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 КОНСТАТУЈЕ СЕ да су на главни претрес приступили: 
 

-заменик тужиоца за ратне злочине Милан Петровић, 
-оптужени Бранко Грујић и Бранко Поповић, који су доведени 

из Окружног затвора у Београду,  
-браниоци, адвокати Миломир Шалић и Мирослав Перковић, 
-пуномоћници оштећених Наташа Кандић и Славица  

Јовановић, као и  
-позвани сведок са псеудонимом «Р». 

   
Суд доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа, само се извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Кажите. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Ви сте прошли пута донели решење о 
кажњавању. Вама је познато да  у овом предмету који шест година траје, 
адвокат Перковић никада није закаснио ако није могао, имао или неко 
оправдање, болестан сам долазио и по снегу и по зими, плаћам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нисам имала никакву информацију. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Написао сам ја уз решење, ово Вам је 
сада и оправдање пред свима. Наравно да ћу, да схватите и сви који сте 
дошли и као моје извињење што је тако било. Међутим, како сам имао 
кваран ауто и нисам уопште могао ни да се јавим, нити ишта, једину 
поруку коју сам могао, била је упућена колеги Пролету да дође, али до 
њега није дошла, нисмо га нашли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Зашто ме нисте о томе известили? 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Па како, председнице већа, остао сам 
на ауто-путу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колико дана сте остали на ауто-путу колега? 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Ја Вам сада овде тражим оправдање, 
имаћете у жалби.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  О жалби не одлучујемо ми. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Хоћете ли Ви изменити Вашу одлуку 
или нећете? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, пише лепо у закону, чим сазна за разлог, 
обавештава. Решење је послато након три дана. Ја сумњам да сте Ви три 
дана били на путу. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Не, председнице већа, ја сам чуо да сте 
Ви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  На ауто-путу у квару. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Да сте Ви мене казнили, па нећемо се  
препирати, казнили сте ме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нећемо. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Скинућете тих 50.000 када добијем за 
ове трошкове које ми је суд дужан годину и по дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нећемо сада да причамо, напишите жалбу. 
Добро, седите. Добар дан. 
Сведок "Р":  Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви сте сведок са псеудонимом «Р». Ми Вам сада 
Ваше личне податке нећемо поново читати. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се испита сведок под псеудонимом «Р». 
 
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 

ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 
СВЕДОК «Р» 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли су Ваши лични подаци исти као раније? 
Сведок "Р":  Да. 
 
 Са личним подацима као у досадашњем току поступка и на 
записнику од 27.09.2006. године на главном претресу. 
 
 Сведок се упозорава на дужност казивања истине и опомиње 
на текст заклетве коју је већ положио у току поступка. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи, она заклетва коју сте положили, и даље 
важи. 
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 Упозорава се сведок да није дужан да одговара на поједина 
питања, ако сматра да би се одговором изложио тешкој срамоти, 
знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ако  Вам је лакше, можете да седнете. 
Сведок "Р":  Не треба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Ми смо Вас позвали ради поновног 
испитивања, с обзиром да сте Ви сведочили пре три и по године и да је 
након тога дошло до извођења великог броја доказа у току овог 
поступка, а у међувремену 2008. године подигнута је и нова оптужница 
против истих оптужених – Грујића и Поповића, алиас «Марка 
Павловића», чији сте Ви били секретар, а ова оптужница односи се на 
неке догађаје о којима сте делимично и Ви причали у току тих 
сведочења у истрази, а касније и на главном претресу у септембру 2006. 
године. Наиме, овом новом оптужницом ставља се  на терет оптуженима 
да су договорили да се узму за таоце цивили, мушкарци Муслимани из 
села Клиса, Ђулићи, Грбавци, Кучић Кула, Гребе, Шетићи, а да су након 
тога преко јединица територијалне одбране силом спровели да се након 
постигнутог договора о добровољном исељењу ових људи, војно 
способни мушкарци узму за таоце и који су након тога смештени, њих 
око 700, према наводима оптужнице, у Технички школски центар у 
Каракају, 01. јуна 1992. године, након чега су, према наводима 
оптужнице, у просторијама Техничког школског центра лишени живота, 
неки угушењем, неки тучени, а потом, 05. јуна  преостали преживели 
пребачени у Дом културе  у Пилици где су боравили три дана и након 
тога,  од стране припадника територијалне одбране, изведени и на 
Гериној кланици лишено живота најмање 400 лица, преосталих 
Муслимана који су након тога сахрањени у масовним гробницама које 
су касније у току рата и премештене. Ми смо овде саслушали велики 
број сведока, везано и за ову оптужницу и за ону прву оптужницу, па 
ћете нам Ви сада, значи испричати подробније о овом догађају шта Ви 
знате и чега се Ви сећате. Кажем, Ви сте доста о томе причали, међутим, 
то тада није била тема главног претреса, па нисмо могли о томе толико 
да, толико у тај догађај да улазимо,  тако да смо Вас данас, између 
осталог, позвали и због тога и још због неких разјашњења, везаних за 
исказе сведока које смо у међувремену саслушали, па да нам испричате 
сада шта знате о овом догађају, тог 01. јуна, где сте били, шта сте 
радили. 
Сведок "Р":  Па, ја сам од првог дана, па и тог дана вероватно био у  
просторијама штаба, јер сам лично везан био за канцеларију, на терену 
нисам био, тако да, шта се дешавало на терену, врло мало, скоро никако, 
ништа не знам. Више о свему томе се чуло касније, из прича, али, овај, 
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доста после тога, али у то време, био сам само везан за канцеларију и за 
послове техничког секретара који су били, који су и сада слични. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је штаб ТО? 
Сведок "Р":  Да, у Зворнику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У граду? 
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   И тада је Ваш командант био ко? 
Сведок "Р":  Господин Павловић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Испричајте нам, шта се десило. Ми смо имали 
пуно сведочења везано за догађања у штабу, ко је био, како долази до 
разговора, ко ту долази, ко излази, све чега се сећате. 
Сведок "Р":  Ја Вам кажем сада, врло мало се сећам од тих догађаја, јер 
заиста је пуно времена прошло. Можда у истрази и раније да се више 
човек сећа, али сада, како смо сви окупирани својим проблемима, више, 
овај, ја сам углавном, долазили су, долазили, одлазили, улазили код 
команданта. Шта су разговарали, о чему су рзаговарали, то нисам могао 
ни чути ни знати. Углавном, долазили су, дође председник општине, 
долазили су команданти неких јединица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Причамо о 01. јуну. 
Сведок "Р":  Сада тачно о 01. јуну, тачно не знам сада. Знам да је била 
гужва некаква, знам да шефа није било дуго, знам да је, да ли 01. јуна 
или после тога, дан, два, три, знам да је и председник навраћао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Који председник? 
Сведок "Р":  Председник општине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је био председник општине? 
Сведок "Р":  Бранко Грујић. Зашто је навраћао, како је навраћао, због 
чега, то не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колико пута је навраћао? 
Сведок "Р":  Па, није пуно, вероватно није имао времена, није имао 
потребе, ко ће се сетити сада колико пута, тешко се сетити сада колико 
је пута навраћао, знам да сам га виђао и да је понекада навраћао, а 
колико тачно, то не могу, то заиста не могу да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да  ли је било више таквих догађаја као што је 
овај, везан за Технички школски центар, велики број заробљених људи? 
Сведок "Р":  Па не знам ја, чуо сам да су требали бити исељавани, где су 
смештани, како, нисам. Знам да је се једном, сада да ли је то 01. јуни или 
после тога, знам да је председник дошао и да је галамио нешто, да су му 
се жалили да су злостављани, да је нападао зашто то, зашто се не 
поступа са њима. Шеф није био ту, он је у међувремену изгаламио се, 
отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта се? 
Сведок "Р":  Викао је ту, ко, шта, зашто се овај злостављају ти 
затвореници, шта је, ко је био. Ја знам да је било приче да треба да се 
исељавају, добровољно су тражили да иду. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Из којих места? 
Сведок "Р":  Кучић Кула тамо, тај део, Ђулићи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи, то је везано за те људе? 
Сведок "Р":  Да, овај, да је тражено да се добровољно иселе, да су били 
угрожени, да су се осећали угроженим, шта ли. Толико ја знам, заиста 
онолико колико ја могу знати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  На кога је то викао председник то да су 
злостављани? 
Сведок "Р":   Не знам ко је био неко, да ли је био заштићени сведок «К», 
«Q», да ли је он или је неко други био од тих, јер пуно је дефиловало, 
долазили су и цивили наши, долазио је свако, свако тражи где му је неко 
од родбине распоређен или није долазио кући пар дана, тако да је, жена, 
то је био хаос, овај, нема ко није долазио, тако да ја нисам могао 
пропратити све, јер сам ја само у једној канцеларији седео, а било је још 
канцеларија ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колико је ту било канцеларија? 
Сведок "Р":  Па не знам, било је, ја мислим, једно две, три, четири 
канцеларије, а ја сам седео тачно на улазу где улази командант. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  На улазу у канцеларију команданта? 
Сведок "Р":  Команданта, да, ту је била телефонска централа и ту сам и 
седео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Код Вас је био телефон? 
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је био и код њега? 
Сведок "Р":  Био је, нормално, ту је централа била.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли  су радиле везе тада? 
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Телефонске? 
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А за кога је он то причао да су злостављани и 
викао? 
Сведок "Р":  Не знам, неко од затворених, откуд знам ко је био тада 
затворен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Причао за неке затворене да су злостављани? 
Сведок "Р":  Да, да му се  неко жалио, сада ја откуд знам ко ни зашто ни 
где су, јер ја сигурно по три, четири дана нисам ни излазио из штаба, 
нисам имао времена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сазнадосте, где су ти затворени за које се  
он жалио да су злостављани? 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим? 
Сведок "Р":  Не, нисам ни обраћао пажњу на то који су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када сте сазнали? 
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Сведок "Р":  За ове догађаје сам сазнао тек после рата када се почело 
причати и више сам сазнао у истрази када су ме саслушавали хашки 
истражиоци, када су ми говорили о тим догађајима, него што сам ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Они су Вама говорили о догађајима? 
Сведок "Р":  Ко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Или Ви њима? 
Сведок "Р":  Они су мене подсећали, каже, да ли се сећате овога, сећате 
ли се, знам да су били неки ти прихватни центри, у Техничком 
школском центру сам чуо да имају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колико дуго је то трајало? 
Сведок "Р":  Не знам, откуд знам сада, али сам много више после тога 
чуо, не, у то време нисам и нисам имао ни времена слушати, јер сам 
имао сијасет обавеза, друго,  у то време је било и страха, прво код мене, 
сви смо били изненађени и зачуђени, нико није учествовао до тада у 
таквим догађајима и у тако нечему да се дешава на просторима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Причали сте о разменама, причали сте о 
телефонирању у Тузлу, причали сте да је то било пар пута, да су 
доношене ствари тих  заробљеника, да су они намењени за размену, то 
нам испричајте, јер тог дана, у септембру 2006. године, то није била тема 
оптужења, а сада јесте, па нам то испричајте. 
Сведок "Р":  Знам да је говорено о некој размени, ја сам успостављао 
везу са Тузлом, договори су били око размене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Коме сте успоставили везу? 
Сведок "Р":  Не знам, ја мислим да је тада била формирана нека 
комисија за размену, колико се ја сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је од  Вас тражио да успоставите везу са 
Тузлом? 
Сведок "Р":  Мислим, неко из те комисије, неко од, колико се ја сећам, 
да је била комисија формирана за размену, ако се добро сећам и знам да 
је требала бити размена. Е сада да ли је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да сте успостављали везу команданту 
Марку који је причао са неким из Тузле, родом из Витинице. 
Сведок "Р":  Не могу више, ја кажем, заиста је дуго  времена прошло ја 
остајем при тим изјавама које сам дао, али не могу ја сада више да се 
сетим, верујте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли то значи да ја сада треба да Вас подсећам 
шта сте рекли 2006. године или? 
Сведок "Р":  Можете, лакше ће нам бити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Рекли сте да је Ваш штаб контактирао са 
штабом у Тузли и да сте успостављали везу Марку који је причао са 
неким из Тузле. 
Сведок "Р":  Ако сам рекао тако тада ја, онда и сада, али кажем, сада 
стварно више се не могу сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И ко је био тај из Тузле? 

