос». Шта 
знате о 12. јуну, кажете, са стржарима никада нисам причао. Да ли је 
Марко Павловић био у Дому културе када се то десило, тих осам 
убијених? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не, он је добио информацију, значи он је 
био у центру Зворника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је њему испричао шта се десило? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Откуд знам ко је њему испричао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А он Вама прича? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И шта Вам је испричао? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да је брат .направио вишеструко убиство и 
овај, да мора покренути поступак против њега. Што се тиче мене, 
покрени поступак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И зашто до данас то никада нисте рекли то сада 
што причате? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Зато што он, брат је правио толико 
проблема, значи направио је проблема свима, једноставно, нисам био 
сигуран у многе ствари, док нисам испитао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како сте данас сигурни господине Вучковићу? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Зато што сам се распитао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Данас 02. децембра 2011. године сте сигурни у 
нешто што никада нисте рекли, до сада смо Вас пет пута испитивали, 
никада поменули нисте да сте ту тада долазили и да Вам је он. А што сте 
долазили, он Вам је јавио да је он убио осам људи? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Јавио је да је направио проблем и да хитно 
дођем до Зворника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И шта Вам онда каже тај Павловић, шта се 
десило? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да је направио вишеструко убиство у 
Челопеку, овај где су били заробљени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како, како је убио? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Где су били затворени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И шта каже број људи? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Било је да је овај, ја мислим да је тада био 
са, мислим да је био присутан Синиша Филиповић са њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Тада први пут када је брат мој ишао, када 
је улазио у Челопек. 

ВР
З0

44
8



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 02. децембра 2011. године 

 
 

38

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Што то нисте рекли 2005. године и 2006. године 
када смо Вас испитивали, када је био Синиша Филиповић оптужен, што 
то сада кажете, како сте сада сигурни? Ко Вама то освежава памћење, у 
међувремену од исказа до исказа? Да ли имате неке податке до којих 
долазите на неки начин? Знате да сте под заклетвом? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па долазим, тражим, па тражим истину да 
бих знао тачно шта се издешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како, где се та истина тражи, помозите нам да и 
ми то нађемо, где има то, тај најновији Ваш исказ у вези тог Синише 
Филиповића и убиства осам људи? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Имате Миодрага Павловића мог  заменика. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: С којим можете да обавите разговор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли он био тада у Дому културе? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Не, он је са мном био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта он зна када није био у Дому културе? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па он је мештанин, зна много тога шта се 
дешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет тако прича јел рекла-казала? Да ли Ви знате 
да немамо ни једну радњу да је 12.јуна убијено осам људи. На који 
начин су убијени ти људи, шта Вам каже Марко Павловић? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да су убијени из оружја и двоје да је, да је 
једноме одсечено уво и један је убијен ножем директно у гркљан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У гркљан? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немамо ни један такав догађај ни тог датума 
нити уопште, не знам одакле Вама сад те нове информације. 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Па ништа, можете да обавите разговор са 
Миодрагом Павловићем и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Па председнице ја само једну примедбу 
морам да ставим да Ви сада приликом давања исказа овог сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Посредна сазнања називате рекла-казала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте оцењивати моје исказе, ја нисам 
сведок овде колега. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: А кад су сведочили из оптужнице  онда 
мене сте више пута упозоравали и рекли колега знате Ви посредна 
сазнања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, питам да знамо, питам га да ли је Мија, да 
знам ако га неко предложи како ћемо одлучити, питам га да ли је Мија 
Павловић био сведок. 
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АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Па раније су посредна сазнања од стране 
сведока тужилаштва била важећа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро колега, све ћемо, овде имамо и 
непосредна сазнања. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ја само једно питање имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Имам само једно питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да ли сведок, он се изјаснио то, али 
конкретно да не бих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О 12.јуну, добро, изволите. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Уопште везано за јуни месец, да ли сведок, 
конкретно и за 12.јуни или за Видовдан, да ли Ви имате сазнање да је 
Дарко Јанковић «Пуфта» извршио злочин неки са Вашим братом, од 
Мидорага Павловића, Бранка, Михајла, било кога из Зворника 
мештанина, било кога? 
Сведок ВОЈИН ВУЧКОВИЋ: Ја лично не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па он и не зна човека, како. 
АДВ.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Па добро питам, да ли тада име памти, 
сећа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немамо питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? да ли Ви знате Јанковићу овог човека? 
Опт.ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Из виђења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не чује се.  
Опт.ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Из виђења да, из Зворника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Зворника га знате? 
Опт.ДАРКО ЈАНКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала можете да идете. Ви немате 
питања рекосте? Добро.  Ми ћемо сада ове писмене доказе, ја сам то 
прикупила па до то почнемо сада да читамо да бисмо 07., одмах почели 
са завршним речима.  
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Да се у допуну доказног поступка путем документ камере 
прочитају писмена и то: 
 