ВР
З 0

17
0



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 12. априла 2010. године 

8

Сведок "Р":  Не знам, како бих знао ко је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте му једном успостављали везу са 
штабом у Тузли, кога сте звали у Тузлу, чији сте имали телефон? 
Сведок "Р":  Добио сам телефон, не знам чији је телефон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко Вам је дао телефон? 
Сведок "Р": Не знам, да ли је командант, да ли је тај неко, комисија која 
је покушавала ту размену, од некога сам добио, нисам могао ја га наћи 
ни знати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нисте тада причали да је била комисија, 
причали сте да сте то радили за команданта. 
Сведок "Р":  Ја мислим, ја мислим, да ли хашким истражиоцима, да ли 
Вама, можда сам превидео да кажем, али, колико се ја сећам, нисам, не 
тврдим да је сигурно била, али колико се сећам да је то била некаква 
комисија формирана, за размену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Каже Славољуб Томашевић да је та комисија 
формирана крајем јула 1992. године, а ово је био 01. јуни, значи након 
два месеца. 
Сведок "Р":  По датумима не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  По догађајима, не морате по датуму. 
Сведок "Р":  Кажем, не сећам се сада за ту комисију, зато Вам кажем да 
нисам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је био тог дана Славољуб Томашевић у 
штабу? 
Сведок "Р":  Не знам, не знам, ја се заиста тог дана не сећам тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Причали сте о списковима, да сте факсом слали 
неке спискове, да су куцани спискови. 
Сведок "Р":  Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Испричајте нам о списковима, шта је то? 
Сведок "Р": Знам да смо, од тих људи који су понуђени за размену, да је 
направљен списак људи који су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како, сам се направио, шта значи направљен, ко 
је направио? 
Сведок "Р":  Не знам ко га је направио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим? 
Сведок "Р":  Не знам ко га је направио, знам да је био списак, да је 
понуђен списак неки за размену, факсом да сам послао тај списак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко Вам је то рекао да урадите? 
Сведок "Р":  Па, је ли ту командант, ко би могао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И послали сте у? 
Сведок "Р":  У Тузлу, у неки центар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колики је тај био списак? 
Сведок "Р":  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта је садржина списка? 
Сведок "Р":  Имена и презимена људи. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим? 
Сведок "Р":  Имена и презимена људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Број, број, не имена? 
Сведок "Р":  Не знам број. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли су то били Срби или Муслимани? 
Сведок "Р":  Муслимани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И одакле, где су били људи у том тренутку? 
Сведок "Р":   То не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је куцао те спискове? 
Сведок "Р":  Ја мислим да је наш дактилограф који је био у штабу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је био дактилограф? 
Сведок "Р":  Биле су две, била је Драга и била је још једна старија жена 
која је радила некада у општини, била је из Челопека, знам да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је била Гора Савић? 
Сведок "Р":  Гора, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И Драга, како се презива? 
Сведок "Р":  Драга је била девојачко Перић, а како је сада удато, ја не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   И ко је њима диктирао те спискове? 
Сведок "Р":  Не знам, можда сам и ја добио тај списак па им диктирао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И колико је пута то  тако било да нудите људе за 
размену? 
Сведок "Р":  Па не знам после тога да ли је ту било, да ли тај један дан, 
да ли је још који пут било, не сећам се тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Рекли сте два, три пута да је то било. Ко је све 
то затваран? 
Сведок "Р":  Могуће да је било и два, три пута, али за те који су нуђени 
за размену. Е сада где су ти били смештени, ти људи, ја заиста не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Рекли сте да је списак доносио неко са терена и 
да је све прво давано команданту, а онда је он Вама давао. 
Сведок "Р":  Да, па нисмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је доносио списак са терена, тих људи? 
Сведок "Р":  Заиста не знам, не знам ко је могао, други, ти људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Рекли сте да се причало по граду да су људи 
затворени у Челопеку,  у Каракају. Сада кажете да сте то чули од ових 
хашких истражитеља? 
Сведок "Р":  Кажем, више сам о тим догађајима чуо, чуло се после, чуло 
се нормално у граду се прича свашта, а сада ја да улазим у спекулације. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли су људи били затворени у Техничкој 
школи пет дана? 
Сведок "Р":  Да, овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта се чуло? Да ли сте Ви нешто чули? 
Сведок "Р":  Чуо сам приче, причају људи, а о спекулацијама, причама, 
ја не бих могао сада се изјашњавати да ли су истините или не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, ја Вас не питам да ли су истините, него само 
шта сте чули? 
Сведок "Р":  Само сам чуо да имају некакви затворени доле у Техничком 
школском центру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте  повезали да су то ови људи чије 
спискове сте Ви тамо куцали и слали факсом? 
Сведок "Р": Па, како  сам могао повезати, нисам могао повезати када 
нисам знао имена људи тих, а да сам чуо ко је од људи у Техничком 
школском центру, онда бих могао повезати са списком. Овако нисам 
могао повезати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да се вратимо, тог дана у том штабу, кога 
још видите, председника општине, Брану кажете,  виче да су 
злостављани, зашто су злостављани, кога још видите? 
Сведок "Р":  Па, не знам, мислим да је био, да је тај Драган, да је 
заштићени сведок «Q» био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете била је гужва. Кога још сте видели? 
Сведок "Р":  Још има, људи је било, сваки дан је у штабу било, по сто 
људи је долазило, што домаћег становништва, што, шта знам више ко је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не мислим на те људе, него на људе који су ту 
послом неким дошли? 
Сведок "Р":  Не знам то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је био тада у штабу територијалне одбране 
тих дана, ко је био у штабу, осим Вас и команданта, ко је још запослен у 
штабу? 
Сведок "Р":  Има дактилограф, има два, кафе-куварица је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим на чланове штаба, не на дактилографе. 
Сведок "Р":  Члан  штаба, у то време био је, ја мислим да је био ту и овај 
помоћник за позадину, да је био један безбедњак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Име, име? 
Сведок "Р":  Ја не знам под којим псеудонимом је он сведочио, да ли је 
он сведочио под псеудонимом, не видим га овде на списку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Онда реците име ако га нема. 
Сведок "Р":  Миле Јовић, он је био помоћник за. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте га тог дана ту видели? 
Сведок "Р":  Не знам тачно ко је све био, јер људи, они су били везани, 
могли излазити, улазити, одлазити на терен, ми  смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Миле Јовић је био помоћник за позадину. 
Сведок "Р":  Тако некако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Команданта? 
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  До када? 
Сведок "Р": Ја мислим до формирања бригаде, док није у «Стандарду» 
формирана бригада или можда и раније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када је формирана бригада? 
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Сведок "Р":  Не знам, у мају ја мислим, не сећам се, мислим да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У односу на овај догађај о коме причамо, 
Технички школски центар? 
Сведок "Р":  Не, не знам, не сећам се датума више када је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Пре или после? 
Сведок "Р":  Мислим да је било пре, да је почело формирање бригаде, да 
ли је била до краја формирана,  да ли је био постављен командни кадар, 
то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А откуд онда овакве активности у штабу? Да ли 
постоји још штаб територијалне одбране? 
Сведок "Р":  Не знам, мислим да смо после били преименовани у неку 
другу, другачије смо се звали, да ли смо били преименовани или нисмо, 
не знам те датуме. Датуме иначе  лоше памтим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли се сећате, ко је био још тога дана у штабу? 
Сведок "Р":  Не, само знам ми који смо били стално ту, дактилографи, 
кафе-куварица,  то знам сигурно да је било, и ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Има ли још нешто од тог дана да се сећате да се 
нешто дешавало? 
Сведок "Р":  Нешто посебно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знате Јову Мијатовића? 
Сведок "Р":  Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је он био? 
Сведок "Р":  У то време, да ли је он био председник Скупштине, 
председник, неки функционер је и он био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте видели њега тог дана? 
Сведок "Р":  Мислим да је можда и он навраћао, не сећам се, нисам 
сигуран да је сигурно долазио, али, овај, они су повремено, врло ретко су 
долазили, понекада дођу, шта ја знам какав им је однос био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли Ви знате Агана Лупића, резервног бившег 
полицајца? 
Сведок "Р":  Ја мислим да га знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А Алију Ђулића, Ђуру? 
Сведок "Р":  Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Алија Ђулић, Ђуро, из Ђулића? 
Сведок "Р":  Можда и знам, ја сам радио као геометар пре рата, тако да 
сам могао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте видели некада у штабу Агана Лупића? 
Сведок "Р":  Не сећам се, можда су били, можда су и тог дана били, не 
знам, не сећам се, јер сада ликова, не сећам се да бих могао, а овог сам 
знао од раније, зато што сам радио некада  у органима управе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли се сећате неке ситуације да је сведок «Q» 
ишао негде да неке људе преведе тамо да пошаљу поруку за размену у 
Тузлу? 
Сведок "Р":  Он није лично везан био за нас, не знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли се сећате неке такве ситуације у штабу? 
Сведок "Р":  А шта су они унутра разговарали, мислим ако је био код 
команданта, шта су се они унутра договарали, то ја нити знам, нити сам 
могао знати, да ли су се они договарали нешто да иду. Коначно, мој 
посао се и завршавао до врата.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли се сећате Агана и Алије или не, нисам 
схватила сада Ваш одговор? 
Сведок "Р":  Нисам сигуран да је био, могуће да је био, могуће, али да 
сада са сигурношћу могу тврдити, да ли је био, да ли није, сигурно, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта се још од разговора сећате? 
Сведок "Р":  Разговоре  нисам могао чути, ако су шта разговарали 
унутра, ако су ми шта рекли, ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А где је онда то Грујић рекао да су 
злостављани? 
Сведок "Р":   Мислим да је ту, врата су била отворена, када се улази у 
моју канцеларију, ходник је био ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
Сведок "Р":  И команданта није било, он је улетео, почео галамити, са 
неким је разговарао на ходнику, изгаламио се да се неки злостављају, 
питао мене, «где ти је шеф?», «нема га, није стигао, изгаламио се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Где је био? 
Сведок "Р":  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И добро, када је он дошао, шта се онда дешава, 
испричајте нам о томе, везано за ове људе и за тај факс и то? 
Сведок "Р":  Не знам шта се даље дешавало, када је он дошао, онда је 
имао неки састанак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Са ким је имао састанак? 
Сведок "Р":  Е не знам са ким је и да ли је имао, кажем, вероватно је 
имао неки састанак, да ли су били помоћници, да ли је неко био други, 
тешко се сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Које сте Ви активности имали када је он дошао, 
то Вас питам, Ви сте његов секретар, шта сте Ви онда радили? 
Сведок "Р":  Моје је било само ако неко овај, када је дошао, они су ушли 
унутра, ако треба наручити кафе, наручи кафе, ако треба успоставити 
неку телефонску везу, телефонску, то је било све.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте тада успостављали ту телефонску 
везу? 
Сведок "Р":  Могуће да је и тада, мислим, заиста, уз уважавање према 
суду,  заиста не могу се сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А на које помоћнике мислите кадa кажете, имао 
је састанак? 
Сведок "Р":  Можда је имао, ја кажем, можда је, вероватно је имао неки 
састанак, док је дошао. Да ли је имао, да ли није, да ли су биле странке. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко су били помоћници његови, осим Милета 
Јовића, ко још? Рекли сте, он је за позадину био? 
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли је био још неки помоћник? 
Сведок "Р":  Био је за безбедност, да ли је још, било је још помоћника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли су били, овај Риђошић,  Секанић? 
Сведок "Р":  Били су и они помоћници, сада, да ли су у то време, знам да 
су били и они. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли је безбедњак био овај Мића Петковић? 
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Шта је  са њим? 
Сведок "Р":  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли га виђате? 
Сведок "Р":  Не, ја сам задње три године у Москви, а пре тога сам био у 
Бања Луци, тако да се врло ретко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Да ли је био тог дана? Каже господин Грујић да 
је, да мисли да је и он био. 
Сведок "Р":  Могуће, кажем,  од тих помоћника, они никада нису имали 
стално, да ли су унутра, да ли су вани, улазе, излазе, немају обавезу на 
крају се мени јавити, ни где су пошли, ни зашто су  пошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже овај сведок «Q» да сте Ви или овај 
Петковић диктирали списак Гори Савић, дактилографу? Да ли се сећате 
нечег таквог? 
Сведок "Р":  Ја сам малопре рекао, можда сам ја, већину текстова, ако је 
требало шта откуцати, ја сам са Гором куцао, давао јој, диктирао да 
куца, то је неспорно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже сведок «Q» да је тај списак тих људи 
затворених био у некој великој розе коверти и да су они то понели тамо 
на линију да ови људи однесу у Тузлу? 
Сведок "Р":  Е то не знам да Вам одговорим, не знам ја у чему је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли се Ви тога сећате, ја Вам  то предочавам, 
Ви се слабо сећате? 
Сведок "Р":  Ја се не сећам какав је коверат био, знам да је откуцан 
списак и да сам га ја предао даље.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Коме? 
Сведок "Р":  Предао га команданту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим? 
Сведок "Р":  Па, команданту, коме ћу ја предати другом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Команданту сте предали? 
Сведок "Р":  Или ако је он рекао, предај том и том, онда сам предао том. 
Кажем, неспорно да сам ја већину текстова, ако је требало нешто 
откуцати, ја носим дактилографу, нормално да неће ићи командант. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И рекли сте да сте два, три пута тако то радили 
активности. За које све затворенике и за које  ситуације? Изјашњавали 
сте се да је било више затвора и тако даље.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Па, ја не знам за који, на списковима је било 
само имена и презимена, није било из ког затвора, да ли су у затвору и 
где су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком интервалу се то дешавало та два, три 
пута? 
Сведок "Р":  То је све било, то је тај јуни месец, почетак. После сам ја и 
отишао у радну обавезу и не сећам се више када је бригада  формирана. 
Али у то време је било пар пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је то било у време док бригада није 
формирана или када је формирана, пошто Ви не знате када је 
формирана? 
Сведок "Р":  Не знам у ком је времену било, али ја кажем, ја сам после 
тога  када је укинут штаб отишао у радну обавезу врло брзо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А када је укинут штаб? 
Сведок "Р":  Ја сам негде, ја мислим, већ у јулу био на радној обавези, у 
јулу, августу, када ли, а када  је, те датуме стварно ја, јер је био 
преименован, није био штаб територијалне одбране, него је био неких 
посебних снага или посебна јединица тако, не сећам се како је то после, 
за обезбеђивање виталних  објеката, као што су пошта, општина, 
водовод, мостови, тако нешто.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта је тада радио штаб када је преименован  у 
ту посебну јединицу? 
Сведок "Р":  То је та јединица која је обезбеђивала мост, дежурала поред 
моста или поред црпне станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је још нешто тада радио штаб, осим тога? 
Сведок "Р": Не знам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сведочили сте о Козлуку, о исељавању Козлука.  
Сведок "Р":  Ах, сведочио сам о Козлуку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  О наручивању аутобуса, да Вам је командант 
рекао, «назови ми Бошка Милића». Да ли је то било пре тих посебних 
снага или после? 
Сведок "Р":  Не знам, не знам, не сећам се стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево, ја ћу Вам рећи, било је 26. јуна, имамо 
писмене доказе, то није спорно. 
Сведок "Р":  Није спорно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Који је датум. 
Сведок "Р":  Није спорно, али кажем, ја се стварно не сећам тих датума, 
преименовања штаба, када је укинут штаб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не питам Вас за датуме, везујте се за догађаје. 
Сведок "Р": Па за догађаје, ја сам сведочио за Козлук и знао сам да је 
исељаван Козлук. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, питам Вас те посебне снаге, да ли су 
биле пре Козлука или после по Вашем сећању? 
Сведок "Р":  Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ја Вам сада кажем да су биле после, због датума 
ових писмених доказа и онога што сте се Ви изјашњавали. 
Сведок "Р":  Ако је тако, онда је тако, ја се сећам за тај догађај 
исељавање Козлука, а да смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Откуд то да ради сада територијална одбрана, то 
сам Вас питала? 
Сведок "Р":  То није у мом домену, не знам ко је донео ту одлуку, како 
бих ја могао то знати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Колико сте Ви пута ангажовали ове 
аутобусе «Дринатранса» и за које све потребе, ви из штаба? 
Сведок "Р":  Ангажовани су када,  знам да је за Козлук, мислим да је за 
Дивич и део Зворника, за те намене, када су вожени људи, превожени 
овамо, упућивани даље, овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Дивичани, где су упућени Дивичани? 
Сведок "Р":  Ја мислим да су они сви, ја мислим да је део био упућиван и 
према Сапни или према Тузли, а део ових Козлучана, мислим да су 
Козлучани отишли према Србији, према Србији за Мађарску даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А Дивичани, исто аутобусима «Дринатранса»? 
Сведок "Р":  Мислим да је исто аутобусима «Дринатранса». Е сада, на 
коју страну су они, да ли су овај, где су они упућивани, да ли су за 
Тузлу, да ли су за Сапну овамо, за то се не сећам. За Козлук се сећам 
сигурно и то могу тврдити, то знам и у то сам сигуран, да су упућивани, 
да су упућени преко Југославије, да су отишли за Мађарску. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, за Дивичане ове да Вас питам, да ли Ви 
знате где је зграда «Новог извора» у граду, у центру? 
Сведок "Р":  Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Где у односу на ту зграду где сте Ви били? 
Сведок "Р":  Она је пре, она је према Дивичу, прође се ова зграда где смо 
ми били, па је увучена у једну споредну улицу, иза општине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли су били ту неки Дивичани? 
Сведок "Р":  У тој згради, у «Новом извору»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да. 
Сведок "Р":  У «Новом извору», то је било можда у Каракају, «Нови 
извор»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А шта је било у Каракају? 
Сведок "Р":  «Нови извор» има, а управна зграда је у граду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесу били неки у управној згради? 
Сведок "Р":  Не знам да ли су  у управној згради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А шта су били у Каракају? 
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Сведок "Р":  Зато Вас питам, не знам на шта мислите, а ја мислим да су 
они били у старом Суду за прекршаје у Зворнику, а то је зграда до 
«Новог извора». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када су ту доспели у тај суд? 
Сведок "Р": Не знам, не сећам се датума, како су, шта је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте познавали овог Рашида Ломића и 
његову породицу? 
Сведок "Р":  Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Каже овде један сведок да је он, овај, имао чин 
официра у војсци ЈНА, да је био на Бијелом Потоку, па да је дошао ту у 
штаб и тако даље.  Сведок «Q» се нешто о томе изјашњавао.  
Сведок "Р":  Ко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сведок «Q» или «К». 
Сведок "Р":  Не знам, он је много у униформи био, он је у полицији био, 
овај, тако да ја са полицијом нисам имао везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И испричајте нам сада даље, шта се дешавало 
након тог дана, ти спискови, како је то било? Ви сте предали команданту 
сада кажете списак? 
Сведок "Р":  Па да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта се даље дешава? 
Сведок "Р":  Ја даље не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте поново успостављали везу, када сте 
успостављали телефонски контакт са Тузлом? 
Сведок "Р":  Не знам, у то време када су прављени ти спискови, у то 
време можда два, три пута колико је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте чули шта он то прича са тим неким из 
Тузле? 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када му успоставите везу или не? 
Сведок "Р":  Не, не могу ја слушати, када пребацим везу, ја не могу 
слушати ништа више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нисте чули? 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Овај сведок «Q» каже да сте Ви или неко 
ту у штабу дали те откуцане спискове  овом Агану Лупићу, полицајцу и 
Ђулићу, да је ту било откуцано 670 имена, што је он касније и видео у 
неким новинама, баш прави број и неки допис који је диктирао 
оптужени Поповић. 
Сведок "Р": Овај број? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Овлашћење које он каже да је потписао тога 
дана. Да ли се Ви сећате тог овлашћења? 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не? 
Сведок "Р":  Не, сећам се за спискове стварно и стварно не знам коме. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Колико страна су имали ти спискови, да ли се 
тога сећате? 
Сведок "Р":  Не знам, можда  пар страна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим? 
Сведок "Р":   Можда пар страна, две, шта знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Две? 
Сведок "Р":  Па не знам, мислим, било би сада нагађање да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте знали овог Будимира Спасојевића, «Буду»? 
Сведок "Р":  Не сећам се сада имена, верујте ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Каже оптужени Поповић да је он био припадник 
територијалне одбране. 
Сведок "Р":  Па, било је припадника још територијалне одбране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Који је долазио у штаб. Каже један сведок да је 
он, Алија Ђулић каже да га је он ухапсио и довео у штаб и да је он те 
ноћи био ту? 
Сведок "Р":  Овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да га је довео, да му је узимао чак неке ствари 
ту, тог «Буду» Спасојевића? 
Сведок "Р":  Ја се заиста тих људи не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знате? 
Сведок "Р":  Можда кроз маглу да се сећам да је после Спасојевић и 
везано је, овај, имена и презимена, сада да ја кажем да ли је био сигурно 
или није, то не знам ни прве године да је било сведочење да ли бих се 
сетио, поготову што заиста сада дуго нисам ни у граду ни на тим 
просторима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Jeсте упознали Ви овог Благојевић Видоја? Ко је 
био тај човек? Да ли сте га упознали? 
Сведок "Р":  Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када сте га упознали? 
Сведок "Р":  То вече када је стигао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Које је то  вече? 
Сведок "Р":  Па једно вече када је стигао у штаб, рекли су – то је нови 
официр, дошао је, не знам, из Македоније, одакле ли је дошао, то је било 
све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је дошао ту у град? 
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И? 
Сведок "Р":  И задржао се ту кратко у разговору, после је легао и спавао, 
мислим да је спавао баш ту у штабу, ту један кревет. После тога врло 
брзо је, није ни био дуго ту. Да ли је он био после командант бригаде, 
чини ми се шта ли, једно време, врло кратко, није се он дуго задржао у 
Зворнику,  колико се ја сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тада сте га видели када је дошао? 
Сведок "Р":  Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И који још пут, да ли сте га још који пут видели? 
Сведок "Р":  Не сећам се да сам га још који пут видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли можете да определите тај тренутак када 
сте њега упознали, видели, у односу на ово када су се правили спискови? 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је то било истог дана или неког другог, 
пре, после? 
Сведок "Р":  Не верујем да је било истог дана, било је касно увече, само 
се сећам да је касно увече дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли се нешто помињао тај Благојевић тог дана 
када су били ови спискови? 
Сведок "Р":  Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим? 
Сведок "Р":  Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не сећате се? Да ли се сећате да се неко ту још 
чекао да дође? 
Сведок "Р":  Јој, верујте ми сада, не могу се сетити сада више заиста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи, тада сте га видели да је дошао у штаб. 
Јесте га још неки пут видели? 
Сведок "Р":  Па не знам, можда сам га срео у граду случајно, али овако 
нешто да се сећам неког сусрета, овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   И када је он то постао командант бригаде? 
Сведок "Р":  Па не знам када је постао, који дан је био када је, после тога 
је он брзо постао командант, колико се ја сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   После чега тога? 
Сведок "Р":  Како је дошао то вече у штаб.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И какав сте онда имали контакт са њим, Ви из 
штаба? 
Сведок "Р":  Ја не знам какав је био, ако је био контакт неки, онда је то 
командант остваривао контакт са њим, али ја нисам, лично ја са њим 
имао контакте и нисам ни имао потребе, нисам ја са њим био, 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, испричајте ми, значи ово је несумњиво 
било 01. јуна, ово о чему причамо, у штабу? 
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А Козлук је био 26. јуна, испричајте нам 
активности  од 01. до 26. јуна, значи, цео тај јуни, шта се дешава у 
штабу, шта Ви радите? Кажете, неке  посебне снаге и тако даље, рекли 
сте нисте избивали из штаба. Јесте Ви спавали тамо, јесте ишли кући у 
село, како је то изгледало? 
Сведок "Р": Па, некада сам спавао и ту, јер превоза није било тада да 
идем у село, овај, нисам могао, некада сам спавао у граду код пријатеља, 
рођака, некада сам и кући  ако неко наиђе са аутом да могу отићи до 
куће да једноставно се пресвучем и нешто, овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А командант? 
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Сведок "Р":  Шта, на шта мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је он ту био или је избивао, где је он 
спавао, где је он боравио? 
Сведок "Р":   Командант није спавао ту, где је био, где је спавао, то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У току јуна, да ли је био ту, да ли је био на 
радном месту? 
Сведок "Р":  Навраћао је, овај, дође, оде по потреби, нисам могао питати 
што иде ни колико ће се задржати, ни колико се задржава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И  колико је било да се задржи? 
Сведок "Р":  Па, не знам, зависи, све зависи од активности вероватно 
његових које је имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не временски, колико буде да га нема? 
Сведок "Р":  Буде поподне, обично је ишао до ујутру, наврати, дође, 
сутрадан дође ујутру у 8, 9, зависи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је било да га  нема рецимо два дана, три 
дана уопште? 
Сведок "Р":  Некада је било, али вероватно је негде био на путу, нити 
сам смео питати, нити сам питао где је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте Ви упознали Драгана Обреновића? 
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је он био? 
Сведок "Р":  Ја сам га упознао још пре тога када се повукла 
југословенска војска из Хрватске као младог потпоручника, јер била је 
стационирана у селу близу Зворника, није их било пуно, па смо се 
упознали, виђали смо се касније, он је био, тенковску јединицу је водио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тенковску јединицу? 
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  До када је водио? 
Сведок "Р":  Не знам, када је била реорганизација нека у бригади, па је 
после он имао неко командно место у бригади, а то време, мислим, да  је 
био само у тенковској јединици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У ово време о коме причамо? 
Сведок "Р":  Да, 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А када је он то, кажете, прешао на командно 
место? 
Сведок "Р":  Он је после у бригади касније постављен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А шта то значи када кажете после, касније? 
Сведок "Р":  Када је формирана бригада, не знам не могу се сада 
изјаснити, дистанцирати период, у ком периоду и када је тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У овом периоду када се ово дешава, ови 
спискови и то, шта је он био, командир тенковске јединице? 
Сведок "Р":  Да ли је био командир тенковске или је био већ у бригади, 
то не знам сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сада сте рекли једно, сада кажете друго. 
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Сведок "Р":  Не, не кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Како не кажете, кажете,  није ништа био, а сада 
кажете да је био у бригади. 
Сведок "Р":  Не кажем ништа, не  сећам се да ли је био, да ли је водио 
тенковску јединицу или је био већ у бригади, то сам, тога се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Малопре сте рекли да је у то време водио 
тенковску јединицу, а да је касније после био на неком командном 
месту. 
Сведок "Р":  Ја сам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ја Вас питам, када је био на командном месту у 
односу на ове догађаје, ови спискови и то? 
Сведок "Р":  Не знам, не сећам се у које време, ја сам Вам само рекао 
малопре како сам га упознао и шта је био на почетку. Е када, у ком је 
времену прешао у бригаду, сада везано за ове догађаје, да ли је и када је 
постављен на командно место у бригади, то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И коме је он био, на ком месту је био у бригади, 
ком команданту бригаде? 
Сведок "Р":  Он је био ја мислим када је био Пандуревић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тек онда?   
Сведок "Р":  Командант бригаде, да је био тада начелник штаба бригаде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То је било тек у јесен. 
Сведок "Р":  Ја кажем, не сећам се када је ни прешао, ни када је. Знам да 
је овај тада, када је он био начелник штаба, начелник штаба бригаде, да 
је он био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А реците ми, ко је био Душан Јокић? 
Сведок "Р":  Ја мислим да је то један мештанин ту  из суседног села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Коју функцију је он вршио? 
Сведок "Р":  Не знам, не знам да ли је он био у војној полицији, војник 
или је био обичан војник, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је постојао одред територијалне одбране 
када се повукла ова војска? 
Сведок "Р":  Када, у ком периоду одред? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када је ЈНА отишла,  да ли је постојао одред? 
Сведок "Р":  Па када је ЈНА отишла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Многи сведоци,  па и оптужени Поповић 
помиње одред ТО. 
Сведок "Р":  Па одред ТО је био ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Који се формирао. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Извињавам се, председнице већа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Он помиње да постоји одред каже под 
командом. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Зворнички одред, не одред ТО, 
спомињао је мој брањеник. 
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Сведок "Р":  Да ли,  како се звао, та територијална одбрана је била, како 
се звао, или се звао одред или како се звао, ја се не сећам, до формирања 
бригаде била је јединица територијалне одбране.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И ко је био командант те јединице? 
Сведок "Р":  ТО, командант је био господин Марко Павловић, командант 
територијалне одбране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  До формирања бригаде? И ко је био тај први 
командант те бригаде? 
Сведок "Р":  Ја мислим да је Благојевић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Благојевић? 
Сведок "Р":  Мислим, нисам сигуран, али мислим да је Благојевић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А овај Јокић, шта кажете, шта је он био? 
Сведок "Р":  Ја мислим да је био, или је био обичан војник или је био 
војни полицајац, нисам више сигуран  шта је, али није неки, колико ја 
знам, није неко командно место имао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И ко је у «Стандарду» био пре овог Видоја, 
кажете, он постаје командант зворничке бригаде, ко  је био у 
«Стандарду» онда пре њега командант, у касарни тамо? 
Сведок "Р":  Не знам, ја нисам у «Стандарду» ни био, нити прилазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знате? 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте Ви чули да је овај командант Ваш  
Поповић постао официр за везу са СРЈ 02. јуна? 
Сведок "Р":  Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То не знате? 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте упознали Илић Драгутина, команданта 
корпуса? Да  ли је долазио такав код Вас? 
Сведок "Р":  Не сећам се презимена, не сећам се ни имена ни презимена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте учествовали још у некој организацији 
неког исељавања, осим овог Козлука, када сте ангажовали аутобусе и то 
што сте причали? 
Сведок "Р":  Нисам ја учествовао, мислим, био сам толико колико сам ја, 
моја обавеза је била назвати са списка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте још у неком селу на такав начин 
имали неке обавезе? 
Сведок "Р":  Не знам, како, ако је неко исељаван у то време, јесмо, не 
знам, ако смо у то време, ако је нешто рађено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У том времену Вас питам. 
Сведок "Р":  Мислим да је тада било то исељавање и Козлук и то што је 
било све, зависи  сада се сетити све шта је, у већини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ново Село, Ново Село? 
Сведок "Р":  Сећам се мало Новог Села, али се детаља уопште не сећам 
шта је, како, где.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Чега се сећате то мало? 
Сведок "Р":  Знам да је било исто из села, овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је то било муслиманско или српско или 
мешовито или шта? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Село је муслиманско. И каква је ту улога Ваша 
била? 
Сведок "Р":  Сада се сећам детаља како је ишло њихово исељавање и 
шта је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ми смо добили овде неку велику количину 
документације Хашког трибунала, па се помиње и то, зато Вас питам.  У 
овој књизи дежурства, 08. јула се помиње мајор Павловић  који долази с 
пута  вечерас, преговоре решити са Браном Грујићем, па онда опет каже, 
телеграм Дрињаче, врше се припреме за исељење Новог Села, зову 
Обреновића или Павловића да дођу ради реализације исељења. Шта Вам 
је од тога познато? 
Сведок "Р":  Врло мало, овај, јер то је рађено мимо мене, ти договори су 
ишли и ако су били телефонски разговори или нешто, ишло је мимо 
мене, тако да  заиста мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А шта Ви знате, рекосте малопре, нешто мало 
знате? 
Сведок "Р":  Па, знам да је већина тог вршене припреме, мислим људи 
на своју иницијативу су, овај, покушавали да изађу из тог подручја, да су 
тражили и преговоре да мирним путем изађу, да предају оружје, али то и 
ако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Коме су се обраћали да траже преговоре? 
Сведок "Р":  Не знам ја да ли су се они обраћали директно команданту, 
да ли су преко цивилних власти се обраћали, то ја не знам, овај, нити 
могу знати коме, зашто,  како, само сам, кажем,  али ја оно што 
избегавам овде и што не волим да причам, о шпекулацијама, о чула-
казала, нешто рећи оно што сам чуо,  а чује се свашта, нисам, не могу, 
али знам да, кажем, чуо сам за то да су покушавали да изађу људи, да су 
вршили преговоре, да су некоме нудили. Сада кажем, да ли је то ишло 
преко цивилне власти, да ли је то ишло преко војних власти, то не знам, 
јер мој дијапазон кретања је био врло ограничен и врло је ограничено 
било моје сазнање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, реците ми, за овог Милета Јовића,  где је 
он седео? Кажете, он је био помоћник за позадину команданта.  
Сведок "Р":  Он је имао своју канцеларију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Где? 
Сведок "Р":  Како, овако је командант, овако је још једна просторијица 
била, ту је он био, а ја сам био овде као неко предсобље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И шта је он радио, а шта сте Ви радили? 
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Сведок "Р":  Он је тај део  помоћник за позадину, сама реч каже, он је 
био логистичка подршка био, то је његов  посао био, та логистичка 
подршка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је он некада седео у Каракају, у 
«Стандарду» тамо где је касарна? 
Сведок "Р":  Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када? 
Сведок "Р":  Да ли недуго после је отишао из штаба па седео доле, па је 
већ било и пре формирања бригаде, већ да је ту било неко, већ да је доле 
седео или када је формирана бригада, да је директно прешао доле у 
бригаду, то не сећам се, али сво време је био и код нас помоћник за 
позадину, а и доле је био у позадини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи,  радио је и као помоћник за позадину у 
штабу и? 
Сведок "Р":  И у бригади је исто био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И у бригади? 
Сведок "Р":  Позадинац је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Овде имамо сведочење сведока «Q» да је 
он од њега тражио камионе којима су ови људи пребачени са Бијелог 
Потока у Техничко-школски центар и део жена и деце тамо.  
Сведок «Р»:То ја не знам ако је он од њега тражио,  то сведок вероватно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас да ли нешто о томе знате? 
Сведок "Р":  То не знам ја да ли је господин Јовић од њега тражио или 
није, и како. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И каже сведок «Q» да је дошао у штаб 
територијалне одбране да пита да ли је завршен, да ли има још потребе 
за његовим камионима, да је  дошао код команданта штаба и да му је он 
рекао да су завршили камиони и да му више не требају његови камиони 
фирме «Аутотранспорт». Да ли Ви нешто знате о томе, да ли сте Ви 
присуствовали евентуално таквој некој ситуацији? 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Или неким разговорима везано за ангажман 
камиона «Aутотранспорта»? 
Сведок "Р":  Ја разговорима њиховим нисам присуствовао, сада да  ли су 
ангажовани камиони, ја колико се сећам, ја знам да су ангажовани 
камиони рецимо за превоз робе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, роба ме не интересује. 
Сведок "Р":  А за ово не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли  сте Ви некада ангажовали неке камионе 
за превоз  неких људи? 
Сведок "Р":  За превоз људи камионе не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А аутобусе сте ангажовали? 
Сведок "Р":  Аутобусе то да, а то најбоље њих двојица знају јер су један 
од другога тражили услугу. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи кажете, Миле Јовић је радио и за вас, за 
штаб и за касарну? 
Сведок "Р":  У почетку, после је у касарну прешао доле и радио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А то за Дивич, ко Вам је то рекао да 
ангажујете те аутобусе за ове Дивичане? 
Сведок "Р":  Не сећам се да ли је тог дана рекао командант или је, знам 
да су ангажовани, да су људи, требало возити негде, исељавати, не знам. 
Заиста сада, ко је наредио, од некога ко је био у власти могао је тако 
нешто тражити, а од мене је сада тражити да знам, верујте  не могу да се 
сетим, био сам подређен ту, шта, мало је кретање било, није се ни хтело 
ни смело говорити нешто, поготово према нама обичнима, ја сам био 
обичан технички секретар ту и оно што сам морао знати,  то сам знао, 
толико ми је речено, питати није смео нико ништа и да си хтео, тако да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли се Ви сећате да ли је Драган Обреновић у  
том периоду одлазио у Вршац након повлачења војске ЈНА? Да ли сте га 
Ви виђали ту? 
Сведок "Р":  У једном периоду је био отишао у Вршац, па се поново 
вратио, а колико се задржао у Вршцу, знам да је једно време био отишао 
за Вршац. Колико је био у Вршцу и колико се задржао, који је тај 
период. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Коју је имао функцију у том моменту, да ли је 
имао неку функцију? 
Сведок "Р":  Верујте да не знам, то је било то време реорганизације, 
претумбавања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је он тада био начелник штаба? 
Сведок "Р":  Не верујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не верујете? 
Сведок "Р":  Да је био у то време када је ишао у  Вршац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је био можда командант одреда неког? 
Сведок "Р":  Не одреда, не сећам се да одред има, какав одред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви се ни не сећате да има одред? 
Сведок "Р":  Да, одред као одред да се назива. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, реците ми, да ли сте чули за неки центар 
за обуку ових српских јединица на Дивичу, тамо на Видиковцу? 
Сведок "Р":  То је било у једном периоду овај,  а мислим да је то капетан 
Драган био на Видиковцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте упознали тог капетана Драгана? 
Сведок "Р":  Само сам га једном видео на улици, а нисам желео му 
прићи близу, нити сам желео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А овог капетана «Црног», Љубомира 
Китановића, да ли сте њега упознали? 
Сведок "Р":  «Црног» сам неког упознао, али да ли је то био капетан да 
ли није, не сећам се, чуо сам то име, познато ми је «Црни», али сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте виђали тог човека некада у штабу? 
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Сведок "Р":  Не сећам се, не сећам се сада имена тог «Црног», капетана, 
да је капетан «Црни». Ја кажем, сећам се само таквог имена «Црни» да 
се, остало ми је у сећању нешто, али као капетана да се сећам, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте виђали неке људе са црвеним 
береткама? 
Сведок "Р":  То су били на почетку, то су били ти што су били на обуци, 
капетан Драган док је држао тај камп, то знам горе на Видиковцу. 
Мислим да се  он није дуго ни задржао горе и да је врло брзо отишао. 
Шта је било са војницима његовим, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реците ми, ко је у то време командовао војном 
полицијом,  тих дана? 
Сведок "Р":  Тачно не могу рећи ко је био, да ли је био Владан Матић 
или овај заштићени сведок «Седам», од њих двојице један. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како, истовремено обојица? 
Сведок "Р":  Не, од те двојице један је био, не знам који је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли су значи, у неким периодима били и један 
и други? 
Сведок "Р":  Мислим да јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је био први? 
Сведок "Р":  Не знам, кажем, не знам који је  од њих двојице био први. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И, јесте виђали њих? 
Сведок "Р":  Виђао сам их. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли су долазили ту на Ваше радно место код 
команданта или не? 
Сведок "Р":  Па не знам, повремено су долазили, да је некада долазио 
понеко, а због чега и зашто не знам, није ми познато, али мислим да су 
долазили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знате зашто? 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесу ли они носили беле опасаче? 
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли су биле још неке јединице које су носиле 
беле опасаче? 
Сведок "Р":  Беле опасаче? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да. 
Сведок "Р":  Не знам, по правилима службе, беле опасаче носи војна 
полиција. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да. 
Сведок "Р":  Сада, да ли је неко злоупотребљавао те беле опасаче или 
није, то ја сада не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да  ли сте чули за ову јединицу Пиварског који 
је долазио? Причали сте о њему, после ћемо о њему попричати. 
Сведок "Р": Овај, Пиварски је био раније, Пиварски када је дошла 
јединица, сећам се Пиварског да је дошао ту, да је добровољац био.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, па шта? 
Сведок "Р":  Сећам се, кажем,  Пиварског, да је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли се сећате некога из његове јединице? Да 
ли сте упознали некога из његове јединице? 
Сведок "Р":   По именима не, упознао сам тих момака, виђао их. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Неки Торо,  Зокс, да ли Вам то нешто говори? 
Сведок "Р":  Зокс ми је познато, надимак, нисам сигуран да га знам 
лично.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А  Торо? 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Утврђено је у нашој пресуди која је 
правноснажна везано за те непосредне извршиоце, добровољце, да је тај 
Торо имао беле опасаче, а он каже да је припадао јединици Пиварског 
кога сте Ви виђали. Да ли сте видели још некога да има беле опасаче, а 
да не припада овом сведоку «Седам» или Матићу? 
Сведок "Р":  Не знам овај да ли је неко злоупотребио те беле опасаче 
вани, али знам по правилима службе, да је то војна полиција. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А шта значи то, не знам да ли је неко 
злоупотребио. Значи да сумњате да је  неко злоупотребио или није? 
Сведок "Р":  Не знам када Ви кажете сада да је тај носио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам, ја Вас питам, ја не знам. 
Сведок "Р":  Ја Вама кажем, можда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте Ви приметили неког да није војна 
полиција  а да носи  беле опасаче? 
Сведок "Р":  Не, ја сам их  врло мало и виђао, нисам ни знао састав војне 
полиције да бих знао ко је стварно припадник војне полиције,  а ко не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   И тај Пиварски, под ким је он био? Да ли Вам је 
познато нешто о тој јединици уопште, који је бројни састав, када су се 
појавили, када су отишли? 
Сведок "Р":  Не знам, ја сам Пиварског упознао на почетку, када су 
почели долазити добровољци, е сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Где сте га упознали? 
Сведок "Р":  Па у Зворнику сам упознао, у Зворнику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Логично у Зворнику, о Зворнику причамо све 
време.  
Сведок "Р":  Знам да причамо, али кажете где сам га упознао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Где, да ли службено или приватно, на улици? 
Сведок "Р":  Овај, службено нисам, знам, навраћао је и у штаб, ја мислим 
да је највише ту, да су они били, овај, после се појавио некакав  Жућа, 
после се појавио, некаквих је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И када је навраћао, шта Пиварски, да ли сте 
присуствовали неком контакту? Да ли је код Вас навраћао? 
Сведок "Р":  Не, нисам  присуствовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Код кога је навраћао? 
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Сведок "Р":  Не знам, мислим да је можда и код команданта да је 
долазио, кажем, сећам се тог момка јер био је, имао је карактеристично, 
рука му је била повређена,  па се сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта му је рука била? 
Сведок "Р":  Била му је рука повређена, имао је неку стару повреду на 
руци, па се сећам, остало ми је у сећању он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је тај  Пиварски имао неке везе са 
Обреновићем, са овим Драганом? 
Сведок "Р":  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим? 
Сведок "Р":  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знате? 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   А тај Жућа, када  се он појавио? 
Сведок "Р":  Жућа се исто појавио почетком рата, па је отишао, нестао, 
па се после појавила једна њихова, он је са неком својом јединицом  која 
је почела правити проблеме и српском становништву у Зворнику, били 
се сместили у некој кући, забарикадирали. После тога је дошла 
специјална јединица нека МУП-а Републике  Српске и протерала их. 
Толико знам, а са нама није контактирао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:   Када је дошла та јединица, где сте Ви били, где 
сте Ви радили, тог дана када се то десило? 
Сведок "Р":  Тачно не знам када је била, био сам у штабу у то време, 
знам да су дошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У штабу? 
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко Вам је тада био командант? 
Сведок "Р":  Па, ја док сам био у штабу, био ми је командант господин 
Павловић, а они су се појавили незвани, то  знам и одмах су почели 
проблеми са њима и да нису били овај под нашом командом, да нисам 
контактирао са Жућом на ту тему и знам да је било изузетно пуно 
проблема са њима и сећам се да је дошла специјална јединица МУП-а 
Републике Српске која их је протерала из града јер су ужас правили по 
граду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И тог дана Ви сте били у штабу? 
Сведок "Р":  Ког дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тог дана када су протерани? 
Сведок "Р":  Овај, када је била акција сам ја дошао касније у штаб, то је 
рано ујутру била акција, већ је било  завршено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је Ваш командант тих дана ухапшен? 
Сведок "Р":  Па, недуго после тога.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А зашто? 
Сведок "Р":  Ја мислим да најбоље њега да питате, а ја мислим да ни он 
не зна. 

ВР
З 0

17
0



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 12. априла 2010. године 

28

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли Вам је познато да су од стране штаба 
територијалне одбране издаване потврде за нека лица, да нису чинила 
кривична дела, за неке добровољце? 
Сведок "Р":  Потврде да нису чинили кривична дела? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да. 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знате? 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Причали сте о оним пропусницама. 
Сведок "Р":   Пропуснице су, оне су само за одлазак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А ово не знате? 
Сведок "Р":  Не, да нису чињена кривична дела, то не знам, то није могао 
штаб ни дати, не видим како може, ко може одлучити него суд да ли је 
чињено кривично дело или не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знам да ли може, али дате су потврде, па Вас 
питам да ли Ви о томе нешто знате? 
Сведок "Р":  Не знам, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, испричајте нам о улози територијалне 
одбране у предаји оружја од стране мештана Дивича, Козлука, Ђулића, 
разних ових муслиманских села. Доста смо о томе слушали, па Ви као 
секретар команданта штаба, шта о томе знате, како је то организовано, 
ко је то радио? 
Сведок "Р":  То је рађено на терену по тим селима, ко је радио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је био задужен да то ради на терену? 
Сведок "Р":  Не знам, то не знам, да ли војници, да ли, ко је, да ли неко 
ко је тамо био у том делу под командом неком, не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте Ви имали неку улогу у томе, јесте знали ко 
то иде, ко је задужен, ко то ради? 
Сведок "Р":  Ја нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим? 
Сведок "Р":  Ја нисам у томе учествовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта знате о томе? 
Сведок "Р":  Знам да су предавали негде, да је вршена добровољна 
предаја оружја, да је то оружје покупљено, колико је предато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како знате ако нисте на терену, како је то 
вршено? 
Сведок "Р":  Не знам како, ја не говорим како је вршено, знам кажем да 
је вршена та, да су скупљали оружје, да су оружје то купили са терена, 
довозили, улагали у магацине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И где је то довожено? 
Сведок "Р":  Ја мислим да је то, да ли је то стављано, не знам где је 
стављано, да ли је то стављано у магацин доле у «Стандарду» или можда 
у магацин полиције горе, где ли је одлагано  то оружје, не знам. 

ВР
З 0

17
0



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 12. априла 2010. године 

29

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А да ли је био овај Момо Ивановић у штабу, 
члан? 
Сведок "Р":  Ја не знам, он је био, чини ми се, неки командант батаљона 
једног или помоћник команданта, шта ли, у неком је батаљону био, чини 
ми се, у Петковцима тамо. Е да ли је формацијски припадао штабу, да ли 
је припадао формацијски, као члан штаба или није, то ја не знам, не 
разумем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је долазио ту код Вас у штаб? 
Сведок "Р":  Па долазио је, на почетку су долазили они, ти команданти 
батаљона, у почетку су долазили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим? 
Сведок "Р":  Понекада су долазили, врло ретко су они имали и могли да 
дођу и имали потребу долазити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Мома, је ли? 
Сведок "Р":  Па, да ли Момо, да ли други командант, кажем, они су врло 
ретко, ако су навраћали, врло ретко је било.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Кога још знате од тих команданата тих јединица 
територијалне одбране? 
Сведок "Р":  Не сећам се сада имена и презимена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сеоских чета, батаљона, кога сте упознали? 
Сведок "Р":  Знам у мом селу да је био Срећо Аћимовић командант, 
командир чете, чини ми се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Роћевића? 
Сведок "Р":  Да, командир чете ту тог батаљона који је припадао, после 
је и командант батаљона то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када после? 
Сведок "Р":  Па, био је прво командир чете, па онда када је формиран 
батаљон, командант батаљона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А када је формиран батаљон? 
Сведок "Р":  Па, на почетку рата, када је почело формирање јединица 
тих, овај. Е сада, по именима, да ли даље горе, ако имате Ви мене, могу 
рећи да ли се сећам тих имена или не, овај, али знам за моје село је, и 
дан-данас живим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Како је формирана била територијална одбрана, 
кажете, Ви сте били у канцеларији, значи секретар тог команданта штаба 
до, највероватније кажете, до тих дана када је хапшење, је ли тако? 
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Реците ми, како је то организовано, како је 
устројено? 
Сведок "Р":  Не могу се сетити да ли су били командант батаљона, ја 
мислим да је било три или четири батаљона на подручју општине, били 
су команданти батаљона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знате да нам кажете, првог батаљона, 
другог, трећег, команданта? Ми смо овде неке саслушали. 
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Сведок "Р":  Не сећам се сада по именима, ја кажем, знам тог батаљона 
мог да је тај био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знате Готовац Драгана? 
Сведок "Р":  Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је он био? 
Сведок "Р":   Био је командант батаљона у рату, ако мислите на то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да. 
Сведок "Р":  У рату је био командант батаљона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И коме је он командовао? 
Сведок "Р":  Па батаљону, војском горе, на том подручју. Сваки батаљон 
је имао своју зону одговорности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је долазио некада код Вас у штаб? 
Сведок "Р":  Па јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Долазио је? 
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А овај Михајло Галић? 
Сведок "Р":  Мија, и он је био, ја мислим командант батаљона, да ли 
Михајло или Мико, како му је право име. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је долазио он? 
Сведок "Р":  Сви су команданти батаљона повремено некада долазили, 
морали су, док су били одговорни, морали су и доћи некада. Сећам се да 
су долазили, али сада, колико често, када су имали времена, када су 
могли да дођу, то не знам, или по потреби су долазили и шта ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знате овог Милета  Максимовића? 
Сведок "Р":  Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је он био? 
Сведок "Р":  Е сада да ли је он био командант батаљона или није, знам да 
је дипломирани правник и да је  после те правничке послове радио, 
касније, а у то време, да ли је био командант батаљона, да ли помоћник 
батаљона, да ли је био за та правна питања, овај, али знам да је 
дипломирани правник и  да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је радио у штабу територијалне одбране у 
неком периоду?  
Сведок "Р":  Мислим да је у једном периоду нешто био, а да ли је радио, 
да ли се водио у штабу, да ли је, шта је радио, не сећам се. Ја кажем, он 
је по правним питањима радио све што је требало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Kаже  овај Готовац да је овај Душан Јокић био 
командант одреда територијалне одбране. То исто каже овај 
Максимовић Миле и каже да је тај одред имао у себи, у саставу свом, 
сеоске чете и ову јединицу у граду.  
Сведок "Р":  Одред? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да, одред територијалне одбране. 
Сведок "Р":  Ја први пут чујем то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви први пут чујете? 
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Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте чули за пиличку чету, каракајску чету 
територијалне одбране? 
Сведок "Р":  То сам чуо и свако село је имало своју чету, то је неспорно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знате, ко су били командири тих чета? 
Сведок "Р":  Не сећам се.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте виђали те људе? 
Сведок "Р":  Не сећам се, виђао сам, некога сам можда и виђао, ако је 
дошао у штаб, али не сећам се сада команданта. Реците ми имена, ја ћу 
Вам рећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево рецимо, Машановић Драгана, да ли се 
сећате? 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Машана? 
Сведок "Р":   Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не сећате се њега? 
Сведок "Р":  Не, Машановића не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим? 
Сведок "Р":  Не, не сећам, не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не сећате се? А да ли сте знали Пиличане неке? 
Сведок "Р":  Знам ја пола Пилице, али ко је шта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ето, он је био командир територијалне одбране 
за Пилицу, чија чета је чувала Дом културе, како он каже и многи 
припадници те чете.  Он каже да је лично ишао код команданта Марка 
Павловића да узме неки папир, везано за чување тих људи.  Ви њега не 
познајете?  
Сведок "Р":  Не, не, сигурно га не познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Такво име Вам није познато? 
Сведок "Р":  Ни приватно га не познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли Ви, да ли сте познавали неког Ћирковић 
Синишу? 
Сведок "Р":  Не сећам се сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Који је радио у болници? 
Сведок "Р":  А тај из Пилице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да. 
Сведок "Р":  Њега познајем лично, комшије смо, он је стоматолог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте њега виђали у штабу? 
Сведок "Р":  Па можда неки пут да  је навратио, али не знам, ја мислим 
да је он у цивилу стално радио, да је он радио, сво време био ангажован 
у болници, да није био на ратишту.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је он био припадник територијалне 
одбране? 
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Сведок "Р":  Не знам да ли се водио формацијски доле, како су они  у 
селу се договорили, ја сам њега виђао само у цивилу, ја га никада у 
униформи нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, јесте га виђали у штабу, када сте га 
видели? 
Сведок "Р":  Мислим да је можда навраћао и он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Молим? 
Сведок "Р":  Да је навраћао пар пута, не сећам се сада  времена, али знам 
га добро, али кажем, колико ја знам, ја сам га виђао у цивилу и знам да је 
он зубни техничар, шта ли, да је  радио у болници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А овај Пера Петровић који је био председник 
Кризног штаба у Пилици, да ли сте њега виђали? 
Сведок "Р":  Па, вероватно сам видео, знам о коме је реч, да ли је 
навраћао, нема тога ко није навраћао, од обичних људи, до тих, а они, 
овако ако је већ био у Пилици тамо, у неком том, ја знам да је био 
председник Месне заједнице, сада, да ли председник, секретар, мислим 
да је у Месној заједници био нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Перо? 
Сведок "Р":  Да, чини ми се, ако је Перо тај што ја мислим да јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А да ли сте упознали Пелемиш Богољуба? 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не? 
Сведок "Р":  Не, никада нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Никада? А за овог Галић Мику, шта сте рекли за 
њега? Да ли је он био неки командир? 
Сведок "Р":  Па да ли је он, да ли Михајло, има њих двојица браће, 
Михајло и Мико. Е један од њих је био командант батаљона, сада који,  
знам обојицу од раније и знам их, али никада нисам имена им могао 
знати, један је Михајло, један је Мико, како, који је који. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ја ћу Вам сада показати нека писмена, па да се 
изјасните. У вези неког превоза затвореника у Батковић, да ли Вам је 
нешто познато о томе? Да ли сте некада  обавештавали некога о таквим 
стварима?  
Сведок "Р":  Не знам, мало се, колико се сећам, да су требали бити 
пребачени  и да су пребацивани из, да ли из Зворника, да ли, одакле су 
требали бити затвореници пребачени у Батковић, неки доле сабирни 
центар је био у Батковићима, колико се ја сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када је био сабирни центар у Батковићима? 
Сведок "Р":  Не знам, то је све тај почетак рата, тих два, три месеца ја се 
већ и не сећам ни који је датум ни шта, не знам за датуме, али сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте тада радили у штабу територијалне 
одбране? 
Сведок "Р":  Мислим да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У том периоду? 
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Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро и која је Ваша улога била у вези  тога? 
Сведок "Р":  Не знам тачно ни како су они пребачени ни на који начин је 
било пребацивање њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не знате како је ишло пребацивање? 
Сведок "Р":  Не. 
 