• Решење МУП-а Србије УКП од 11.07.2007., о задржавању 
Ћилерџић Саше, 

ВР
З0

44
8



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 02. децембра 2011. године 

 
 

40

• Допис МУП-а Србије, Службе за откривање ратних злочина о 
подацима о власницима бројева телефона Савић Светомира и 
Цветић Драгомира од 11.05.2007., 

• Решење о одређивању притвора према Ћилерџић Саши Окружног 
суда у Београду од 12.07.2007., 

• Решење о одређивању притвора према оптуженом Савић Горану 
од 29.10.2007., 

• Записник о препознавању Већа за ратне злочине Окружног суда у 
Београду, у фази истраге од 07.12.2007., 

• Решење о укидању притвора према Ћилерџић Саши Окружног 
суда у Београду Већа за ратне злочине Ки.В.8/07 од 10.12.2007., 

• Акт о лишењу слободе МУП-а РС УКП Одељења за потраге број 
02/7-233-4696/07 од 21.12.2007., за Савић Горана, 

• Записник о препознавању од 17.01.2008., од стране истражног 
судије у предмету Ки.В.8/07, 

• Решење о укидању притвора према Савић Горану Ки.В.8/07 од 
05.02.2008., 

• Извештај из прекршајне евиденције МУП-а РС Полицијске управе 
Краљево број 44 од 10.04.2008., за Савића и Чилерџића,  

• Извештај из КЕ МУП-а РС Полицијске управе Краљево од 
10.04.2008., за Савића и Ћилерџића, 

• Увид у радну књижицу Чилерџић Саше број 424502, 
• Решење о престанку радног односа Ћилерџић Саше «Индустрије 
Магнохром Краљево» од 31.05.'93., 

• Потврда о радном односу «Магнохром д.о.Краљево» од 29.априла 
2008., 

• Молба Војној пошти 2895 Лађевци-Краљево, Ћилерџић Саше од 
27.06.'92., 

• Увид у скицу места звану «Циглана» коју је сачинио сведок 
Славковић Драган 11.11.2008., 

• Извештај Војног одсека Краљево број 2704-4 од 08.12.2008., 
• Записник о препознавању од 22.01.2009., путем видео-
конференцијске везе у Окружном суду у Београду од стране 
истражног судије Кри.В.238/08 са транскриптом, 

• Службена белешка Службе за помоћ и подршку сведоцима и 
оштећенима од 05.02.2009., и од 16.03.2009., у односу на сведока 
«Х», 

• Извештај Војног одсека Краљево 774-4 од 23.03.2009., за 
Ћилерџића, 

• Записник о препознавању од 08.05.2009., у предмету Кри.В.64/09 
од стране сведока «Бета», 
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• Службена белешка вишег судијског помоћника Мирјане Јанковић 
од 27.09.2009.,  

• увид у списе Ки.В.7/08, као и захтев за спровођење истраге у 
предмету Митровић Светислава и других, 

• записник о утврђивању идентитета Чирак Исмета, експертног тима 
Тузла од 21.10.2005., учињен на основу ДНК-а налаза и 
упоређивања антрополошко-морфолошких карактеристика са 
мајком, сестром и братом, ДНК извешај под бројем ЗЦ-Врх 01096 
Б, патолога доктора Зденка Цихларжа и потврда о смрти за Чирак 
Исмета са узроком смрти,  

• извештај о судско медицинској експертизи са локалитета Црни 
Врх-Зворник, након ексхумације, 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово су докази читани у предмету Савића и 
Чилерџића, па смо сад морали да их поновимо. 
 