 
 Констатује се да се сведоку предочава преглед превоза 
избеглица по налогу Привремене владе и штаба ТО Зворник од 08. 
јуна  1992. године са ставком – 05. јуни 1992. године, Зворник – 
Пилица и обратно, превоз затвореника – 216 укупно, број возила 4, 
као и преглед превоза по налогу Привремене владе и штаба ТО 
Зворник од 21.07.1992. године, за превоз од 15.07.1992. године, па 
изјављује следеће: 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Претходног пута када сте сведочили, показивала 
сам Вам један овај доказ. Међутим, у међувремену добили смо још неке 
прегледе превоза. Ево, овде имамо преглед  05. јуна 1992. године 
превежени од Зворника до Пилице четири возила, превоз затвореника. 
Хоћете да погледате ово, по налогу Владе и штаба ТО? Ви сте рекли да 
сте ангажовали за превоз те аутобусе «Дринатранса» и то. Има ту и за 
избеглице. 
Сведок "Р":  Ово је фактура «Дринетранса», а и списак је «Дринетранс». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По налогу, ја Вам читам, цео наслов прочитајте.  
Сведок "Р":  Да, али нисмо ми правили распоред, овај списак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви мене не разумете, дајте ми то. Ја Вам 
говорим да је преглед превоза, овде пише, извршен превоз по налогу 
Владе и штаба ТО. Па Вас питам, да ли Вам је то познато? Значи, нису 
они сами превезли, а сада ћу Вам предочити и исказ Бошка, станите 
тамо, овог Бошка Милића, директора «Дринетранса» који је саслушаван 
овде у суду и који каже да је ТО увек требовала од његове фирме 
аутобусе.  Један од тих превоза је и овај, значи превоз људи из Пилице. 
Сведоци се изјашњавају да су 05. јуна, ови људи преживели из 
Техничког школског центра  превожени аутобусима «Дринетранса» из 
Техничке школе  у Каракају до Пилице. Па он каже да су сви превози 
рађени на захтев територијалне одбране, па Вам ја показујем и ово 
писмено. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Председнице већа, ја стварно морам да 
реагујем. Прво се врло сугестивно постављају питања, предочили сте му.  
Прво сте тражили да му се предочи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта сам тражила? 
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Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Да му се документ, пустите прво шта 
он каже и како се он изјашњава на тај предочени документ. Није 
констатовао, нити је могло у микрофон говорено где он каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте, укључен је микрофон. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Немојте, колега, укључен је микрофон. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Дајте, дозволите да ставим своју 
примедбу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Микрофон је укључен. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Поставили сте сугестивно и нисте 
дозволили човеку, наводите га на основу изјава неких других сведока да 
је то документ од ТО. Он каже да он то није видео и тако даље. То шта је 
неко из «Дринатранс» рекао, може да буде коментар и тако даље, али га 
прво пустите да видимо шта он зна. Не видим разлог да се у оваквом 
једном суђењу било шта, на било који начин наводи један сведок да 
говори нешто нетачно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, јесте завршили? 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Свака ова реченица, свако ово суђење 
ће бити верујте увек три пута мерено и вагано кроз десет, петнаест, 
двадесет година. Зато и стављам ову примедбу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Микрофон је укључен и све што је сведок рекао 
је снимљено, а коментарисао је да то није његово, него да је то фактура 
«Дринетранса». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево, сада ћу Вам предочити, седите, исказ 
сведока Бошка Милића. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Ја се извињавам, ја бих молио када се 
предочава нешто сведоку, поред транскрипата, ако тражимо то, да 
откуцате ако треба и да издиктирате у записник да сведок, ако му се 
предочава, према ЗКП-у одређени документ, онда ћемо рећи, сведок тај 
и тај тврди да му тај документ није познат. Ја не видим овде апсолутно 
ни да ли се снима, ја одавде не чујем  и тако даље. Предочићемо, имате 
стручног сарадника, помоћника, нека му однесе документ тај.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Сви чују и срећа је да записничар који «скида» 
транскрипт чује. 
 Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ:  Па да му предочавамо, али немојте да 
коментаришете то стално, има овај сведок који је то рекао, о томе се 
ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Овако, значи сведок Бошко Милић, да ли 
га знате? 
Сведок "Р":  Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Каже да је одлазио у просторије територијалне 
одбране, јер је имао одлуку у којој је писало да је Марко командант 
територијалне одбране, да је аутобусе увек слао на основу наредбе коју 
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је добијао од територијалне одбране, а тада је каже био сведок «Р» када 
је у питању Техничка школа и каже сведок Бошко Милић да је из 
територијалне одбране донета писмена наредба за овај превоз за  
Пилицу који сам Вам ја заправо показала, где видимо да су они то 
фактурисали, «Дринатранс»,  значи за превоз 05. јуна и каже, када су 
превезли ту људе, ти су се возачи вратили у «Дринатранс» и каже, у то 
време шеф територијалне одбране је био Марко Павловић. Говоримо о 
превозу од 05. јуна када људи аутобусима «Дринатранса» се превозе из 
школе у Пилицу и каже да су наредбе долазиле од територијалне 
одбране. Значи, нису ишле ни од Благојевића, ни од Пандуревића, то смо 
га питали, увек су добијали од територијалне одбране, а каже сведок «Р» 
је долазио да тражи аутобусе и за довоз избеглица, значи не само за ове 
затворенике, каже да је за Пилицу, за превоз од ТШЦ до Пилице било 
ангажовано четири, пет аутобуса. То значи је ова фактура – преглед  
превоза и каже да сте ангажовали и за довоз избеглица.  Е изјасните се 
на овај исказ пошто ми овде немамо сведока Бошка Милића, нити имамо 
могућности да сви сведоци, њих двеста, буду стално присутни у 
судници,  зато Вам ја ово предочавам. Изволите.  
Сведок "Р":  Ја сам под заклетвом, сведочим и одговорно тврдим да 
никада нисам ушао у «Дринатранс» са тим налогом или са тражњом да 
улазим директно ја да долазим у «Дринатранс» да тражим аутобусе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Није он рекао да сте директно. 
Сведок "Р":  Ви сте малопре рекли да сам ја долазио. Ја сам Вам рекао и 
раније у ранијим сведочењима да смо ангажовали аутобусе, да сам звао 
ја, то сам Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи није то као што он каже, него сте звали? 
Сведок "Р":  Не, ја сам звао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
Сведок "Р":  А да ли је то сада за тај догађај из Техничког школског 
центра, ја кажем, ја се сећам врло добро да ми је у сећању само Козлук, а 
ово, ако су ангажовани аутобуси и ако сам ја звао, ја кажем да сам звао 
за потребе. Е, када су те биле потребе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А Ви не знате тачно када? 
Сведок "Р":  Не знам тачно за овај Технички центар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте Ви некада самоиницијативно то 
радили? 
Сведок "Р":  Ја не бих то смео урадити, нисам урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него како сте ангажовали аутобусе 
«Дринатранса», да изузмемо сада онај Koзлук, о томе смо причали. 
Сведок "Р":  Да, ако ми каже шеф, назови Бошка, треба нам пар 
аутобуса, толико аутобуса, ја назовем, спојим њих двојицу. Шта они 
договоре, како они договарају, шта раде, а малопре тај документ што сте 
предочили, то је само фактура њихова из «Дринетранса» према нама.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не морате Ви то да ми објашњавате, то ми је 
јасно. Ја Вас питам о садржини овог прегледа, да Вас подсетим, да Вас 
питам, да ли се Ви сећате тога о чему он сведочи?  
Сведок "Р":  Ја се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тада је он био сведок, је ли, ево не знам, 
новембра 2006. године и новембра 2009. године, био је директор 
«Дринатранса» Бошко Милић и сада он каже ово што Вам ја 
предочавам. Значи, Ви кажете, нисте Ви долазили код њега. 
Сведок "Р":  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У фирму, него сте га Ви звали телефоном? 
Сведок "Р":  Када су биле потребе, за аутобусима када се указала 
потреба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви њега зовете? 
Сведок "Р":  Ја њега зовем, спојим га са шефом. Шта је говорено и како 
је, нити се сећам писане наредбе неке да је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. 
Сведок "Р":  Што се тиче аутобуса? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Није била писана наредба. 
Сведок "Р":  Што се тиче писане наредбе ја се не сећам да је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Од стране Вашег шефа? 
Сведок "Р":  Да је некада постојала писана наредба према «Дринитранс» 
или према некоме. То је све рађено тада телефоном, рађено је тада. Сада 
како је ишло, то стварно не знам, али одговорно тврдим и због суда и 
због себе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви кажете, није било писаних наредби? 
Сведок "Р":  Ја се не сећам да је било писане наредбе и због суда и због 
себе тврдим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не сећате се или није било? 
Сведок "Р":  Не сећам се да је била, ја се не сећам да је била, али због 
суда и због себе,  сведочим под заклетвом, тврдим одговорно да никада 
нисам ушао у «Дринатранс» по питању тога. чак у рату, не сећам се да 
сам икада ушао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, то је сада нешто, нисте Ви окривљени за 
улазак у. 
Сведок "Р":  Не кажем да сам окривљени него само да буде јасније.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А о каквим то избеглицама он говори, довожене 
неке избеглице, одвожене?  
Сведок "Р":  Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Има овде и српске избеглице. 
Сведок "Р":  Не знам на које избеглице мисли, на које довожење 
избеглица.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево на пример овако, каже, 06. јуни, Зворник-
Суботица-Палић, три возила, 1650, каже, превоз избеглица из Ђила и 
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Каракаја. Па онда каже, насељавање избеглица 05. јуни, Зворник-Ђулићи 
и обратно.  Које су то избеглице? 
Сведок "Р":  Не  знам на које избеглице, које избеглице ако иде у 
Мађарску, ја знам да у Мађарску су ишли Козлучани, а они нису 
избегли, нису имали тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесу ли долазиле неке српске избеглице? 
Сведок "Р":  Долазиле су из. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте то, тражили довоз тих људи?  
Сведок "Р":  Ја се не сећам тога, да је тражено, да смо ми тражили, овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ево опет, насељавање избеглица Зворник-
Ораховац и обратно, довоз избеглица Зворник-Шеховићи 01. јуни. 
Сведок "Р":  На крају, не видим шта ми имамо са избеглицама, са 
довозом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Питам Вас, зато што он каже да сте Ви долазили 
да тражите аутобусе и за довоз избеглица.  
Сведок "Р":  Ја сигурно нисам долазио, а нити се сећам ја превоза 
избеглица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Тога се не сећате? 
Сведок "Р":   Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А ко је довезао ове избеглице из Брњице, овај 
Васић Драгомир што је дошао из Брњице, каже Васић Драгомир, кога 
смо саслушали овде у својству сведока, каже да је са великим бројем 
људи дошао крајем маја, да је био смештен са свим тим људима у 
спортској дворани, да су ту долазили и господин Грујић и господин «Q» 
и Јово Мијатовић, да је ту било пуно договора и да када су ови 
Ђуличани исељени, да су они се ту населили. Ко је њих довезао, да ли 
знате Ви? 
Сведок "Р":  Не знам ко их је довезао, знам да су дошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Испричајте нам о томе, шта знате. 
Сведок "Р":  Са подручја Живиница да су се појавили један дан у 
Зворнику, како су изашли отуда, не знам. Смештене су биле све 
избеглице које су пристизале, оне су обично смештене у спортски 
центар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли знате како су стигли, чиме су дошли? 
Сведок "Р":  Не знам чиме су дошли, какав су они превоз имали, одакле 
су дошли, како су, знам да су са подручја Живиница дошли, овај и знам 
да су после живели у Ђулићима, да су били смештени дуго тамо, чак до 
потписивања Дејтонског споразума, можда и касније, да су смештени у 
том селу били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А где су били ти људи из Ђулића? 
Сведок "Р":  Они су били исељени, колико ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Када сте Ви чули да су ови људи убијени, ових 
700 војноспособних мушкараца? 
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Сведок "Р":  Ја сам за такву цифру, ја сам чуо тек кажем Вам у истрази 
када су ме почели саслушавати хашки истражитељи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, да пустимо цифру, када сте чули да су ти 
људи убијени? 
Сведок "Р":  Па после рата,  шта ја знам, овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Која је то година? 
Сведок "Р":  Можда када се већ смирило, 1996., око 1996. године сам 
почео, онда се почело и гласније причати, тада се није ни смело причати 
ништа, није нико ни причао о томе, да је било неких убистава, да је се 
нешто дешавало, али кажем, то су све приче, ни од кога званично, то су 
приче у граду, а о цифрама, поготову не о таквој цифри, никада нисам 
чуо да се то десило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, испричајте нам о овој ситуацији, то је 
исто остало нејасно, прошли пут у вези овог Пиварског и ових ствари 
које су предаване. Ви сте, кажете, спискове предавали у општину, а он је 
доносио ствари, кажете,  Пиварски једанпут, а једном је донео Мића 
Петковић, овај помоћник, Марков безбедњак.  
Сведок "Р":  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта је то било, када је то било? 
Сведок "Р":  Не знам, датума се не сећам, сећам се да је то било, то су 
биле неке златне драгоцености, неко прстење, да ли неке минђуше и 
нешто новца да је било, новац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У којим валутама, шта је то било? 
Сведок "Р":  Мислим да су тада  биле немачке марке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Марке? 
Сведок "Р":  Да, да су биле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је било неких долара? 
Сведок "Р":  Е не сећам се сада, у валутама, које су валуте биле, не сећам 
се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли је било неких сатова ручних мушких? 
Сведок "Р":  Мислим да јесте, мислим да јесте, тако, било је тих неких 
ситница, можда неке минђуше, неки прстен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Испричајте нам о тој ситуацији. Колико сам ја 
схватила, није то било једанпута? 
Сведок "Р":  Не знам колико је било, можда два пута, три, не знам сада 
тачно, они су доношене, направљен је списак шта су донели, шта је 
предато, то је предато доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То нам сада испричајте, ко то донесе, шта се 
онда даље дешава, шта, како Ви поступате, ко Вам каже шта да радите 
када дође тај неки? 
Сведок "Р":  Ја мислим да није нико ни дао, донели су то у. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта да није? 
Сведок "Р":  Да није ни шеф чак знао за то. Донели су у штаб и када је он 
то видео, шта сте урадили, шта сте донели то, тако је предато, мени 
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каже, направи списак, све попишите, све до једне ствари попишите шта 
имате и то предајте у општину у финансије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме? 
Сведок "Р": Ко је био тај у финансијама шта ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме сте предали те ствари? 
Сведок "Р": Не сећам се сад ко је био у финансијама, да ли је била 
благајница, да ли начелница финансија, ко је у то време тамо био, али 
смо одмах ми проследили то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко је то донео ту? 
Сведок "Р": Па да ли је кажем, да ли је Пиварски или неко други, још 
неко од њих, од тих војника, не сећам се имена, можда је једном да је 
Пиварски, тачно сад кажем више стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било личних докумената? 
Сведок "Р": Не знам, могуће да је било нека лична карта, или возачка 
дозвола, за то нисам сигуран, за та лична документа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И од кога је то одузето? Да ли је писало нешто? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је писало шта је чије? 
Сведок "Р": Није писало, ја сам направио само списак шта је донето а не 
чије је, ако је можда неки документ био па да је на њему написано број 
документа или. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Вама каже командант шта да радите Ви? 
Сведок "Р": Па рекао је, ја сам то предао у благајну у општини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам он каже да правите списак или Ви то 
радите сами? 
Сведок "Р": Он ми је рекао то да направим, како ја могу сам нешто да 
одлучим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам, питам? Да ли је ту било неких сукоба са 
тим људима који то доносе између команданта и тих људи? 
Сведок "Р": То се сад не сећам, можда су они мислили у себи па да им је 
он наредио да то предају, можда је то било између њих сукоба, то ја се 
не сећам, јер он је био, знам само, сећам се да је био изричит мени да то 
урадим, да направим списак и да то предам да то не стоји код нас.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли се Ви интересовали откуд ти људи ту 
долазе? 
Сведок "Р": Не, зашто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта кажете ко је био два, три пута или колико 
пута? 
Сведок "Р": Па не знам да кажем сад о именима било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А о временском периоду да ли је то било близу 
или тих наврата? 
Сведок "Р": Па можда да је било пар дана, шта ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је некада Нишки долазио код Вас у штаб с 
таквим неким стварима или уопште да ли је долазио? 
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Сведок "Р": Не сећам се, сећам се Нишког да је навраћао у неком 
периоду али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је доносио тако некад неке ствари? 
Сведок "Р": Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овог Жућу да ли сте виђали у штабу? 
Сведок "Р": Жућа је само на почетку можда први дан, два да сам га 
видео у штабу и више он у штаб није долазио јер други пут кад се вратио 
у штаб, кад се вратио у Зворник тада су били проблеми с њим и то сам 
већ говорио о томе њиховом протеривању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви некад имали контакт с овим Костом 
Ерићем и са Неђом Млађеновићем, овај директор Комуналног? 
Сведок "Р": Конфликт ја лично? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, јесу ли долазили ту, јесте ли их виђали Косту 
Ерића старијег човека? 
Сведок "Р": Виђао сам али ја нисам, ја нисам имао конфликт с њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Контакт? 
Сведок "Р": А контакт. Јесмо, виђали смо се овако, јер нам је близу био 
штаб, Комунално предузеће је било одмах до, исти нам је улаз био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли долазили ту код Вас у штаб? 
Сведок "Р": Па нема ко није долазио, мислим што се тиче тог доласка, 
неко каже неко је навраћао да види заробљене да пита где му је брат, 
рођак, пријатељ, неко је долазио за пропуснице да може прећи да иде 
лекару и тако да не знам у ком су контексту они долазили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли знали да је овај Коста био председник 
Комисије за асанацију бојишта? Да ли Вам је то познато? 
Сведок "Р": То можда на почетку да је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
Сведок "Р": Можда на почетку, не сећам се ко је био, тога се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тога се не сећате? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Знате ли да су багери Глинице 
ангажовани за копање гробља итд.? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То не знате? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је ту био испред инжињерије, да ли је била 
нека формација? 
Сведок "Р": Не знам у коме само период, инжињерија је после 
формирана, Јокић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онај што је у Хагу осуђен, је ли? 
Сведок "Р": Да, он је био, ја се сећам тог времена да инжињерија од како 
је он био код њих, те инжињерије, њега се сећам да је био командант 
инжињерије, а сад кад су формирани тачно не знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како је ишла набавка нафте? Јесте ли имали Ви 
у штабу неке везе с тим? 
Сведок "Р": Набавку нафте, не знам ко је плаћао, ко је наручивао, како је 
стизала, ја знам да је војска имала нафте и гориво, а како је ишло 
плаћање, ко је наручивао, како је то, то заиста, јер то би требало да зна 
помоћник за позадину ко је логистичар био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви нешто знате о односу тог Благојевића 
са командантом Вашег штаба, јесу ли они имали неки контакт, да ли је 
долазио тај Благојевић? 
Сведок "Р": Ја њега од те вечери нисам видео да је долазио он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви га лично нисте видели? 
Сведок "Р": Не сећам се, можда је долазио, али се ја не сећам, а какав су 
они контакт имали можда телефонски или како, да ли су се виђали, да ли 
је командант ишао код њега, не сећам се, то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли су неки добровољци били 
смештени тамо у обданишту, у граду? 
Сведок "Р": То у Глиничином обданишту су били, мислим. У Каракају? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам. 
Сведок "Р": Која је имала обданиште, која је имала фабрика «Глиница» 
своје које је било у граду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У граду? 
Сведок "Р": Ја не знам у граду ко је, у граду је била радио станица, да ли 
је ко био смештен доле, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То не знате? 
Сведок "Р": А горе на спрату је била радио станица у граду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате неке ситуације да је заробљен 
неки пилот  ЈНА, неки Хусо Паравлић, да ли се сећате тако неке 
ситуације? 
Сведок "Р": Пилот, не сећам се да је заробљен пилот, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се тога? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево имамо његов исказ а и оптужени Поповић је 
причао да је била таква нека ситуација да се десила да је у штаб дошао 
неки пилот војске Југославије негде у том периоду кад сте и Ви били у 
штабу, па се нешто о томе изјашњавао? Вама то није познато, је ли? 
Сведок "Р": Ја знам један, не знам да ли је пилот, један официр 
југословенске војске јер је навратио да се распита за фамилију се 
распитивао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
Сведок "Р": И он је колико ја знам отишао после тога, не знам да ли је 
био тада шеф или је можда касније опет долазио, знам да је, како се 
задржао, мислим да је чак и кафу попио, мислим да је причао да је негде 
код Краљева, где ли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, шта је било то, кад је било то? 
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Сведок "Р": Не знам, не могу датум одредити, знам да је било то увече, 
пред мрак, зато кажем не знам да ли је шеф био тада, да је родом ту из 
код Каракаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је везано за Краљево? 
Сведок "Р": Да је причао да је негде он у јединици у Краљеву био, код 
Краљева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је било с тим човеком? 
Сведок "Р": Не знам, не знам ја, мислим чак и да је кафу попио ту, да је 
отишао, куд је отишао не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па он је сведочио овде у суду да је био ухапшен, 
да је ту боравио једно време и да су онда ови Торо и Зокс, које је позвао 
командант Марко, да су га они одвезли у Краљево. Да ли Вам је познато 
то? 
Сведок "Р": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се провери нешто његов идентитет, да је 
звано телефоном? 
Сведок "Р": Ако он то каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја Вас питам да ли се сећате такве ситуације? 
Сведок "Р": Ја се не сећам, ја се сећам да је један официр навраћао, да се 
задржао кратко и да је отишао. Где је отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је отишао, сам? 
Сведок "Р": Сам. Од мене је отишао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, не сећате се неке ситуације да је он, да су 
позвани неки борци Пиварског, Торо и Зокс и да су га онда превезли? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? 
Сведок "Р": Ако је он сведочио, најбоље учесници знају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро Ви сте били у штабу? 
Сведок "Р": Био сам ја, ја Вам кажем ја се сећам само то, ја сам већ 
испричао сећам се само да је тај официр, нисам ни знао, ја сад од Вас 
чујем да је пилот, да је у југословенској војсци, да је негде тамо код 
Краљева, да му је фамилија ту код Зворника јер ни он мене није знао, 
тада ми је објашњавао тачно шта је, распитивао се може ли се, не може 
ли се, попио кафу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже да га је Марко Павловић лишио слободе, да 
се представио као командант и да је онда задужио двојицу? 
Сведок "Р": Ја се тога не сећам, не сећам се, ја се не сећам да га је лишио 
слободе, ја кажем тога се сећам, нисам знао да је пилот, али знам да је 
био официр и да је попио кафу, да се распитивао за фамилију, да је 
отишао од мене, да је било негде касно поподне, пред мрак сами и да је 
отишао и појавио се тако ниоткуд, не знам тако је и отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се још неких добровољаца сећате да су ту 
долазили? Да ли сте чули за неког Тополу, па за неког Сплићу? 
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Сведок "Р": Чуо сам ја за њих свих ту који су били момци који су 
долазили, доле  одлазили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су долазили? 
Сведок "Р": Па кажем Вам долазили свако, ја сам их виђао испред штаба, 
био сам и у граду, сећам се тог Сплиће јер је зет наш зворнички постао 
после тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај Сплића? 
Сведок "Р": Да, зато га се сећам. Топола је имао надимак 
карактеристичан, висок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је био тај Сплића, у којој јединици? 
Сведок "Р": Не знам, не знам којој је он јединици припадао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо један телеграм овде којим ТО Зворник 
обавештава корпус да стижу затвореници 15. јула у Батковић, да ли је то 
оно што причате о сабирном центру Батковић? 
Сведок "Р": Да, на то сам мислио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По Вашим информацијама кад је формиран тај? 
Сведок "Р": Не знам ја кад је он формиран, није на територији општине 
Зворник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Батковић, добро? Ко је Вас информисао да 
постоји тај Батковић, јесте ли Ви лично као секретар упућивали те неке 
људе? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је радио такве ствари у овом месецу? 
Сведок "Р": Па не знам ко је тај договор направио, ко их је упутио ја не 
знам, ја само знам, чуо сам да су отишли неки људи за Батковић да су 
требали ићи и да су отишли, а није никакве везе било јер кажем штаб је 
био издвојен стварно, ја сам мало у кругу био ту, а поготово што 
Батковић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам Вас разумела шта сте Ви? 
Сведок "Р": Па мало, ја сам био стално у канцеларији, не сећам се, сећам 
се кажем да је говорено да се неки људи упуте, неки да има и заробљени 
и да треба да се упуте за сабирни тај центар у Батковићу. Кад је центар 
формиран, он је формиран на територији друге општине, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево има телеграм, ево дођите да видите. Дођите 
овде.  
Сведок "Р": Тај телеграм ја нисам писао нити знам ко га је писао ни 
одакле је послато, од мене није могло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: ТО Зворник пише. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да се сведоку показује телеграм у коме 
стоји «пошиљалац ТО Зворник», којим се 15.07.1992. године 
обавештава корпус Угљевик да стижу заробљеници из Зворника, 
кренули пре 15 минута. 
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Сведок "Р": Ја не знам одакле је послат, јер из штаба није могао бити 
послат телеграм, а одакле је послат и ко га је послао то не знам, мислим 
видим и ја шта пише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко је то могао да обавештава из Територијалне 
одбране? 
Сведок "Р": Па ко је могао, ја не знам ко је могао и ко је обавестио, кога 
је можда шеф обавестио, да ли је то шеф обавестио, ко је, кад ништа не 
пише ту. Пише ТО Зворник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шеф или Ви или има неко трећи ко је могао? 
Сведок "Р": Могао је било ко, могао је било коме дати од помоћника, 
пошаље телеграм ако је он дао, али овде ту не видим ништа ко је дао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок "Р": Јер телеграм није могао, ја сам слао факс, ако би био факс. 
Да погледам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете. Јесте ли Ви чули за неког Тодоровић 
Миладина из Тршића, звани «Џелат»? 
Сведок "Р": Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме је тај припадао, ко је тај био у том периоду 
о коме причамо? 
Сведок "Р": У том периоду мислим да је био припадник неке јединице, у 
униформи је био, ја га знам зато што сам ожењен из његовог места. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Тршића? 
Сведок "Р": Да, био сам ожењен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какву је имао униформу? Којој је чети 
припадао? 
Сведок "Р": Имали су маслинасту униформу као и остали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је припадао некој чети? Молим? 
Сведок "Р": Па имао је војну униформу као и остали, а коме је припадао 
не знам, само га знам лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Тршића је? 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? Јесте ли га виђали скоро кад дођете из 
Русије? 
Сведок "Р": Не, ја сам врло мало ту задње три године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате којој јединици је припадао? 
Сведок "Р": Не, некој јединици је припадао, мислим био је у униформи, 
да ли је припадао на крају крајева, не могу сад ја тврдити одговорно да 
јесте ни да није. Ја сам га у то време некада сам га видео после тога и у 
униформи, е сад ко је ангажовао,како је ангажован у коју јединицу, то не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули да је некад припадао војној 
полицији, јесте ли га видели некад са белим опасачима? 
Сведок "Р": Не сећам се којој јединици је припадао, да ли је припадао 
војној полицији, то се не сећам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А кад сте Ви чули за ову Герину кланицу 
и за ове лешеве који су се тамо у том периоду сакупљали, прво у 
Алхосу, после у Гериној кланици, како нам сведоче многи сведоци у 
предмету? Кад сте Ви за то чули? 
Сведок "Р": Тек 1996. године, јер ја се до краја нисам  ни задржао у 
Зворнику до краја ратних збивања, ја сам отишао раније из Зворника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не питамо о крају рата, него причамо о овом 
периоду, јесте ли чули у том периоду? 
Сведок "Р": Нисам чуо, у то време не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? 
Сведок "Р": Јер сам ја, после недуго сам отишао из Зворника и отишао са 
тих простора, после ових догађаја, после штаба и био сам једно време 
мало у Глиници, после тога сам отишао овамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то нас после не занима. 
Сведок "Р": Зато кажем тек после тих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, многи сведоци кажу да је то била чињеница 
евидентна, да су ту пролазили, да се то чуло тих дана? 
Сведок "Р": Можда се пролази, у граду шта се причало ја не знам, ја Вам 
кажем да сам скоро био 24 сата ангажован у штабу, 24 сата, врло ретко 
излазио, врло ретко ишао и кући не знам да ли сам отишао два пута, три, 
спавао ту. На крају о томе у то време се сигурно није ни смело причати, 
нико није смео, сви су били у страху, сви су били избезумљени, а заиста 
после тога сам чуо, после рата сам чуо о томе да се нешто дешавало, да 
има побијених људи, да нема људи ту, то је неспорно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А познајете ли овог Томашевић Славољуба? 
Сведок "Р": Познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли Вам је познато да је он радио нешто са 
том, везано за комисију, за размену? 
Сведок "Р": Ја кажем колико се ја сећам да је он био једно време члан те 
комисије кад је била формирана, да је био он члан комисије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже он да је био, имамо ми писмене доказе, али 
кад, кад? 
Сведок "Р": Па у то време кад смо, мислим да у то време чак и кад смо 
слали факсове те у Тузлу, мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да је крајем јула? 
Сведок "Р": Ја Вам кажем мислим, знам да је, кажем колико се сећам 
знам да је био члан комисије и да је у то време кад су ти факсови слати, 
а да ли јесте, да ли је то тачно у то време не знам да ли имају неке 
наредбе или да ли имају евидентирано где та времена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кажите ми за овог Маринка Василића, да ли 
њега познајете? 
Сведок "Р": Познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И јесте ли га видели тог дана када сте радили те 
спискове, кад су ове жене куцале? 
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Сведок "Р": Не сећам се којег дана, виђо сам га, навраћао је и он је 
нормално био начелник станице полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас питам колико је то било пута, у колико 
наврата су такви спискови, Ви кажете више пута? 
Сведок "Р": У то време један наврати један дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, говоримо о овим списковима, да ли је то 
био само један пут? 
Сведок "Р": Не, не, што се тиче спискова не сећам се да ли је он био, кад 
смо куцали, ако питате за 01. јуни, за који датум Ви питате, не сећам се 
тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже он да је свратио у штаб тог дана? 
Сведок "Р": Могуће да је свратио, ја кажем да је тешко било, тешко би се 
сад сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је тај дан по нечему специфичан био? 
Сведок "Р": Не. Мени је сваки дан био исти и радан дан и гужва је сваки 
дан, ако није био везан тих догађаја, било је за цивиле, за ове наше који 
долазе, траже, тада су пропуснице тражили да пређу у Србију, жене су 
долазиле нема им сина, гужва је сваки дан, апсолутна је гужва била у 
штабу, тако да је врло тешко сад регистровати некога да ли је са 
сигурношћу био или није тај дан, везано за један дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било неких разлика у тој гужви у 
периоду мај, јуни, јули, до хапшења команданта Вашег? 
Сведок "Р": После је било мање гужве пред хапшење команданта, пред 
ово су се смањиле гужве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред  хапшење? 
Сведок "Р": Да, али у то време, то је почетак рата и тај први месец, два 
дана су биле гужве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гужве су биле? 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли Ви сазнадосте ти људи који се нуде за 
размену који су то људи, који то треба да се мењају ти људи? 
Сведок "Р": Мени ништа није значило име и презиме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мислим име и презиме, него одакле су, шта 
су, за које се људе мењају? 
Сведок "Р": Не, нисам ја у томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули да има неких Срба на стадиону у 
Тузли па да за њих треба да се мењају неки Муслимани? Многи сведоци 
о томе причају. 
Сведок "Р": Ја сам чуо да се врши размена, да се размењују за неке Србе, 
а кад је слато у Тузлу отприлике да се ја сећам нешто да је било везано 
за Србе из тузланског подручја тамо, из регије Тузла. Толико се сећам, а 
лично, кажем Вам за имена и презимена и већ шта је, нормално док је 
вршена размена, да је размена вршена обострано да је покушано, да се 
ради размена, нормално да се. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли имали некада неки службени контакт Ви 
лично са Костом Ерићем или са Неђом Млађеновићем? Кажете, између 
осталих и они су свраћали ту, јесте ли Ви некад нешто? 
Сведок "Р": Не сећам се да сам службено имао с њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви лично? 
Сведок "Р": Да. Ја лично не да сам ја лично с њима имао контакт. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је нешто познато о овим 
сахрањивањима? Ми имамо овде наредбу о формирању Комисије за 
асанацију бојишта коју је донео председник Владе Бранко Грујић и 
касније те послове преузима командант штаба ТО, о томе је донета 
одлука 28. априла. Да ли знате о тим активностима команданта штаба 
ТО који својом наредбом формира ту комисију Коста Ерић, Неђо? 
Сведок "Р": Не сећам се лично тад ко је формирао и шта. Комисија за 
асанацију је нормално у време ратних дејстава и да је вршена асанација 
земљишта, јер било је погинулих, на линији било је размене ватре и 
нормално је да има погинулих и нормално да их неко мора сахранити и 
извршити асанацију бојишта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта знате о томе? 
Сведок "Р": Па знам врло мало, нисам учествовао у тим, та комисија која 
је радила асанацију, она је радила на терену, а где су се налазили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је та комисија имала неке састанке, да ли 
сте ви као штаб добијали извештај о њеном раду или нешто тако? 
Сведок "Р": Ја се не сећам, не сећам се да је имала састанке, не сећам се 
за извештаје њихове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте нешто о «Новом извору» тамо у 
Каракају? 
Сведок "Р": Не, ја сам само Вас питао на који «Нови извор» мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим на оба? 
Сведок "Р": Ја сам Вам рекао за овај, не сећам се да је било за Глиницу у 
«Новом извору» у овом граду или до. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А који су били тамо? 
Сведок "Р": Где, у суду за прекршаје? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не у «Новом извору», који није у граду? 
Сведок "Р": Е, то не знам шта је било доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте не сећате се да су били у граду, а где 
су били? 
Сведок "Р": Не, ја сам рекао не сећам се да су у граду у згради били, него 
до «Новог извора», исти је пролаз, само хаустор има, налази се стари 
Суд за прекршаје и ту су били затвореници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли чули док су били на «Циглани», 
фабрици тамо? 
Сведок "Р": Нешто сам после чуо да неки имају радне обавезе а не 
затвореници, па сам чуо да су били неки на радној обавези доле, а не 
знам да су били затвореници. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имао Ваш командант неког возача?  
Сведок "Р": Јесте, једно време је био један мали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који? 
Сведок "Р": Како се презива, ми смо га звали Жишка, Драган Жишка, а 
не знам како се презивао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овај возач Стево Радић неки да ли је био? 
Сведок "Р": Стево Радић возач? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? Да ли је био неки такав да је долазио ту? 
Сведок "Р": У Зворнику имају двојица Стеве Радића.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мислим на оног секретара за привреду, него? 
Сведок "Р": Био је један Стево Радић али није возач био, ја кажем 
командант ТО је имао само један кратак период тог возача Драгана пред 
хапшење можда месец, два колико га је било, Драган један, Жишка су га 
звали, момак који га је возио а тај Стево Радић ја га знам, тај човек је 
радио у Глиници, знам га из града. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви упознали овог Гогића и Пантелића? 
Сведок "Р": Милоша Пантелића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
Сведок "Р": Јесам обадвојицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он долазио у штаб, Милош тај? 
Сведок "Р": Милош је, не знам колико пута је навратио, он је био врло 
кратко начелник станице полиције, врло кратко се задржао, можда 
једном да сам га видео да је навратио, а Гогића знам овако, знам га из 
Лознице, јер био је боксер, спортиста је био раније па га тако знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тај Гогић имао неке везе са штабом 
Територијалне одбране по Вашем сазнању? 
Сведок "Р": Неке директне везе да је био одговоран у штабу не сећам се, 
не знам да није припадао некој јединици па да је имао такве везе могао 
је имати само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И добро, да ли се Ви сећате овог овлашћења за 
које Ваш командант каже да је потписао тог 01. јуна под неким 
околностима, питаћу Вас прво да ли се сећате, хоћете ли да дођете овде?  
 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да се сведоку показује овлашћење од 01. 
јуна за Агана Лупића и Ђулић Алију за преношење поруке властима 
у Тузли. 
 
 
 Прошли пут сте гледали то па сте рекли да су ти телефони 
почињали тако, да ли сте Ви били присутни када, доста је овде људи 
сведочило и оптужени Поповић се изјашњавао о начину на који је то 
сачињавано тог дана кад су људи требали да оду, с обзиром да те што 
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сте били у штабу, да ли се сећате такве ситуације да се двојица људи 
упућују, да пренесу? 
Сведок "Р": Могуће, они ако су разговарали унутра, у канцеларији са 
господином Алијом и господином Аганом, они су се договарали и 
унутар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли видите та два господина да излазе или 
нешто? 
Сведок "Р": Не сећам се, кажем не сећам се људи, ако је направљено 
овлашћење, шта су се они договорили између, која је била сврха 
њиховог договора, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, Ви се тога не сећате да је прављено? 
Сведок "Р": Не сећам се, а могуће да је прављено, не могу се сад сетити.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате да је неко после звао из Тузле 
повратно, нешто питао за неке људе или тако у штаб,  јесте ли се Ви 
први јављали на телефон? 
Сведок "Р": Углавном да иако је шеф имао једну канцеларију. Сећам се, 
било је, мислим да су тада били размењивани позиви у обадва смера.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко се јављао из Тузле? 
Сведок "Р": Не сећам се име човека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тражио некога? 
Сведок "Р": Па нормално тражио је некога, сад се сећам да ли некога из 
комисије, да ли команданта, али знам, кажем Вам сећам се да су биле 
обостране, у оба смера разговори вођени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је ту из комисије седео? 
Сведок "Р": Па не знам, не сећам се ко је, да ли су чланови комисије, да 
ли су они седели ту, да ли нису, то не сећам се сад. Ја кажем сећам се 
тих, у сећању ми је да је била обострана комуникација. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико дуго је та комуникација вођена? 
Сведок "Р": Мислим да није дуго, мислим да је пар дана, не верујем да је 
дуже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви после питали Вашег команданта шта 
се ту дешава, шта даље? 
Сведок "Р": Шта сам ја смео питати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, само питам да ли сте питали? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? И шта се после тога, који су се послови 
даље радили? 
Сведок "Р": Па настављене су активности у то време који су вођени, ја 
сад не сећам се шта је све рађено које активности али се нормално 
настављало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте за ове посебне снаге, ми овде имамо 
писмену одлуку од 16. јуна 1992. године, то је значи 10 дана пре 
Козлука, где председник Владе привремене Бранко Грујић доноси 
одлуку о формирању и именује команданта јединствене војно-
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територијалне команде општине Зворник па каже: «Формира се 
јединствена ВТК и делатност је следећа: организовање борбено 
устројство, јединствена команда и борбена употреба самосталних 
формација у месним заједницама на простору српске општине Зворник», 
па онда каже под «2. Безбедносна процена стања у општини и процена 
обезбеђивања објеката од посебног интереса» и под «3. У ратним 
условима преузимање посао  мобилизације и ратног ангажовања грађана 
за потребе бригаде» и каже да се за команданта те војно-територијалне 
команде иманује Марко Павловић, који је обавезан да привременој 
Влади предложи ресорне руководиоце за обављање послова. Да ли су то 
оне посебне снаге о којима Ви говорите?  
Сведок "Р": Па да то су те јединице за обезбеђење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Интересује ме каква је ова функција, прва 
делатност ове команде, каже «Организовање борбеног устројства, 
јединствена команда и борбена употреба самосталних формација у 
месним заједницама». Какве су то самосталне формације? 
Сведок "Р": То су биле као раније пре рата што је била територијална 
одбрана је била војска, територијална одбрана је покривала тај део, 
државно обезбеђење виталних објеката у селима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, то је тачка 2. Ја Вас питам за тачку 1 – 
борбена употреба самосталних формација у месним заједницама, 
јединствена команда и борбена употреба? 
Сведок "Р": Она је могла бити борбена употреба само ако је витални 
објекат нападнут док не дођу јединице војске, само то први тај одбрану, 
јер су зато и намењене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве су то самосталне формације, да ли Ви 
знате? 
Сведок "Р": Па то су ја мислим у принципу формирана као чета у сваком 
селу да је било одређен број војника који су обезбеђивали или Дом 
културе или пошту или централу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је познато да су те чете сеоске управо 
обезбеђивале ове затворене у Дому културе Пилице? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чета, пиличка чета? 
Сведок "Р": То нису биле у тим посебним снагама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре овога? 
Сведок "Р": Те чете нису које су формиране по тој наредби. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта пре тога какве су биле формиране те чете, 
како су устројене те сеоске чете? 
Сведок "Р": То је било батаљони су пре формирања бригаде, пре 
формирања бригаде док је био штаб. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко је командовао тим командирима батаљона, 
командантима батаљона? 
Сведок "Р": До формирања, командант штаба, док је био штаб био је 
командант штаба који је командовао батаљонима, до формирања, е, кад 
је почело формирање бригада, кад је бригада формирана, ја кажем, не 
говорим сад о временским периодима, онда смо ми прешли на те 
посебне јединице, посебне јединице снага, а до тада су били батаљони, 
то смо раније говорили имена ових. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У време кад је ово формирано? 
Сведок "Р": Већ је била бригада, ја мислим да је већ била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А пре тога? 
Сведок "Р": Пре тога док није било бригаде били су батаљони, био је 
штаб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре 16. јуна како је било за те сеоске чете, јесу 
ли биле под командантом или под бригадом? 
Сведок "Р": Не знам датум сад, ја мислим да је крај маја требало да је 
формирана бригада па да су биле под командом бригаде, требало би, ако 
је већ била формирана бригада, ја не знам којег је датума тачно 
формирана, мислим да је крајем маја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је било после с овим стварима које су 
донете у штаб, како кажете пар пута те драгоцености, сатови, новац? 
Сведок "Р": Ја сам рекао да смо предали у општину, шта је даље било 
откуд знам, како бих ја знао шта је у општини било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате шта се дешава? 
Сведок "Р": Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте се ништа распитивали? 
Сведок "Р": Како се можете, није се распитивати и да хоћеш да знаш не 
смеш се распитивати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд то ту да је донето? 
Сведок "Р": Откуд знам што су ови дошли у штаб и што су донели ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли познавали Сретена Лазаревића? 
Сведок "Р": Јесам, комшија ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Среду Вуковића? 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У то време шта су њих двојица радили Сретен и 
Средо? 
Сведок "Р": Ја мислим да је Средо био командир затвора горе тог за 
прекршаје а Сретен је био стражар колико ја знам, он је био резервни 
полицајац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је био Сретен стражар? 
Сведок "Р": Мислим у том горе код Новог извора, тај затвор, стари Суд 
за прекршаје. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви чули некада да је Ваш командант 
испитивао неке затворенике које је војска доводила и тако нешто, који 
су ухапшени у суд и тако? 
Сведок "Р": Не знам да ли је он кога ишао испитивати, ја то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате о тако нечему? 
Сведок "Р": Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули за неко убиство крајем априла, 
неко четвороструко убиство у граду да се десило, да је нешто 
истраживано? 
Сведок "Р": Четвороструко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Да ли сте чули за неког Сашу «Робију» и 
неку Лелицу? 
Сведок "Р": Чуо сам за те људе али се не сећам заиста за то убиство. Ја 
знам да је један пензионер убијен, не знам у ком је периоду, Србин и да 
је то истраживано нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко је то истраживао, је ли био суд, је ли радио 
суд? 
Сведок "Р": Радио је суд, суд је радио, од почетка ради суд, све истраге 
је водио суд јер је био формиран, био је суд формиран, истражни судија 
и председник суда је био, све је било формирано што се тиче кривичних 
дела. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте некад успостављали команданту везу 
са Сарајевом везано за неку размену, неког човека који је био затворен? 
Сведок "Р": Мислим да јесте било, да је требало бившег директора 
Глинице брата разменити из Сарајева, мислим да је тај случај био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта знате о том случају? 
Сведок "Р": Врло мало, не знам да ли је извршена размена, да ли је тај 
брат Јевтин изашао ни шта, али се сећам да је било актуелно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за кога се размењивао брат Јевте Суботића? 
Сведок "Р": Не знам за кога је у Зворнику, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад Вас не схватам, таман почнете да причате а 
онда кажете не сећате се? 
Сведок "Р": Не сећам се имена човека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је радио ту размену, ко? Ја сам Вас питала 
за команданта Вашег? 
Сведок "Р": Ја се сећам да сам једном успоставио везу команданту са 
Сарајевом и да је било питање та размена тог директора Глинице брата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А не знате за кога? 
Сведок "Р": Не знам, верујте ми не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тај човек каже да је био затворен у суду и да је 
Марко долазио код њега? 
Сведок "Р": Али ја нисам био у суду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И у јулу итд., да ли Вам је нешто познато? 
Сведок "Р": Нисам био у суду, нисам га видео, не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је био у суду затворен? 
Сведок "Р": Не у суду, то је стари Суд за прекршаје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Суд за прекршаје, да ли Вам је познато да су 
ту били затворени Муслимани? 
Сведок "Р": Ту су били, познато ми је, па ја Вам сво време причам о 
томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је ту затварао те људе? 
Сведок "Р": Откуд знам ко их је затварао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како објашњавате да Ваш командант тражи везу 
да размењује човека који је затворен у том суду са Сарајевом, 
телефонском везом? 
Сведок "Р": То не знам на који начин он то ради, али знам да је то 
полиција обезбеђивала тај затвор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је те људе затворио? 
Сведок "Р": Е, то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То не знате? 
Сведок "Р": Није то било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви сте њему обезбедили телефон са Сарајевом 
и? 
Сведок "Р": Да, с неким је разговарао, кажем знам да је то био у питању 
брат директора Глинице, да је њега треба, да није хтео да изађе из 
Сарајева и шта ја знам, остао у Сарајеву, детаље даље не знам ни шта, ни 
да ли је размењен тај човек ни шта је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је долазио сведок тај "Q" везано за то 
нешто? 
Сведок "Р": Не знам, могуће да је долазио и да је с командантом 
разговарао, са мном није на ту тему разговарао сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је долазио иначе сведок "Q" код Вашег 
команданта? 
Сведок "Р": Па долазили су сви, сви су ишли једни код других нормално 
да контакте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он и они сви што сте причали? 
Сведок "Р": Да, али не знам у које време, кад је долазио, колико пута и 
то, јер комуникација нормално да је постојала нека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Рекли сте на 
почетку Вашег исказа да је Брана Грујић, председник, дошао у штаб и да 
је галамио на сведока "Q" због злостављања људи. 
Сведок "Р": Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Можете ли да 
кажете шта је том приликом рекао? 
Сведок "Р": Не. Он се изгаламио, викао, шта је, зашто дирате људе, 
зашто не обезбедите заштиту, зашто ово, зашто оно, изгаламио се на 
брзину, питао мене где је шеф, нема га, тако је и отишао, он је такав био 