• Пресуда овога суда К.В.5/05 од 29.маја 2008., и пресуда Врховног 
суда Србије Кж.I р.р.3/08 од 06. 07. и 08.априла 2009.године, 

• Пропусница за Кораћ Ивана Штаба територијалне одбране 
Зворник 136/92, 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сада писмени докази из истраге у предмету 
Јанковић Дарка. 
 

• Потврда о смрти УКЦ Тузла од 26.01.2006. за Захировић Салиха, 
са извештајем проф.др. Зденка Цихларжа о судско медицинској 
експертизи од 16.04.2004., са локалитета Црни Врх број ЗЦ Врх 
01394 Б, 

• Потврда о смрти Окановић Несиба УКЦ Тузла од 26.01.2006., са 
извештајем о судско медицинској експертизи од 15.03.2004., 
идентификацији број случаја ЗЦ Врх 01549 Б и узроком смрти, 

• Потврда о смрти УКЦ Тузла од 26.01.2006., за покојног Капиџић 
Сакиба и извештај о судско медицинској експертизи број случаја 
ЗЦ Врх 01408 Б др.Зденка Цихларжа, 

• Потврда о смрти УКЦ Тузла за Јахијагић Фикрета од 26.01.2006., 
број случаја ЗЦ Врх 01419 Б локалитет Црни Врх, са извештајем о 
судско медицинској експертизи др.Зденка Цихларжа, 

• Потврда о смрти Ефендић Зулкарнеина УКЦ Тузла од 26.01.2006., 
са извештајем о судско медицинској експертизи др.Зденка 
Цихларжа, под бројем случаја ЗЦ Врх 01388 Б узрок смрти 
стрелно разорење главе, 
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• Потврда о смрти за Бикић Шабана УКЦ Тузла од 26.01.2006., са 
извештајем о судско медицинској експертизи др.Зденка Цирхлажа, 
број 01389 Б, 

• Потврда о смрти за Атлић Хасана УКЦ Тузла од 26.01.2006., са 
извештајем др.Зденка Цихларжа, ЗЦ Врхброј 01399 Б, 

• Потврда о смрти за Салиховић Хусеина УКЦ Тузла од истог дана 
са извештајем о судско медицинској експертизи др.Зденка 
Цихларжа, од 19.03.2004., број случаја ЗЦ Врх 01415 Б, 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само се исправљам, бројеви за Бикић Шабана су 
ЦВ Врх 01389 Б, а за Атлић Хасана 01399 Б, 
 

• Записник о ексхумацији Кантоналног суда у Тузли Кри.82/98 од 
11.10.'98., поводом откопавања масовне гробнице и ексхумације 
тела у селу Глумина, локација Рамин Гроб и записник о 
ексхумацији Кантоналног тужилаштва Тузла Кта.246/03 од 
02.10.2003., на локацији Црни Врх општина Зворник у дане од 
11.08.2003., до 03.10.2003., са скицом лица места Осмаци-Црни 
Врх, са објашњењем фотодокументације МУП-а Тузланског 
кантона од 20.12.2003., фотографијама и фотодокументацијом 
поводом извршене судско медицинске обраде и криминалистичко 
техничке обраде 201 посмртног остатка одевних и других 
предмета ексхумираних из масовне секундарне гробнице ЗЦ Врх 
01, 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из књиге број 5: 

 
• Списак пребачених у логор Батковић из Зворника 15.07.'95., 
остали рањени у затвору у Зворнику у згради суда убијени 27.06., 
15.06., 10.06., размењени из Челопека» који списак је предао суду 
сведок «Z», 

• решење о одређивању притвора према Јанковић Дарку од 
03.01.2010. Ки.В. По2 1/2010 

• записник о препознавању окривљеног Јанковић Дарка сачињен 
12.02.2010. године од стране истражног судије, 

• записник о препознавању окривљеног Јанковић Дарка од 
05.03.2010. у истрази, 

• записник о препознавању Јанковић Дарка од 05.03.2010. године – 
сведок Милорад Јовић, 

• записник о препознавању од 05.03.2010. од стране сведока под 
псеудонимом «Два», 
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• записник о препознавању од 05.03.2010. од стране истражног 
судије – сведок «Три» са фотографијама, 

 -решење о исправци записника о препознавању од 30. априла 2010. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из књига са писменим доказима и записницима о 
главним претресима, књига број 2. 
 