ВР
З 0

17
0



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 12. априла 2010. године 

54

плаховит, изађе, не задржава се пуно. То кажем да је галамио, да је 
инсистирао на томе, неко му се жалио, да ли је неко тај био у ходнику, 
да ли га је видео у дворишту, знам да је улетео љут, а сад шта је даље 
било, куд је отишао даље то не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: А на које се то људе 
односи то злостављање? 
Сведок "Р": На неке заробљенике, заробљене, на цивиле, на кога је могао 
тада, мислим на кога, нису злостављали сигурно наше људе, вјероватно 
да ли су били ти људи који су требали. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Јесу ли то били 
неки затворени људи? 
Сведок "Р": Ја сам рекао малопре ја не знам да ли су били затворени ти 
из Каракаја, из Техничко-школског центра, ко су били у Техничко-
школском центру, ко је био у ком затвору, састав људи, не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: А кад се дешава та 
ситуација то што причате да долази Брано у штаб, кад, мислим на који 
период? 
Сведок "Р":У том периоду, да ли је то било 01.-ог, да ли је то било 02.-
ог, ја мислим да је то кад је била та фрка око тих, кад су договори били 
око тих размена, не размена него тих исељавања, сељења. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Око ког 01.-ог, 02.-
ог, нисте нам рекли месец? 
Сведок "Р": Јуна, то је све у том времену. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: А реците ми, Ви сте 
овде рекли нама помињете прављење неких спискова људи за размене па 
сте и Ви неке спискове правили. Шта се десило са тим људима, 
разменише ли се ти људи? 
Сведок "Р": Ја то не знам, до мене је био завршен кад су направљени 
спискови, кад сам их, што сам малопре рекао послао факсом за Тузлу. 
Мој део посла се ту завршио у том делу да бих ја могао имати повратну 
информацију јер нико није имао мени дужан полагати рачуна и дат 
повратну информацију шта се дешава. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Па не мислим да 
Вам неко полаже рачуне, просто секретар сте у штабу, контактирате 
Тузлу, размена, спискови и одједном шта? 
Сведок "Р": Одједном је стало. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Па како, да ли се Ви 
питате шта би? Јесте ли чули нешто шта се ту сад десило, стоп одједном, 
спискови, размена, фрка, нема ништа и одједном? 
Сведок "Р": Нисам знао да нису размењени, да јесу размењени ни шта се 
даље дешавало. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Ништа нисте чули 
шта? 
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Сведок "Р": Ја сам имао функцију обичног техничког секретара, обичне 
секретарице у штабу. Шта бих ја могао имати повратну информацију и 
шта бих могао ја питати неког и смем питати неког. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: А реците ми, 
помињете, кажете три, четири батаљона је било у саставу Територијалне 
одбране, а колико је укупно било чета, све укупно? 
Сведок "Р": То не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Ви не знате ништа, 
секретар сте у штабу ТО? 
Сведок "Р": Нисам војно лице, ниједан батаљон није био исте величине, 
он је прављен по подручјима, батаљони се праве. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Па да ли се то није 
водило у штабу ТО колико има чета, колико чега? 
Сведок "Р": Можда се водило колико има списак укупно војника, али 
колико има чета. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Па  колико је било 
укупно војника? 
Сведок "Р": Како бих се сетио сад. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Тога се не сећате? 
Не мислим да у бројку, него ето оквирно? 
Сведок "Р": Ни оквирно, кажем било је да ли три или четири батаљона, у 
оквиру тога колико је чета, сваки батаљон је имао чета у свом саставу, 
не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Ни број људи 
укупно, оквирно? 
Сведок "Р": Откуд знам, стварно ни приближно сад да изнесем овде 
паушалне оцене било би смешно. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Добро, реците ми 
овај Пиварски и та његова јединица шта је то, да ли је то било у саставу 
ТО? 
Сведок "Р": Пиварски, на почетку кад је дошао дошао је као 
добровољац,  да ли је после прелазио,  да ли су они после дошли под 
војну команду. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Па јесу ли били у 
саставу Ваше територијалне одбране, да ли је командант био Марко 
Павловић, односно оптужени Бранко Поповић? 
Сведок "Р": Не сећам се, на почетку можда да Пиварски да је био, на 
почетку да је прикључио се некој од јединица локалних. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: И? 
Сведок "Р": А после да ли је био, како је Пиварски и отишао рано колико 
се ја сећам из Зворника. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: А шта би са тим 
његовим људима, није он сам ту био, него кажете нека јединица 
Пиварског? 
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Сведок "Р": Па ту јединица Пиварског, ја никад нисам могао дефинисати 
то као јединицу Пиварског да је он имао посебну неку своју јединицу, да 
он нешто,  можда је имао пар људи,  у свакој чети има неко ко је старији,  
ко је командир, е сад. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Добро и кажете у 
почетку су били они у саставу ТО? 
Сведок "Р": Можда Пиварски, ја кажем не сећам се за ове људе којој 
јединици припадају, од тих добровољаца они су се после измешали, 
после је долазио, онда сад један командант, они су долазили, разне 
јединице су биле, па је било разни припадници јединица. Ко је више 
коме био, многи су се отргли контроли чим су дошли. Било је и 
Симиних неких четника, тамо је било и Жућиних «Оса» и шта ја знам ко 
све, па је протеривање,  већ сам говорио, и протеривање је било тих 
паравојних формација и биле су протеране све паравојне формације. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: А шта је овај Џелат,  
у чијем је он саставу, овај што га спомињете? 
Сведок "Р": Џелат је био припадник војске. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Које војске? 
Сведок "Р": Не знам у том периоду коме, на почетку да ли је био у некој 
чети у Тршићу, да ли је после прешао у другу јединицу, могао је 
прелазити из једне чете у другу чету. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Чета Тршић, да ли 
је то територијална одбрана, шта је? 
Сведок "Р": Не,  то је у оквиру батаљона који је био тада формиран, из 
Тршића су биле, свако село је скоро имало своју чету. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Па добро, да ли је 
то територијална одбрана,  шта? 
Сведок "Р": У то време,  на почетку је била територијална одбрана,  сад 
до ког периода је он био у територијалној одбрани,  кад је после 
формирана бригада, па су прешле јединице у састав бригаде, а 
формиране ове посебне снаге,  не знам тачно којим је све јединицама 
припадао. Човек је из Тршића,  знам да су подручно биле организиване 
те чете због лакшег одласка кући и доласка и шта ја знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Реците ми само још 
једно питање. Да ли сте Ви, пошто кажете 1996. године сте ово сазнали 
за страдање ових људи, да ли у том периоду тај период, имате ли 
сазнање за убиство неког Муслимана да сте чули нешто? 
Сведок "Р": Лично да је неко убијен именом и презименом? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Да,  Муслиман неки 
да је убијен у том периоду? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мора именом и презименом. 
Сведок "Р": Откуд знам именом и презименом. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Мај,  јуни?  
Сведок "Р": Именом и презименом. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Не мора именом и 
презименом,  да ли сте чули да је један Муслиман убијен? Кажете чуо 
сам убијен је човек тамо,  убијена жена нека,  јесте ли чули за страдање 
неког Муслимана у том периоду мај-јуни-јули? 
Сведок "Р": У граду? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Не мора у граду,  ја 
Вас питам конкретно да ли сте чули за страдање неког Муслимана? 
Сведок "Р": Чуо сам за страдање и наших и Муслимана. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Не мислим у војним 
операцијама, цивилно лице неко? 
Сведок "Р": Цивилно не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Нисте? 
Сведок "Р": А у војним операцијама нормално да је било. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Добро,  хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А какви су ово били органи Ратни секретаријат и 
Ратни штаб формирани 20. маја кад је војска већ требало да оде? 
Сведок "Р": Ратни секретаријат? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ратни штаб? 
Сведок "Р": Не знам,  не знам верујте како Ратни штаб у мају и шта је 
формирано. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате то о тим органима ништа? 
Сведок "Р": Не знам како је формулисано и ко је формулисао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево,  20. маја је председник привремене Владе 
донео одлуку о реорганизацији и формирани су органи привремене 
Владе Ратни секретаријат и Ратни штаб. Ратни штаб чине Бранко Грујић, 
Марко Павловић,  Драган Обреновић,  Милош Пантелић,  Стева 
Ивановић? 
Сведок "Р": То је нешто што је формирано у општини,  то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам Вас питала где је формирано,  него да ли 
знате нешто о делатности тих органа,  посебно Ратни секретаријат,  
посебно Ратни штаб? 
Сведок "Р": Не знам, знам састав људи али не знам ни кад су имали ни 
да ли су имали састанке,  то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Рекли сте док сте сведочили прошлог 
пута да је Драган Обреновић био под Вашим командантом. У ком 
периоду да ли се сећате? 
Сведок "Р": На самом почетку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То кад кажете на почетку то ми ништа не значи. 
Сведок "Р": Од априла месеца док није формирана бригада,  док није 
тенковска јединица одвојена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта значи у априлу или док није формирана 
бригада? 
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Сведок "Р": Док није формирана та,  шта је формирана у Стандарду,  да 
ли је одмах почела бригада да ради или не,  али он знам да је био 
командир тенковске јединице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и рекли сте био је под командантом 
Марком? 
Сведок "Р": Да,  на почетку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На почетку? И кад је после кад више није био 
под Марком,  под ким је он од момента кад више није под њим,  под 
ким? 
Сведок "Р": Онда је отишао у бригаду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
Сведок "Р": Бригаду,  онда је вероватно прешао у бригаду. Е,  сад да ли 
је још тада и даље био командир тенковске чете или је већ постављен на 
неку функцију у бригади,  не знам,  ја само знам да је у времену кад је 
Пандуревић био командант да је био постављен за начелника бригаде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро,  то је велики период од маја до јесени? 
Сведок "Р": А до тада не знам коју је имао функцију у бригади. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
Сведок "Р": У том периоду да ли је био у безбедности,  да ли тенковска 
јединица је још била у употреби,  не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је он био некада одговоран за војску ту у 
мају или јуну као главни командант војни у неком периоду Обреновић? 
Сведок "Р": Не знам,  не сећам се да ја да је он био икада командант,  он 
да је био директно одговоран,  сам одговоран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
Сведок "Р": Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже оптужени Поповић да је Обреновић био 
главни, каже баш у том периоду,  у својој одбрани тако каже? У том 
периоду кад се ово дешава да је он био главни? 
Сведок "Р": Ја не знам Поповић како је њихова релација која је била,  
како бих ја знао ко је био,  да је био он главни или није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте сад рекли да по Вашим сазнањима није он 
био главни? 
Сведок "Р": Што ја знам у то време ако говорите пре формирања 
бригаде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви сте овде у Вашој изјави датој хашким 
истражитељима 2003. године рекли, између осталог да је овај Милош 
Петровић,  Мића, био као командант штаба, је ли Павловићев? 
Сведок "Р": Помоћник за безбедност? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Помоћник,  добро? Па сте рекли био је нешто као 
командант штаба у смислу значи кад је као начелник за безбедност,  је 
ли тако? 
Сведок "Р": Он је помоћник за безбедносна питања. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је помоћник за безбедност по правилу 
најближи команданту штаба у пракси иначе? 
Сведок "Р": Не знам, у пракси ја нисам војно лице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте војно лице? Па добро то пише у овој 
изјави и рекли сте да је свако српско село организовало своју 
територијалну одбрану са својим командирима,  да ли је то тачно? 
Сведок "Р": Да,  на почетку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су давали извештај Павловићу? 
Сведок "Р": Тај период пре формирања батаљона,  а ја мислим да су већ 
батаљони тада били и формирани,  одмах после тога су формирани и 
батаљони тако да су команданти батаљона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А видите шта је интересантно, Готовац и овај 
Галић кажу да уопште те чете нису стављене под њих, Готовац је био 
постављен тек од 02., 03. јуна упућен да формира други батаљон,  Галић 
исто тако да формира трећи батаљон и они кажу уопште нити је 
каракајска чета била под Готовцем,  Готовац каже почетком јуна и Галић 
каже да пиличка чета која је требала да буде уопште није била под њима. 
Сведок "Р": То не знам да ли је она била фактички. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не,  ја Вас питам да прокоментаришете то док 
није био батаљон, Ви знате да је то тако било или сад чујете од мене да 
они кажу да није тако било? 
Сведок "Р": Не,  чујем од Вас да није,  ја знам да су биле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они кажу да уопште нису успели да успоставе 
команду над тим четама, каракајској и пиличкој? 
Сведок "Р": Е то они знају,  а ја знам да на почетку биле су чете одмах 
формиране, после тога чим су формирани батаљони те чете су пошле 
под команду батаљона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Ви знате да је тако било или да је тако 
требало да буде или шта? 
Сведок "Р": Тако је требало да буде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је требало? Добро. Па сте рекли да је 
Снагову био,  ко је овај Јасиковац? 
Сведок "Р": Тихомир Јасиковац,  то је био неки активиста из СДС у 
Снагову, знам да је он био активиста раније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он водио и ТО тамо? 
Сведок "Р": Откуд знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекли сте да је он имао јединицу ТО којом је 
командовао Тихомир Јасиковац? 
Сведок "Р": Те изјаве Хашким истражиоцима,  ја сам их без превода 
гледао, они су ме саслушавали, ја питао, ти термини њихови изражавања 
како су они интерпретирали моју изјаву, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису ово термини, ово су речи. 
Сведок "Р": Не,  како су они интерпретирали моје изјаве, ја нисам могао 
проверавати. На почетку нормално да су биле формиране чете, поново 
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понављам, по свим селима. Формирање батаљона, чете су требале да уђу 
под команду батаљона. Да ли су они остварили фактичку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, Ви знате шта је требало а не знате како је 
било? 
Сведок "Р": Да,  како је на терену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро,  хвала. И где су се то састајали Грујић и 
Радић и Павловић, причали сте нешто повремено састајали су се у 
канцеларији зграде ТО? 
Сведок "Р": Не сећам се то,  појединачно то ако наврати председник 
наврати некад код команданта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А обрнуто да ли је ишао командант код 
председника у општину,  о томе сте причали? 
Сведок "Р": Па вероватно да је ишао, нормално је да је постојала нека 
комуникација, каква,  у ком домену, шта је ко коме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И говорили сте о том прелазном периоду пре 
него што се војска правилно организовала што се постигло крајем јула 
када је Павловић ухапшен? 
Сведок "Р": Постигло се тек тада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Формирање бригаде? 
Сведок "Р": Кад је формирана бригада. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја се извињавам,  имам примедбу једну. 
Саслушавате сведока,  прво сте га,  ајде да кажем као председник већа 
отпустили, нисте му дали да у несметаном излагању прво изнесе шта је 
њему познато,  постављате му цело време питања,  постављате му. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је изнео то у јуну 2006. године. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Дозволите ми да изнесем интегрално 
примедбу да Ви и ја не полемишемо. Стављам Вам следећу примедбу. 
Постављате му питања без икаквог хронолошког или другог реда,  сад 
једно,  сад друго, ви сте ово причали сад ово,  сад сте оно и оно што је 
најбитније сада му приказујете записнике за које он каже ја то нисам 
потписао. Или ћете то утврдити да ли је било аутентично превођење,  
како итд. и да ли је то у складу са одредбама Законика о кривичном 
поступку који дозвољава примену таквих доказа само уколико нису у 
супротности са Закоником о кривичном поступку и Уставу. И трећа 
ствар председнице већа, ја Вас молим,  човек је овде од пола 10, 
саслушава се као сведок, треба да Вам одговара на околности од пре 15,  
16,  17 година, нисте га питали да ли му треба чаша воде и да ли је 
уморан, да ли је било шта. Ово је исцрпљивање сведока. Ја Вас молим да 
одредите паузу јер гледам човека који ево сад даје 12:20. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок је на сва своја права упозорен још у 
служби. Воду сигурно има,  ако му треба пауза,  немојте Ви,  ако сте Ви 
уморни тражите паузу. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја сам то рекао,  то стоји у записнику,  
немојте ме убеђивати у нешто друго. То сви виде овде. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите. Ево сад ћемо паузу, седите. Само 
да завршимо. Јесте ли уморни? 
Сведок "Р": Ја нисам толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? Па добро видим бранилац је уморан,  ако 
је бранилац уморан можемо да  направимо паузу, није проблем. 
Сведок "Р": Можете направити паузу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О овоме начину узимања изјаве до сада смо више 
пута разговарали, чак и са овим сведоком везано за ову изјаву. Ако сте 
били на том претресу у јуну, ако нисте прочитајте то је 2006. године. Па 
добро и закон имамо и пресуду, имамо и мишљење и решење Врховног 
суда. Нећемо,  заиста се више на то обраћати у овом поступку. Па добро 
нека буде Стразбур,  шта год да буде, ја изјаве хашке предочавам и сви 
предочавамо,  немојте молим Вас да се враћамо на нешто што смо већ до 
сада већ сто пута рашчистили. Значи, питала сам Вас везано за тај вакум, 
помињали сте и именовање Петковића за команданта. Ко је био 
Петковић? 
Сведок "Р": Јесам,  али прво да разјасним да не би остало нејасно ово. 
Кад сте сад поменули да сам ја изјавио како је тек успостављено право 
стање хапшењем господина Павловића,  то никада нисам изјавио нити 
сам могао изјавити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јесте ли изјавили да је био Петковић 
именован касније? 
Сведок "Р": Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то сте изјавили,  то је следећа реченица? 
Сведок "Р": Петковић јесте био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Драган Петковић? Ко је Драган Петковић? 
Сведок "Р": Ја знам да је био официр у Сарајеву,  да је из Сарајева 
дошао,  сад коју је дужност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он заменио Благојевића? 
Сведок "Р": Могуће да је он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако сте Ви тада рекли па Вас питам? 
Сведок "Р": Више се не сећам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте Благојевић је остао пар недеља у 
Зворнику? 
Сведок "Р": Да,  ја сам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то тачно? 
Сведок "Р": Да ли је пар недеља,  пар дана, колико, врло кратко се 
задржао то знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то је тачно? 
Сведок "Р": Знам господина Петковића и кад је дошао, кад је именован 
за место команданта и он није дуго се задржао јер је рањен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је био неки Василић Слободан,  то сам 
хтела да Вас питам? 