• свеска – блок који је предао сведок Бобан Павловић,  
• записник о увиђају Окружног тужилаштва у Бијељини број КТА-

880/09 од 03.11.09., са фотодокументацијом сачињеном приликом 
увиђаја од стране МУП-а Републике Српске – Центар јавне 
безбједности Бијељина – Станица јавне безбједности Зворник,  

• извештај МУП-а Републике Србије – Одељења за потраге од 
02.01.2010. о лишењу слободе Јанковић Дарка,  
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из књиге 3, 
 

• решење КВ Већа о спајању поступка од 13.05.2010., 
• службена белешка Службе за помоћ и подршку оштећенима и 
сведоцима од 14.12.2010. везано за сведока Јовић Милорада и 
његово здравствено стање, 

• допис МУП-у за откривање и проверу података за Енеса Чикарића, 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Књига 4, 
 

• записник о препознавању Јанковић Дарка од стране сведока«У», 
«Ф» и «Т», 15.04.2011. годинеод стране истражног судије  са 
фотодокументацијом и транскриптима 

• записник Кантоналног суда у Тузли број 030К006737  МПОМ од 
23.03.2011. о сведоку «Бета»  

• извештај о поступању Тужитељства Босне и Херцеговине КТЗ 
46/11 од 19.04.2011. године у вези сведока оштећених под 
псеудонимима  «Б», «В», «Г», «Д», «Ђ» и «Z», 

• службена белешка Службе за помоћ и подршку оштећенима и 
сведоцима од 16. маја 2011., у вези контакта са сведоком «Алфа», 

• извод из матичне књиге умрлих општине Зворник, БиХ, Република 
Српска од 27. априла 2011., под редним бројем 221 за годину 2010. 
о упису смрти за Радовић Милана под датумом 28.06.2010. и под 
редним бројем 395 за годину 2009. извршен упис смрти за Иконић 
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Сретена под датумом 13.децембар 2009., и лекарска документација 
за сведока «В», 

• службене белешке Службе за помоћ и подршку сведоцима од 20. 
маја 2011. за сведоке «Z»,  и «Х» и службена белашка исте Службе 
од 23.маја о контакту са сведоком под псеудонимом «Г», 

• извештај Службе за откривање ратних злочина од 13.06.2011. у 
вези провера за оштећеног Енеса Чикарића, 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из књиге 5, 
 
 

• допис Министарства правде Републике Српске упућен 
Министарству правде Босне и Херцеговине од 07.07.2011 везано за 
информације о сведоку Цвијетку Јовићу,  

• службена белешка Службе за помоћ и подршку оштећенима и 
сведоцима од 19.08.2011. за др.Зденко Цихларжа, 

• писмени налаз и мишљење судских вештака др Бранка Мандића 
специјалисте неуропсихијатрије и доцента др Наде Јанковић 
специјалисте медицинске психологије за опт. Јанковић Дарка од 
17.06.2011., 

• записник о препознавању оптуженог Јанковић Дарка од стране 
сведока «Четири» путем видео-конференцијске везе сачињен 
01.09.2011. од стране истражног судије овог суда Растка 
Поповића,   

• судско-медицинска експертиза медицинске документације од 
29.09.2011 сталног судског вештака специјалисте за судску 
медицину др Душана Дуњића, 

• докуманетација из прибављене књиге број  17 у предмету К-По2 
10/2010, К.В. 5/05 од стране Апелационог суда и то: документација 
приспела од Службе за откривање ратних злочина 31.05.2007., 
списак ексхумираних, идентификованих и предатих посмртних 
остатака са локације Сремска Митровица, записник о 
примопредаји посмртних остатака Комисије за нестала лица 
Савета министара Србије и Црне Горе од 14.04.2006. о 
идентификацији Бикић Дамира, од оца Нурије, ДНК извештај СП-
713/92, обдукциони записник СП-713/92 Окружног суда Сремска 
Митровица, записник о увиђају Кри-125/92 истог суда сачињен 
15.07.1992. године, кривична пријава МУП-а РС СУП-а Сремска 
Митровица ПУ-73/93 од 01.03.1993. године против НН извршиоца, 
фотодокументација криминалистичке технике Међуопштинског 
секретаријата за унутрашње послове Сремска Митровица број 
536/92 од 15.07.1992.године са криминалистичко-техничког 
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увиђаја извршеног 15.07.1992. године по  проналаску НН леша у 
реци Сави код Лаћарка, 

• допис Вишег суда у Сремској Митровици КР-170/11 од 26.10.2011. 
године са прилозима – обдукциони записник СП-712/92, 
записници о увиђају Окружног суда Сремска Митровица Кри-
121/92 од 14.07.1992.  Кри-125/92 од 15.07.1992. 

• лекарска документација за Јанковић Божидара – упутница за ВМА 
од 25. маја 1992., епикриза болести од 18. маја 1992., отпусне 
листе ВМА за Јанковић Божидара од 13. маја и од 18. маја 1992., 
спирограм Јанковић Дарка Здравственог центра Краљево од 
01.06.1992. и извештај о лабораторијским анализама од 01.06.1992. 
и 02.06.1992., истог центра,  извод из матичне књиге венчаних за 
Александра Дуловића и Биљану Николић општине Краљево од 
10.10.2011. (брак закључен 23.05.1992). 
 

• да се изврши увид у списе К.В.5/05 и прочита Службена белешка 
Службе за помоћ оштећенима и сведоцима од 04.априла 2008., за 
Енвера Даутовића,  

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из књиге 6 

 
• извештај о судско-медицинској експертизи Експертног тима Тузла 
од 03.03.06. за Џихић Сеада З.Ц. Врх 01-127-Б 

• за Атлић Алију извештај о судско-медицинској експертизи од 
07.02.05. Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона број 
случаја З.Ц. Врх  01-229-Б, 

• записник о утврђивању идентитета за Хаџиавдић Салиха УКЦ 
Тузла од 03.03.06. са ДНК извештајем и потврдом о смрти број 
случаја З.Ц. Врх 01-517-Б, 

• записник о утврђивању идентитета Експертног тима Тузла од 
16.02.2007. с потврдом о смрти за Тухчић Абдулазиза број случаја 
З.Ц. Врх 01.221-Б, 

• записник о утврђивању идентитета Експертног тима Тузла за 
Бикић Нурију од 10.11.2006. са ДНК извештајем и потврдом о 
смрти УКЦ Тузла и извештајем о судско-медицинској експертизи 
број случаја З.Ц. Врх 01-095-Б смрт тачно неутврђеног узрока, 

• потврда о смрти УКЦ Тузла са извештајем о судско-медицинској 
експертизи од 17.02.05. Кантоналног тужилаштва Тузланског 
кантона за Пезеровић Заима број случаја З.Ц. Врх 01-126-Б  

• и да се изврши увид у фотографије приложене овој документацији 
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• списак «побијени Дивичани у Дому културе Челопек у јуну 1992.» 
који је предао сведок «В» на главном претресу у предмету К.В. 
5/05, 

• списак затвореника који су отишли у размену 10.јануара 1993. 
сачињен од стране Општинског затвора Зворник, 

• списак територијалаца ангажованих за српску општину Зворник 
под бројевима 02164284 и 4285, 

• преглед издатог горива на дан 21.06.1992. Територијалној одбрани 
Зворника, 

• списак за исплату припадницима ТО српске општине Зворник за 
месец мај «група Специјални вод Пиварског» под бројевима 
02164290 до 02164292, 

• списак људства командант «Жућа» од 01. маја 1992. под бројем 
02164096 и 02164097 и 01328436 до 01328439, 01328381 до 
01328383, 

• допис Службе за откривање ратних злочина МУП-а Србије 
Дирекције полиције УКП 03/4-3-1 број 368/06 од 18.07.2006. са 
извештајем о лицима Чикарић Енес и Мурис Капичић који су 
нестали 1992., 

• информација о безбедносној ситуацији на подручју СО Зворник 
Центра служби безбједности Бијељина од 20.07.1992., 

• информација о активностима МУП-а на расветљавању криминалне 
дјелатности паравојне формације «Жуте осе» на подручју општине 
Зворник МУП-а Српске Републике БиХ Управа за сузбијање 
криминалитета Пале број 21692 од 04.08.1992. под ознаком 0324-
7392, 

• списак идентификоване 363 особе ексхумиране на локацији Црни 
Врх у периоду јули-октобар '03.  