ВР
З 0

17
0



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 12. априла 2010. године 

62

Сведок "Р": Био је и Василић у неком периоду. Сад ко је кога замењивао,  
сад стварно а Василић је исто и он био врло кратко. Сви до господина 
Пандуревића су остајали кратко ту,  неко због повреде,  неко због нечега 
али.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И овде сте рекли исто,  стоји у овој изјави да 
Павловић није желео да преда команду па се као нису добро слагали 
Павловић и Благојевић? 
Сведок "Р": Не,  то никад нисам изјавио да није хтео да преда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, овај део нисте изјавили? 
Сведок "Р": Како бих могао знати да ли је хтео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми имамо писмене доказе у овој плавој књизи из 
хашке документације где се више пута обраћа и Благојевић и други ови 
команданти у том значи периоду, који Ви  зовете почетни период да 
јединице ТО и даље делују,  да упркос томе што је требало да се 
претпотчини,  да оне и даље делују, да се осећа њихово присуство итд. 
Да ли Вам је то нешто познато о томе да је постојала нека наредба да се 
те јединице ТО или штаб укине а да то и даље делује? 
Сведок "Р": Ја мислим,  мислим ако мислимо о истом да се то односи на 
ове паравојне јединице на ту Жућину јединицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, овде пише ТО? 
Сведок "Р": А ТО није могао деловати мимо,  како је могао ТО,  
палалелне војне структуре није било у Зворнику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте постојали ви ТО и бригада,  значи 
постојала је паралелна? 
Сведок "Р": То је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли имали одређене послове појединачне 
једне,  друге и шта? 
Сведок "Р": Судија,  и у бившој Југославији постојала је ЈНА,  постојала 
је територијална одбрана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам,  шта сте ви као ТО радили,  а шта 
је радила бригада? 
Сведок "Р": Имате ту из наредбе,  малопре смо разјаснили,  значи 
обезбеђивање виталних објеката у граду,  у селима,  мостове,  водоводи,  
изворишта и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А исељавање? 
Сведок "Р": То је тај период после, ја не знам кад је формиран овај 
одред,  ово исељавање је било у то време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 26. јуна да ли је била бригада? 
Сведок "Р": Па то је тај период после,  ја не знам кад је формиран овај 
одред,  да ли је исељавање било у то време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 26. јуна да ли је била бригада? 
Сведок "Р": Па не знам какав је ту сад вакум и шта је ту,  то већ ја не 
знам, не могу ја то објаснити. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, малопре кажете знате,  сад кад Вас питам 
не знате,  добро? 
Сведок "Р": Не,  кажем не може бити паралелно деловање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што се тиче плаћања овде у Вашој хашкој изјави 
стоји да је Ваша обавеза,  једна од Ваших обавеза била да прослеђујете 
спискове чланова ТО и паравојних формација општинским властима за 
плаћање,  па кажете вођа јединице,  на пример Жућа или Пиварски би 
послали списак чланова јединице колико су дана радили, ми имамо те 
спискове у предмету,  а ти спискови су давани Павловићу који би их 
одобравао и онда би начелник те јединице дошао код Вас у канцеларију,  
потписао се у име својих људи и узимају новац и распоређивао својим 
људима. Да ли је тако било? 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас седите. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Нећу да седим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 
 
 
 ОПОМИЊЕ СЕ бранилац оптуженог Поповић Бранка да не 
ремети ред. 
 
 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Стављам,  ометам у основном праву да 
примедбу ставим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не,  кад поставим питање не можете реаговати. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Поставили сте питање,  устао сам,  
стављам примедбу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете кад поставим питање да ме прекинете 
усред питања. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Могу,  па како,  могу да ставим 
примедбу. Предочавате му нешто што цело време он Вам каже да то није 
аутентично,  он каже да није аутентично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас седите. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја то нисам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега седите. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: И Ви и даље му таква питања на основу 
хашке изјаве стављате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вези за плаћање ми објасните? 
Сведок "Р": То како сам изјавио у изјави тако је и било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је било? 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као што сте изјавили у изјави? 
Сведок "Р": Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поменули сте Срећу Аћимовића из Роћевића. Да 
ли је он долазио код Вас да узме плату за своју јединицу  роћевићку? 
Сведок "Р": Па да ли је он већ био кад смо ми плаћали,  та плаћања и 
што Ви имате спискове ја мислим првих једно два месеца,  да нема ту 
више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не,  Ви сте Срећу поменули? 
Сведок "Р": Ма не,  ја сам Срећу поменуо после да је био кад сте питали 
да ли се сећате команданта батаљона,  то сам Вам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што сад након овога што сте рекли да је 
тачно има даље реченица: «Командири јединица су примали плате за 
своје људе од мене,  па су то били Срећо Аћимовић из једнице Роћевић»,  
па Вас то питам је ли то тај Срећо кога сте Ви малопре сами споменули? 
Сведок "Р": Да,  ја сам навео пример да је сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сте рекли Пиварски,  Жућо,  Гогић, Јовић? 
Сведок "Р": Нису они сви били командири. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јединица пише? 
Сведок "Р": Само командири јединица су долазили,  да можда ја кажем 
ја се сећам то је можда прва два месеца тако вршено плаћање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам Пиварски, Жућо,  Гогић,  Јовић? 
Који је тај Јовић? 
Сведок "Р": Не знам,  више не сећам се сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неки Сима «Четник»,  ко је тај? 
Сведок "Р": То је био један припадник паравојне формације «Четник». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сте рекли Нишки никад није био командир 
јединице? 
Сведок "Р": Колико се ја сећам да није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У почетку био је код Жуће а касније пребачен у 
јединицу Пиварског? 
Сведок "Р": Па не знам да ли су их пребацили или су прешли сами или 
како су се организовали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је био овај Драган Стевић,  неки списак сте 
овде,  предочавали су Вам списак,  имамо и ми тај списак овде,  под 
бројем 1 Владан Матић,  под бројем 31 Драган Стевић? 
Сведок "Р": Па то је војник,  припадник те јединице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да су били чланови војне полиције,  да 
ли је то тако било? 
Сведок "Р": Па тако ако је на списку Владана Матића који су били,  да 
ли су тада већ били војна полиција или су касније, али је то та јединица,  
која је настала војна полиција. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ко је био старији по чину,  да ли овај 
сведок «Седам» или овај Владан? 
Сведок "Р": По чину је Владан имао већи чин а био је резервни официр а 
овај «Седам» је био активно војно лице и имао је мањи чин. 

ВР
З 0

17
0



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 12. априла 2010. године 

65

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте објашњавали ово у Трибуналу,  зато сте 
рекли да је овај сведок «Седам» био активни официр а Матић капетан у 
резерви,  је ли? 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па су активни добијали веће чинове од 
резервиста? 
Сведок "Р": Па не,  резервни чин активно војно лице другачије, а 
другачије резервни официр. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сад ћемо направити паузу па ћемо онда 
наставити са питањима. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од 25 минута. 
 
  

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се главни претрес настави након паузе у 13,05. 
 
 

НАСТАВАК ИСПИТИВАЊА  
СВЕДОКА ПОД ПСЕУДОНИМОМ «Р» 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам питања,  хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате? Добро. Одбрана? 
Адв. МИЛОМИР ШАЛИЋ:  (бранилац Бране Грујића) – Ја бих поставио 
пар питања,  да пробамо нешто да разјаснимо судија,  чини ми се да нам 
је остало. Сведок «Р» је на почетку саслушања на Ваше питање 
одговорио да је,  почетком јуна месеца ме интересује само овај период, 
временски ме интересује само почетак јуна месеца, Ви сте на питање 
председнице већа одговорили да је дошао Брано Грујић,  председник 
општине Брано Грујић,  тако сам ја записао. Касније на питање 
председнице већа сте одговорили да познајете Јову Мијатовића и да је 
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он био председник скупштине. Моје питање би било да ли је то иста 
функција или су то две функције или Ви то мешате и да ли знате од кад 
је Брано Грујић био председник општине? 
Сведок "Р": Ја се извињавам, иста је у питању функција,  ја сам помешао 
ту, али у ком периоду је ко био председник нисам сигуран,  временски 
кад је поново изабран за председника Брано. 
Адв. МИЛОМИР ШАЛИЋ:  Знате зашто Вам ја потенцирам на овоме, 
Брано Грујић знају га тамо као неког функционера и сви прву ствар кажу 
ето то је председник општине,  Ваша реч има тежину,  Ви сте важан 
сведок са становишта оптужбе и зато Вас питам,  значи ако је то једна 
функција не могу два човека бити на једној функцији? Значи,  да 
разјаснимо то? 
Сведок "Р": Председник општине и председник скупштине у то време је 
била једна функција,  а да ли је господин Грујић у то време можда био 
председник Владе. Тај период ја кажем временски,  не могу тачно да 
одредим кад је био Јово Мијатовић председник скупштине а кад је 
председник општине или скупштине,  иста је функција у то време била,  
а кад је господин Грујић. Тачне датуме нисам сигуран у то време ко је да 
ли су били,  да ли је Мијатовић био или. 
Адв. МИЛОМИР ШАЛИЋ:  Тако сте требали рећи. Реците ми да ли је 
Вама познато када је формирана војска Републике Српске и да ли сте 
такав документ,  обзиром да сте били технички секретар,  кажете тамо у 
неком том штабу,  добили и запримили и завели? 
Сведок "Р": Не сећам се,  мислим да је војска формирана крајем маја 
Републике Српске повлачењем југословенске војске из Републике 
Српске,  односно Босне и Херцеговине. Тачан датум не сећам се,  али 
мислим да је такав документ дошао сигурно. 
Адв. МИЛОМИР ШАЛИЋ:  Да ли знате за какав документ,  закон,  
наредбу,  уредбу којим се штабови територијалне одбране 
претпочињавају војсци Републике Српске,  да ли сте уопште чули за 
тако нешто и да ли се о томе расправљало? 
Сведок "Р": Ја нисам,  о таквом нешто не знам,  знам само да је 
преименован наш штаб у штаб за посебне намене, што смо говорили 
овде.  
Адв. МИЛОМИР ШАЛИЋ:  Председница већа Вас је чини ми се питала 
али ја бих још једном покушао. Да ли Ви знате када је формирана 
званично зворничка бригада? 
Сведок "Р": Тачан датум не.  
Адв. МИЛОМИР ШАЛИЋ:  Добро,  тачан датум,  а да ли знате месец? 
Сведок "Р": Да ли је она формирана тада крајем маја када је формирана 
војска Републике Српске,  у том периоду би требало да је формирана и 
зворничка бригада чим је формирана војска Републике Српске и после 
тога и кад је преименован штаб, док је преименован штаб у јединице за 
посебне намене што су биле после. 
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Адв. МИЛОМИР ШАЛИЋ:  Јесте ли чули за неку бирчанску бригаду? 
Сведок "Р":  Чуо сам за бригаду,  то је била на подручју Бирача. 
Адв. МИЛОМИР ШАЛИЋ:  Јесте ли чули за неки одред  можда 
бирчански? 
Сведок "Р": Па као бирчански одред не,  али кажем знам да је формирана 
била. 
Адв. МИЛОМИР ШАЛИЋ:  Да ли је било каквих активности тих 
јединица на подручју зворничке општине,  да ли знате? 
Сведок "Р": Не,  не знам. 
Адв. МИЛОМИР ШАЛИЋ:  Јесте ли били у некој комуникацији са тим 
јединицама? Да ли су долазили неки документи? 
Сведок "Р": За документе не знам да су долазили али мислим да сам био 
прошли пут овде на суђењу да ми је показиван неки документ од те 
бирчанске бригаде што се ја не сећам за тај документ,  знам да га је 
судија мени. 
Адв. МИЛОМИР ШАЛИЋ:  Да,  то је оно једно. Добро,  ништа,  хвала.  
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Само једно питање. Реците ми молим 
Вас да ли сте Ви видели док сте били тамо у том штабу територијалне 
одбране да је било када ишла некаква наредба писмена или усмена 
команданту тенковских тих јединица све до у којем времену да се 
дислоцирају,  да крену у напад,  било шта,  значи тенковским јединицама 
које су биле лоциране тамо? 
Сведок "Р": Не,  ја се не сећам такве наредбе да је издавана писмено,  а 
усмено да ли су они могли,  они су могли комуницирати мимо мене 
усмено,  а да је писмену наредбу. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците ми молим Вас сад још да Вас 
питам,  јесте ли Ви радили у територијалној одбрани пре рата? 
Сведок "Р": Не. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јесте ли резервни официр неки? 
Сведок "Р": Не. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Нисте,  је ли? 
Сведок "Р": Десетар у војсци био само. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Десетар? А да ли Вам је познат Закон о 
војсци да је донет некакав којим је расформирана територијална одбрана 
још деведесете године,  све територијалне одбране на подручју бивше 
СФРЈ? 
Сведок "Р": Не,  не знам. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Није Вам то познато? 
Сведок "Р": Ја сам био у органима управе,  тако да нисам имао везе са 
територијалном одбраном. 
Адв. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине Грујићу,  Ви сте први? 
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Опт. БРАНКО ГРУЈИЋ: Ја немам питања за сведока али бих Вас 
замолио молим Вас,  мени је 66 година и моја простата не може да трпи,  
па убудуће кад Вас замолим да изађем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па слободно се јавите. 
Опт. БРАНКО ГРУЈИЋ: Па рекао сам Вам али сте Ви опет остали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро,  извините. 
Опт. БРАНКО ГРУЈИЋ: Молим Вас да убудуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли примате извињење? 
Опт. БРАНКО ГРУЈИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите. Изволите питања. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Господине «Р»,  ја ћу кренути од Пилице. Да 
ли знате где је ова јединица и коме је била потчињена? 
Сведок "Р": Која јединица? 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Из Пилице? 
Сведок "Р": Из Пилице чета је прво била формирана,  а после су они 
припадали батаљону,  колико се ја сећам. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ком батаљону? 
Сведок "Р": Па оном што је било седиште у Локању. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Добро,  после? Да ли знате јесу ли они били 
претпочињени јединици у «Стандарду»? Ево конкретно питање? 
Сведок "Р": Не знам. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Не знате? Да ли знате да су по наредби 
официра,  односно штаба из «Стандарда» ишли на положаје одређене 
где је требало по њиховој процени? 
Сведок "Р": Ја тог периода се не сећам,  не знам ко је наређивао. Што се 
тиче те јединице, Пилице,  кад је формирана бригада, кад је «Стандард», 
нормално је да су ишли под командом њиховом ако  је у периоду кад је 
формирана војска. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Да ли знате да су они на положаје по 
наредби «Стандарда» ишли око 20. маја? 
Сведок "Р": Па ја сам рекао и малопре да не сећам се датума кад је 
формирана бригада и кад је формирана војска Републике Српске. Кад је 
формирана,  кад је већ у «Стандарду» формирана команда онда су ишли 
по наредби из те команде. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ви рекосте у једном тренутку кад је дошло 
до формирања бригаде,  цитирам: «Шефа није било дуго». Где је био 
шеф кад га није било дуго?  
Сведок "Р": Па не знам који. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ја сам ово цитирао. 
Сведок "Р": Не знам који период дуго, колико сматрате дуго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам Вас питала колико је дана то могло бити,  
а Ви сте рекли дан,  два? 
Сведок "Р": Па не сећам се колико није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема га увече па сутра дође? 
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Сведок "Р": То је било тако,  тако је радио,  рад његов је био. Ви сте 
питали за спавање његово где је он спавао,  ја сам рекао да је долазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам колико је најдуже избивао? 
Сведок "Р": Па не знам,  два,  три дана ако је негде отишао,  ја не знам 
где је,  није могао ићи нити сам ја могао питати где иде. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Да ли је бивши  командант пре него што је 
формирана војно-територијална команда био одсутан више дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који бивши командант? 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Бивши командант ТО? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма немојте му стављати у уста такве неке 
реченице. Никад није рекао бивши командант. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ја га само питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је Ваше,  немојте му одговарати кроз питања,  
то већ знате,  до сада сте ваљда научили  за оволике године да то не 
можете да радите. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Да ли сам ја до формирања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако реците да ли сам ја. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Војно-територијалне команде био,  знао бити 
одсутан више дана? 
Сведок "Р": Па понекад дан,  два,  три, ја кажем, то сам рекао, али у ком 
периоду и зашто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, трећи пут смо питали, ајмо даље неко 
ново питање. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ви рекосте да су добровољачке јединице 
биле у почетку потчињене општинском штабу ТО, односно мени? 
Сведок "Р": На самом почетку, да. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: А да ли Ви знате да ја нисам у почетку био 
командант ТО? 
Сведок "Р": Па ја говорим о оном времену. Ко је био? 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Па ја не знам ко је био али ја сам од 28. 
априла, дакле ја на почетку нисам командант ТО. Према томе, оне нису 
потчињене мени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није он говорио о датумима,  он говори о 
почетку. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: О почетку? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ће суд да цени шта је почетак,  знате,  ништа 
он, ниједан датум он није рекао. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ја поштујем суд али бих желео да неке 
ствари рашчистим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ја сам га питала шта значи почетак,  он не уме 
то да каже децидирано. Кад смо већ о том датуму, да ли Ви знате ког 
датума је постао командант оптужени? 
Сведок "Р": Не знам датум, ми смо овде причали о овим догађајима из 
јуна месеца,  а не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро,  вратите се уназад ако можете кад је 
постао? 
Сведок "Р": Не знам датума,  на почетку самог рата, првих пар дана рата 
кад смо били у «Алхосу», то сам говорио и у истрази и сада. Ја тачно и 
не знам ко је тада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да сте га виђали,  први пут сте га 
видели у «Алхосу»? 
Сведок "Р": Да сам га виђао да је навраћао и одлазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И рекли сте да је одмах по избијању сукоба 
почео да се појављује? 
Сведок "Р": Почео да се појављује? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Сведок "Р": Али нисам рекао да је био командант. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не,  рекли сте крајем априла именован је за 
команданта? Па добро,  ништа онда. 
Сведок "Р": Датуме нисам рекао,  сами почетак, а ја сам говорио о јуну 
месецу. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Да ли је општински штаб ТО командовао 
оклопним механизованим јединицама,  тенковима,  прагама,  артиљери-
јским средствима,  минобацачима итд? 
Сведок "Р": До формирања бригаде да, али то нису били оклопни 
механизовани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро,  то је већ рекао немојте поново сад 
питати иста питања. 
Сведок "Р": На почетку нисмо ни имали,  имали смо пар тенкова,  на 
почетку,  после кад је формирана бригада ја не знам шта се дешавало ни 
ко је. Овај период до формирања бригаде да, до после формирања 
бригаде не. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Чекајте,  имам сад једно конкретно питање. 
Зар није формирање бригаде непосредно по извлачењу војске 
Југославије? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Ви шта њега питате или му тврдите? 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ја питам зар није? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо га питали бар пет пута до сад. 
Сведок "Р": Ја сам рекао не сећам се тачно формирање бригаде,  знам да 
се крајем маја,  ког датума тачно не  кад је се повукла југословенска 
војска, повлачењем југословенске војске знам да се приступило 
формирању војске Републике Српске. Кад је формирана бригада бригада 
је преузела команде над јединицама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А онај прелазни период о коме сте причали? 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Да ли је било прелазног периода? 
Сведок "Р": Ја се не сећам тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се не сећате? 
Сведок "Р": Прелазни период,  који сматрате прелазни период? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од момента кад се донесе одлука да се формира 
бригада до момента када команданти бригаде почну да командују свим 
јединицама,  о томе сте причали? Не само Ви,  него. 
Сведок "Р": Па да ли је постојао вакум тај законски. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не законски,  фактички Вас питам,  а не 
законски? 
Сведок "Р": Откуд знам ја да ли је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сад сте рекли не,  а кажете сад откуд знам да 
ли је постојао вакум о коме сте се изјашњавали,  пита Вас и оптужени? 
Сведок "Р": Па вакум тачно,  ја сам на почетку рекао и сад говорим, о 
тачним датумима се не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не пита Вас датум,  да ли је постојао вакум? 
Сведок "Р": Како бих се могао децидно сада изјаснити да ли је био вакум 
или не ако не знам тачан датум формирања бригаде и ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли је постојао вакум без обзира на датум,  
да ли је постојао неки период? 
Сведок "Р": Откуд,  како да се изјасним сад да ли је постојао и како је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Речима,  не знам како друкчије да се изјасните,  
да напишете? Како да се изјасните? Лепо. Да ли је постојао или није 
постојао,  то Вас питам?  
Сведок "Р": Датуми су на наредбама били вероватно једни,  формирање 
бригаде,  једном је донета одлука да се укида штаб, други пут је донета 
вероватно одлука да се формира бригада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте на претресу у септембру 06., «Постојао 
је вакум до формирања бригаде,  Благојевић је био повучен,  нешто није 
било у реду». Кажете «Ми смо били у штабу а Благојевић је био у 
«Стандарду»,  а у граду је била само војна полиција»,  то сте рекли на 
претресу. Значи,  постојао је вакум,  то сте рекли. 
Сведок "Р": О том вакуму сад не могу,  не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то сте рекли у транскрипту, како сад свака 
реч улази,  тако је ушла и 27.09.2006. године. Сад Вас оптужени поново 
пита па ће вероватно добити неки петнаести одговор? 
Сведок "Р": Ја сад тај вакум,  како се сматра вакумом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ви рекосте да сте мени успостављали 
телефонску комуникацију са Тузлом везано за размену одређених људи 
с једне и друге стране? 
Сведок "Р": Ја сам рекао да сам успостављао везу да ли Вама,  да ли 
члану комисије. Ево  можемо погледати. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Хвала, око тога више немам питања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И друго сте рекли на оном претресу,  добро суд 
цени све. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Да ли су помоћници из штаба ТО отишли 
пре првога из штаба ТО у «Стандард»? 
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Сведок "Р": Не сећам се датума. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Није битан датум. 
Сведок "Р": Не сећам се. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Да ли су отишли раније Секанић и ови 
остали? 
Сведок "Р": Секанић мислим да јесте и за Мила Јовића сам рекао чини 
ми се да је раније отишао доле у позадину,  да ли је позадина била у 
«Стандарду». 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Добро, хвала Вам. Да ли је, ово смо 
рашчистили,  а знате ли када је формирана војно-техничка команда и од 
које структуре људи?  
Сведок "Р": На коју мислите војно-техничку команду? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ову што сам  Вам предочавала, па немојте 
поново,  ја сам га питала и предочила му већ писмени доказ,  шта га сад 
питате,  читали смо доказ. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ја га питам од које структуре људи? 
Сведок "Р": Ја се не сећам,  сећам се састава људи кад је прочитала 
судија имена, сад је спомињала ко је био члан те. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Показала сам, нема овде имена, овде нема имена. 
Сведок "Р": Ви сте за  један кризни штаб, за шта сте Ви поменули. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, Ратни штаб и Ратни секретаријат. 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он Вас пита за војно-техничку команду, 
војно-територијалну команду 16.јуна. 
Сведок "Р": Не сећам се датума, али састав људи то су били старији 
људи који нису били за чини ми се ратиште, да су бирани старији људи у 
ту. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Председнице, дозволите једно сугестивно 
питање, јесу то они типа цивилна заштита? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу дозволити сугестивно. 
Сведок "Р": Типа цивилна заштита сам објаснио мало пре и која је сврха 
њихова била, а типа цивилне заштите само што нису носили униформу 
као цивилна заштита плаве него су носили СМБ униформе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко је руководио том јединицом ВТК? 
Сведок "Р": Јединицом је руководио командант је био шеф. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Нишки?  
Сведок "Р": Он је био шеф ту, а ко је јединицама да ли је била једна чета, 
двије, како је то организовано то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како објашњавате да тај Риђошић доноси у штаб 
ТО 26. јуна спискове са тим људима који су се исељавали? 
Сведок "Р": Како ја могу објашњавати? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па питам да ли можете да објасните? 
Сведок "Р": Не, не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то  обезбеђење објеката од посебног 
интереса? 
Сведок "Р": Па не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После исељавања муслиманског села? 
Сведок "Р": Па не знам, не знам ја у коју сврху је био Риђошић и за шта 
је он доносио спискове и ко је правио спискове, ја сам реко и сто пута да 
не знам ко је правио спискове на терену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени каже да је Риђошић донео спискове. 
Сведок "Р": Ако оптужени каже њему је донио, није мени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком својству, па ја Вас питам, како онда то 
објашњавате кад кажете да је то цивилна заштита и какве везе има 
цивилна заштита са исељавањем неких људи? 
Сведок "Р": Нисмо рекли да је цивилна заштита, већ смо рекли да је то 
нешто као цивилна заштита, ја сам још сад реко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, посебне снаге за обезбеђење објеката 
водовода, канализације и сад исељавање, какве то има везе по Вама? Ви 
сте радили тамо, нисам ја. 
Сведок "Р": Па, по мени не знам какве има везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По Вама не знате? 
Сведок "Р": Ја, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Да ли сам ја икад имао седиште у 
«Стандарду»? 
Сведок "Р": Не, не, у «Стандарду» не. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Не. Обезбеђење аутобуса, оно што сте и Ви 
се нашли у непријатној ситуацији, Ви сте овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О којој непријатној ситуацији причате? 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Па оспорио је неке ствари. Јесте ли Ви те 
аутобусе обезбеђивали телефоном, личним одласком у транспортно 
предузеће или писменим актом? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је било питано, немојте понављати. Идемо 
даље. Нећемо понављати. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ја због задњег сведочења Милића хоћу ово 
да чујем, због последњих речи које је овде рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули смо данас, рекао је, изјаснио се на то ја сам 
му предочила. Ајмо даље. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ја то нисам чуо председнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако нисте чули, читаћете у транскрипту. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ако може та једна реченица од три речи да 
се понови. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Читаћете транскрипт. Која реченица да се 
понови? 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Да ли је ишло писмено, усмено или 
телефоном? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да је звао телефоном кад му Ви кажете 
да зове и да никад то није радио самоиницијативно, то је рекао. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Добро, значи Милић који је рекао да је 
писмено није рекао истину. 
Сведок "Р": И никад лично нисам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
Сведок "Р": И никад нисам лично био у «Дринитранс». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је рекао. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Значи Милић који је рекао да је писмено 
рекао је неистину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Писмено или усмено рекао је да је радио то по 
Вашем налогу, ајмо даље. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Кад се говори о Пиварском, кад се говори о 
Жући, кад се говори о Нишком, кад се говори о «Белим орловима» Ви 
рекосте у почетку су били под командом штаба ТО-а, после је било оних 
инцидената. Да ли су они били у време од 28. априла па даље под 
командом ТО-а? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте опет, који пут сада то питате. Рекао је 
у почетку су били док није била војска, а не зна кад је била војска. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: А оно кад су протерани? Дакле нису били 
цело време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па питајте га. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Па ето питао сам, а Ви ме прекидате. 
Сведок "Р": Ја сам рекао да су Пиварски, не знам којој јединици, да је 
Жућо били на почетку, да су потом протерани са територије Републике 
Српске били генерално па и из наше општине, да се Жућа потом 
повратио са својом јединицом, стациониро се у град, заузео град, правио 
изузетних проблема и да је дошла јединица, специјална јединица МУП-а 
Републике Српске која их је протјерала из града и похапсила. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Хвала Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, и кад је то било, после свих ових 
догађаја? 
Сведок "Р": Откуд знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 27. јула, па ја ћу Вам рећи. 
Сведок "Р": Ја Вам опет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете мај, јуни и јули да стрпате у два дана, 
то је немогуће, знате. 
Сведок "Р": Ја нисам ни стрпо у два дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кажете па су протерани, а протерани су 
крајем јула, а он Вас пита од почетка кад су се вратили поново под ким 
су били, то Вас пита. 
Сведок "Р": Ако пита та јединица кад је била једном протерана па 
поново се вратила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
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Сведок "Р": Није била ни под чијом командом, они су одма, ја сам одма 
реко да кад су се вратили у Зворник да су се забарикидирали у куће, 
узели једну кућу у Зворнику као штаб свој и терорисали народ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А до кад сте онда виђали Пиварског у штабу? 
Сведок "Р": Пиварског сам виђао на почетку пар пута, после човек 
отишо негде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је почетак? Сад се опет враћам на питање, 
кад је донео те ствари, је ли то почетак или шта? Кад су се вратили 
поново или не? Шта је за Вас почетак? То је питање. 
Сведок "Р": За мене је почетак све до маја, јуна месеца на почетку. Има 
прво овај почетак који је био у «Алхосу» и имамо овај део, ја кажем на 
почетку сам их виђо, на почетку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли почетак и кад су се вратили поново или не? 
Сведок "Р": Пиварски се није вратио заједно са Жућом колико се ја 
сјећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како дође у штаб са оним стварима, кад онда 
дође, кад се вратио или? 
Сведок "Р": С ким се он вратио и с ким је отишо, да ли је осто при некој 
јединици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је донео ствари на почетку или на крају, кад? 
Сведок "Р": Донио је кад је донио, имате у записнику кад је донио 
ствари, откуд знам сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ком записнику? 
Сведок "Р": Немојте сада мјешати Жућин повратак и Жућиних јединица 
и Пиварског, ја не знам Пиварски да ли је излазио, да ли се прикључио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мешам или ко? 
Сведок "Р": Не, не, кажем, има посебна Жућина јединица, Пиварски 
после да ли се сам вратио, да ли се прикључио некој јединици унутра, 
откуд знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како он долази у штаб, као шта? 
Сведок "Р": Дошао је као војник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У штаб ТО? 
Сведок "Р": Да. Ја сам реко у којој сврхи, одакле то њему то сам реко да 
не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи само знате да је дошао, а не знате. 
Сведок "Р": Не знам у којој је био функцији и шта је био, донио је то. 
Реко сам Вам и да је командант ТО наредио да се одма направи списак 
тачно је шта је донио и да се то проследи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је био командант Пиварском кад је он ту 
дошао? 
Сведок "Р":  Не знам, како да знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли га отерао командант, је ли му рекао да он 
није његов или шта? 