• КТН уписник за 1992. Основног јавног тужилаштва у Зворнику, 
• Извештај из КЕ СУП-а Београд за Јанковић Дарка од 18. новембра 

2011.,  
• Извештај из КЕ за Савића и Ћилерџића МУП-а Србије ПУ 
Краљево од 25.11.2011., 

• Извештај Здравственог центра «Студеница» Краљево број 4-700/1 
од 21.11.2011. 

• Да се изврши увид у фотокопије списа Окружног суда у Шапцу К-
41/94 и прочита пресуда од 08.07.1996. и Врховног суда Србије 
Кж-1913/06 од 08.10.1998., 

• Као и два извештаја о раду страже у другој смјени за 10. и 
11.06.1992. из овог предмета, 
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• Да се изврши увид у списе  Ки-3/05 и 19 фотографија сачињених 
од криминалистичке технике СУП-а Београд у Окружном затвору 
у Београду у фази истраге у предмету Ки-3/05,  

• Да се прочита потврда Међуопштинског затвора Шабац од 
18.априла 1992. године и  

• Службена белешка МУП-а Полицијске станице Мали Зворник од 
02.10.2006. године главног полицијског инспектора Милутиновић 
Горана. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се слажете да констатујемо да је ово све 
прочитано? Кажите, изволите. 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ја као бранилац сам свестан свих околности 
али сад ово како је споменуо сведок ја предлажем да, наравно Ви одбите 
али ја морам због себе предложити да се саслуша, како је рекао име, 
Миодраг Павловић који је био непосредно приликом са Вучковић 
Душаном док је он добио сазнања од тога шта је «Репић» урадио и шта 
је извршио тог 12. јуна као што се то изјаснио сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сад нема везе са овом фазом поступка. 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да, да, нема, него само кажем, мислио сам 
да сте завршили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, још ћу вас ја питати да ли имате 
предлога. Добро.  
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на описани начин писмена прочитана. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац је, што се тиче сада исказа које ћемо 
читати на основу овлашћења из члана 373 ЗКП-а, за који није потребна 
сагласност странака, тужилац је у  оптужници предложио и читање 
неких исказа. Да ли имате осим у оптужници ових предлога за читање 
исказа сведока који на било који начин су неспособни да дођу било да су 
из иностранства, болесни, психички оболели итд, о чему смо писмене 
доказе прочитали, да ли имате још неки доказ односно изјаве за 
предлагање за читање или не? Нешто сте колега најављивали из овог 
предмета, па зато, шабачког у ранијем поступку. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ово што је предложено у оптужници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То остајете, је ли тако? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, ја при томе остајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да се прочита исказ Јовић Милорада који није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сте већ предложили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И Цвијетка Јовића и из предмета Окружног 
суда у Шапцу К-41/94 да се прочитају одбране Вучковић Душка. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је умро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте, а то је ако сам добро забележио 08.11. и 
27.12.1993. односно 22.11.1994. и 23. јануар 1995. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам других. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да заменик тужиоца за ратне злочине остаје 
при предлозима из оптужница да се прочитају искази недошавших 
сведока, као и да се прочитају записници о испитивању окривљеног 
сада покојног Вучковић Душка у предмету Окружног суда у Шапцу 
К-41/94 из фазе истраге и са главних претреса. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За ове предлоге суду није неопходна сагласност. 
Да ли постоји сагласност за читање исказа ових лица која нису дошла, ви 
имате, читали сте у овим писменима која се налазе и у предмету, због 
чега та лица не могу да приступе, оштећени. Колеге? Значи сад само 
узимамо изјаве. Немате мишљење, имате мишљење? 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Имам, ми се принципијелно противимо 
предлогу Тужилаштва  што се тиче сведока, а сагласни смо што се тиче 
Вучковића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што се тиче Вучковића, добро, не треба нам 
сагласност кажем ни за шта, а опет да вас питам, можда се неко и 
сагласи. Добро. 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се на основу члана 337 став 1 тачка 1 и 2 прочитају: 
 

• Искази оштећеног сведока «Бета» из истраге предмета Ки-3/05 од 
28.07.05. и главног претреса у предмету К.В.5/05 од 11.07.06. и 
исказ у главном претресу против оптужених Савића и Ћилерџића 
од 08. маја 2009. као и изјава дата истражитељима МКТЈ, 

• Да се прочита исказ сведока под псеудонимом «Х» - изјава дата 
истражитељима МКТЈ 19, 23. и 25. септембра 1996. и у фази 
истраге у предмету Ки-3/05 од 27.07.05. 

• Исказ сведока под псеудонимом «М» и «П» који су преминули у 
току поступка на основу члана 337 став 1 тачка 1 и то исказ 
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сведока «М» у истрази Ки-3/05 од 23.06.05. и на главном претресу 
у предмету К.В.5/05 од 08.09.06. 

• Исказ сведока «П» из истраге у предмету Ки-3/05 од 22.06.05. и на 
главном претресу у предмету К.В. 5/05 од 29. маја 06. 

• Исказ сведока Јовић Милорада из истраге у предмету Јанковић 
Дарка од 05. марта 2010. и са главног претреса у предмету 
оптужених Савића и Ћилерџића 08. маја 09. и из истраге у том 
предмету 07.12.07. као и на главном претресу у предмету К.В. 5/05 
31.10.2006. 

• Исказ сведока Цвијетка Јовића из истраге у предмету Ки-3/05 од 
22.06.05. и на главном претресу у предмету К.В.5/05 29.03.06. као 
изјава дата истражитељима МКТЈ 24.11.02. 

• Исказ сведока «Г» из истраге Ки-3/05 од 27.априла 2005. изјава 
дата истражитељима МКТЈ од 06. и 07. јуна 1996. 

• Исказ сведока «Ђ» изјава дата истражитељима МКТЈ 07.07.1996. и 
исказ из истраге у предмету Ки-3/05 28.априла 05. 

• Исказ сведока под псеудонимом «Б» - изјава дата истражитељима 
МКТЈ 14. и 15.02.1997. и исказ из истраге Ки-3/05 од 27.априла 
05., 

• Исказ сведока «Д» - изјава дата истражитељима МКТЈ 26., 27 и 29. 
јануара 96., исказ из истраге Ки.3/05 од 26. априла 2005. 

• Исказ сведока «В» дат истражитељима МКТЈ 28. и 29. јануара 96. 
и исказ са главног претреса у предмету КВ.5/05 од 14.06.06. и 
истраге у предмету Ки.3/05 од 27. априла 05. 

• Исказ сведока «З» из истраге од 28. априла 05. са главног претреса 
у предмету К.5/05 од 13.06.06. изјава дата истражитељима МКТЈ 
24. и 25. марта 06. 

• Исказ сведока под псеудонимом «Алфа» дат у истрази 27.07.05. и 
на главном претресу у предмету КВ.5/05 13.11.06. 

 
Да се прочитају на основу чл.337 ст. 1 тач.1 ЗКП-а 
 
• записници о испитивању окр.Вучковић Душка из истраге у 
предмету Окружног суда у Шапцу К-41/94 од 8. и 10. новембра 93, 
и 27. децембра 93.,  

• те искази Вучковић Душка на главним претресима у том предмету 
од 22. новембра 94., 23. јануара '95. године, 

 
 Прочитани су наведени искази на описани начин.  
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведоци Цветић Драгомир и Павловић Бобан су 
испитани, колега Перовићу молим за пажњу, 16. марта '09. Цветић 
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Драгомир, а 03. децембра '09. Бобан Павловић. То су сведоци који су 
испитани везано за Савића и Ћилерџића, то су број телефона Савића да 
ли је имао, да ли није имао за време ратишта и тако даље. А овај Бобан 
Павловић он беше ону свеску дао што сте Ви поправљали оне уређаје? 
Значи, претпостављам да сте читали те исказе. Да ли се слажете да те 
исказе прочитамо или ћемо их читати на основу ст. 2 па онда ћете Ви 
рећи на које околности предлажете да их саслушамо. Имамо и то 
овлашћење. Чл.337 ст. 2. Сагласни сте? Хвала. 

 
  Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  Да се уз сагласност странака прочитају искази сведока: 
 

• Цветић Драгомира са главног претреса од 16.03.09. и Бобана 
Павловића од 03.12.09.године. 

 
             Прочитани су искази. 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли хоћете колега да се изјасните везано за 
звање сведока Миодрага Павловића, ја мислим да смо и њега звали у 
претходном предмету чини ми се. 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Ја стварно немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не питам Вас, Ви сте дали предлог, сада се 
изјашњава тужилац. Ви сте предложили.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Миодраг Павловић је саслушан пред овим 
судом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја више не могу,  200 сам имала  сада не могу 
тренутно. О чему је причао? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја тренутно немам овде баш евиденцију али 
имам у евиденцији када се то догодило и сећам се Миодрага Павловића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је саслушан у предмету који се тренутно 
налази у Апелационом суду? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У раздвојеном предмету против Бранка Грујића 
и Бранка Поповића на околности Видовдана је сведочио?  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Миодраг Павловић се изјаснио о ономе што му 
је било познато, тада је питан да ли му је још нешто познато, рекао је да 
му није познато тако да ја са тих разлога бих се противио овом предлогу 
јер је сведок изјаснио се о свему ономе о чему је пред овим судом био 
предмет расправе а између осталог као део оптужнице радње кривичног 
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дела једнима од оптужених у том предмету стављен је и тај догађај. 
Значи, овај сведок се испитао на тај догађај и он је рекао шта је имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А ми то ако одлучујемо, не можемо 
читати, само да га зовемо. Значи, не предлажете да се чита него се 
противите саслушању. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Противим се да се уопште саслуша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јер по мом сазнању он ту ништа није о томе 
рекао да има икакве информације и нити је тада рекао па пошто смо 
имали већ контакт са њим и сведочио је, онда због тога се и противимо 
јер овај сведок нема сазнања о догађају. 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Ми то не знамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте дали предлог зашто сматрате да треба, ја 
сам дао предлог зашто мислим да не треба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Одлучићемо о томе, да ја погледам тај 
исказ, није то сада. Имате ли још предлога у допуну доказног поступка 
осим овог предлога? 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Председнице, што се тиче одбране, што се 
тиче мене као адвоката ни на крај памети до тренутка док он није 
споменуо тог Миодрага Павловића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ли колега? Немојте да се браните.Питам 
имате ли још. 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Не, не браним се него то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам све колеге, немојте Ви да се осећате 
прозваним. Питам све странке у поступку. 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Е па ја сам имао осећај да мене питате имате 
ли још предлога, ја сам мислио да мене питате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Вас између осталог. Али питам по реду. Има 
ли још неко неке предлоге? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам предлога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Сад немамо  значи, док се он, пошто је 
Вучковић је рекао «питајте Миодрага Павловића, био је поред мене он је 
мештанин, много тога зна». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Много тога зна? 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И рекао је да овај никад није био. 
Адв.НЕБОЈША ПЕРОВИЋ:  Па добро сад да не улазимо у оцену доказа, 
то ћете Ви да цените. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. Значи, рекли смо 07. и 08. У 
сваком случају,  тога дана ће бити завршне речи. Значи, ово без обзира 
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на одлуку. Одлуку ћете сазнати тога дана, а завршне речи ћемо заказати 
07. и 08. Изволите. 
Адв.НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ: Ја бих Вас замолио пошто је 
предмет веома обиман да га спустите у писарницу, у понедељак би ми 
дошли да погледамо колеге вероватно тако да ту нема проблема неких. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Увек је предмет доступан кад год хоћете да га 
гледате. 
Адв.НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ: Ја сам пар пута долазио, нисам 
могао био је код Вас па шта ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па што не тражите? Па нисам. 
Адв.НЕБОЈША МИЛОСАВЉЕВИЋ: Па добро, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да испадне.  

 
 
  КОНСТАТУЈЕ СЕ  да нема више предлога у допуну доказног 

поступка осим предлога браниоца оптуженог Јанковића. 
 
 
   Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
   Главни претрес се одлаже, наставак заказује у дане: 
 

07. и 08. децембар 2011.године, 
 
 

   на којима ће бити изнете завршне речи странака. 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                                  ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА  
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