ВР
З 0

17
0



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 12. априла 2010. године 

76

Сведок "Р": Командант је само наредио да то попримимо, запримимо, 
направимо списак и предамо даље, а где је он отишо, зашто, како је 
отишо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И колико је то пута тако било? 
Сведок "Р": Ја сам реко већ два, три, можда два-три пута, не сјећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Два-три пута дошао Пиварски? 
Сведок "Р": Не Пиварски, ја нисам реко Пиварски, него, није само, 
једном је Пиварски. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајде да чујемо ко је још дошао? 
Сведок "Р": Па не знам како се зове други. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је тај други? 
Сведок "Р": Па не могу се сјетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зворничанин, странац, војник, полицајац? 
Сведок "Р": Војник је неки био, откуд знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добровољац, територијалац, локални неки 
мештанин? 
Сведок "Р": Не сјећам се имена и презимена, мислим да имате те 
записнике чак што су прављени, да имате у спису. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пустите Ви записнике у спису, ја Вас питам који 
су ти други што су дошли осим Пиварског? 
Сведок "Р": Не знам ко је, мало пре смо говорили о томе. Реко сам да је 
једне прилике дошо Пиварски, да је још неко дошо, да се то десило и Ви 
сте питали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На претресу сте рекли једном приликом «дошо 
Мића Петковић», одакле је он донео те ствари? 
Сведок "Р": Па не знам одакле је донио, ја само кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је Ваш колега из штаба. 
Сведок "Р": Како би ја знао одакле је донио кад нисам излазио нигде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу и те ствари исто узете и предате у општину? 
Сведок "Р": Јесу, те што се тиче драгоцености, што сте питали 
драгоцености и новца то је предато, направљен списак предато. Ко их је 
донио и у којој функцији то не могу се ја изјаснити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И, је ли тај Пиварски је ли то било везано за онај 
догађај што причате кад су рађени спискови или пре тог догађаја или 
после? 
Сведок "Р": Па у то време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У то време? 
Сведок "Р": У то време неко, не знам које тачно, не знам датуме, не 
могу, стално ме вежете за датуме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не вежем за датуме већ за догађаје, пошто 
датуме не знате, само за догађаје. 
Сведок "Р": Ја само кажем знам за те спискове, знам да су прављени, 
знам да имају у спису, а ако Ви кажете ако има у спису да је Мића 
Петковић онда је Мића Петковић, ја не могу више стварно да се сјетим. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не у спису, у Вашем исказу. 
Сведок "Р": Па у мом исказу али мени су, ја мислим да су ми тада и 
предочени ти спискови кад сам даво колко се ја сјећам истраге, да су 
предочени ти спискови да сам их видио лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О предаји новца и сатова? 
Сведок "Р": Да, да, записник тај који је прављен, дали су ми хашки 
истражиоци то предочили или овде у истрази кад је било то не могу сад, 
нисам сигуран, али знам да су ми предочени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Је ли има још питања? 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Да ли знате када су ове формације, ми 
кажемо протеране,  кад су отишле, по нашем захтеву кад су отишле из 
Зворника? 
Сведок "Р": Не сјећам се датума. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Не сећате се датума? 
Сведок "Р": Не, али знам да су генерално, ја мислим да је тада генерално 
да су из свих крајева у исто време та наредба да је била, да ли је дошла 
од председника. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Само кратко питање, јесу ли отишли због 
неких инцидената или због? 
Сведок "Р": Отишли су због инцидената које су правили јер нису се 
хтели потчинити никоме него су терорисали чак и српско становништво 
по граду и селима. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Добро. Да ли је, кад је дошао Паравлић, Ви 
сте описали све то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, да ли знате ко је Паравлић? 
Сведок "Р": Говори о овом официру? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Да ли је Паравлић дошао са женом или је 
дошао сам? 
Сведок "Р": Не знам ја, колко се ја сјећам да је био сам. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Да ли је он био ухапшен или је био само 
разоружан? 
Сведок "Р": Ја сам већ одговорио на то питање да је код мене сједио, да 
се распитиво за фамилију и да ми је реко да је војно лице са подручја 
Краљева, да је се распитиво да је родом из овог краја, ја га нисам знао и 
да се распитиво за фамилију, чак мислим да је попио кафу и да је тражио 
вама, више се не сјећам да ли је ухапшен, да ли је отишо сам, није 
ухапшен преда мном није ухапшен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред Вама није? 
Сведок "Р": Преда мном не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако реците шта Ви знате, а за остало ћемо и 
доказе користити. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Да ли је Обреновић и његова јединица 
добијале плату од нас или с друге стране? 
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Сведок "Р": Ја сам чини ми се и мало прије, колко се сјећам да су можда 
први мјесец – два, а да чак Обреновић на почетку да је војску 
Југославије плаћала, да нисмо је ми плаћали. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Да нисмо ми плаћали? 
Сведок "Р": Док су припадали војсци Југославије, док се није повукла 
војска Југославије, а да ли су и од нас добијали паре то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тад кад је био при ТО од кога је добијао плату 
Обреновић? 
Сведок "Р": Ја не знам, они су се водили док није званично повлачење 
војске Југославије из Републике Српске они су припадали војсци 
Југославије и од њих добијали плату. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е онда кад одлази војска? 
Сведок "Р": После су примали од бригаде, од кога су примали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад су онда били под ТО, кад је Обреновић био 
под ТО командир тенковске чете? 
Сведок "Р": Па то је било на сами почетак рата кад је насто, кад је 
почело повлачење, кад се он поново вратио ја мислим у Зворник, не знам 
ни ја више заиста кад, у које време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте сад рекли? Кад је била ЈНА или кад је 
отишла? 
Сведок "Р": Па више се и ја судија не сјећам више ни периода, ни до кад 
је припадао нама, ни коме смо ми све плаћали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да је једно време био под ТО, сведоци 
кажу да кад је отишла ЈНА 20. маја онда се формира ТО и команда ТО у 
правном смислу речи док не настаје бригада. Да ли постоји неки период 
такав по Вашем сазнању или не? 
Сведок "Р": Ја се не сјећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Велики број сведока о томе говори, Ви сте рекли 
били су под ТО, имамо писмени доказ да је Драган Обреновић на списку 
ТО, припадника ТО, па Вас ја то зато питам. Ви кажете Марко Павловић 
једно време је био командант Драгану Обреновићу, ја Вас питам кад је 
то било кад кажете једно време био ЈНА је ли онда пре ЈНА био у ТО, 
кад? 
Сведок "Р": Он је пре био у ЈНА, кад је дошо у Зворник прије ратних 
сукоба кад се повуко из Хрватске, потом до кад је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хајмо да дозволимо ЈНА да оде, и шта се онда 
дешава, кад је под Марком пре ЈНА или за време ЈНА или после? 
Сведок "Р": Па вјероватно после, не може бити пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А после, то Вас питам. 
Сведок "Р": Не може бити пре кад имају двије команде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико дуго? 
Сведок "Р": Не сјећам се, врло кратко јер после је формирана бригада, 
врло брзо је формирана бригада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то не знате кад је то, је ли да? 
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Сведок "Р": Да, врло брзо је формирано, повлачење југословенске војске 
формирана бригада колко се ја сјећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко је онда надређен Марку кад је он био над 
Драганом Обреновићем у том периоду  кад је био командант ТО ко је 
њему надређен? 
Сведок "Р": Не знам коме, како је ишла даље, како ја знам која је сад 
структура војна била даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ни то? 
Сведок "Р": Даље није било војске Републике Југославије, мислим није 
било војске Републике Српске кад је био ТО коме је надређен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ко је онда њему надређен? Је ли имао он 
неког надређеног? 
Сведок "Р": То ја не знам вјерујте.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажу овде неки да није имао никог надређеног у 
то време Марко Павловић. 
Сведок "Р": Како бих ја знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па Вас питам да ли Вам је тако нешто познато? 
Сведок "Р": Ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви не знате? 
Сведок "Р": Вјероватно је неком одговарао, не би мого сам човек бити 
сам себи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате? 
Сведок "Р": Ја не знам, ја Вам кажем да не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Могу да питам? Да ли је из штаба ТО или са 
неке друге стране, да не сугеришем, вршен распоред војске и оклопних 
јединица на линијама раздвајања? 
Сведок "Р": У ком периоду? 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: У периоду мај месец? 
Сведок "Р": Можда пре формирања бригаде ко је мого распоређиват. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је могао? 
Сведок "Р": Па мого је штаб пре формирања бригаде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Штаб, је ли? 
Сведок "Р": Док није било бригаде, после формирањем бригаде они су 
преузели сву команду и они су распоређивали. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Добро. Толико ми је требало, хвала Вам. И 
још једно питање, каже «плату код нас примао Гогић», знате ли Ви коме 
је Гогић припадао? 
Сведок "Р": Они су били имали неки добровољачки вод, ја мислим да је 
само први мјесец да су они примили плату, да је списак био, сјећам се 
списка да је био списак јединице и да је можда први мјесец кад је 
исплаћена плата војницима исплаћена и њему. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Коме је после припадао ако се сећате? 
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Сведок "Р": Не. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Не сећате се? 
Сведок "Р": Ја мислим да се он повуко, да ли је отишо у Лозницу ја више 
не знам. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Не сећате се, добро. Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Овај сведок «Седам», он каже да уопште 
није био у војној полицији, каже он је био  командир тенковске чете у 
јуну месецу. 
Сведок "Р": Био је он једно време у тенковској чети је био, а да није био 
у војној полицији ја сам сигуран да је био само, да ли је био пре Владана 
Матића или после Владана Матића али био је сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био је, је ли? 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је био овај Миломир Јасиковац? 
Сведок "Р": Миломир? Миломира ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? Из војне полиције, Петко Панић каже 
био је Миломир Јасиковац из војне полиције. 
Сведок "Р": Не знам тог Јасиковца, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је био Петко Хајдуковић? 
Сведок "Р": У некој јединици је био, не знам. Петка знам лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којој јединици?  
Сведок "Р": Е не знам у којој је, у којој је не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли припадао војној полицији или припадао 
територијалцима или коме? 
Сведок "Р": Не знам коме је припадао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Полицији цивилној? 
Сведок "Р": Коме је формацијски припадао не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
Сведок "Р": А знам га лично, овако га знам лично, знам ко је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Вам долазио у штаб, јесте га виђали? 
Сведок "Р": Ја Вам кажем виђо сам, како нећу виђати, нема ко није 
долазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли има неко да није долазио? 
Сведок "Р": Па, у то време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од ових имена које сам Вас питала. 
Сведок "Р": Па већина је навраћала, имена сигурно да је навраћо, у коју 
сврху, због чега је навраћо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код Вас? 
Сведок "Р": Не код мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него? 
Сведок "Р": Код команданта неко долазио за пропусницу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код команданта. Јесте присуствовали Ви тим 
разговорима? 
Сведок "Р": Разговорима нисам никад присуствово. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли они улазили код команданта? 
Сведок "Р": Па нек су, он је примо, командант је примо и странку која 
дође овако, а не ако је неко још из војске, по ком основу је дошо то ја не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Је ли Вама познато, овај Благојевић, да ли 
је он затварао неке муслиманске цивиле ту у Зворнику у јуну месецу кад 
је ту дошао? 
Сведок "Р": Благојевић? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видоје, да је држао неки затвор? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а је ли Вам познато да је вршио нека 
исељавања муслиманских села? 
Сведок "Р": Не, ја кажем ја сам Благојевића само упознао тај дан, то вече 
кад је дошао и можда сам га још једном видео њега лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако нешто Вам није познато, је ли? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вас питам нешто, да ли Вам је познато, 
пошто Ви кажете од почетка сте били у штабу, је ли тако, па је онда и 
овај Павловић. 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је нешто била забрана да се износи храна из 
штаба или тако нешто? 
Сведок "Р": Храна из штаба? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из круга, из седишта Владе и тако нешто? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо овде једну наредбу господина Грујића 
председника Привремене владе, каже, на седници Привремене владе 14. 
априла, значи две недеље пре него што је постављен решењем за 
команданта штаба ТО председник Привремене владе Грујић доноси 
наредбу па каже: «Забрањује се изношење хране и других прехрамбених 
артикала из круга седишта Владе без претходне сагласности команданта 
мајора Павловић Марка и представника Владе»? 
Сведок "Р": То први пут сад чујем за тако нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ништа зато што први пут чујете, можда 
би свашта још први пут чули, па Вас питам да ли Вам је ово познато? 
Сведок "Р": Не, није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није Вам познато да је таква наредба? 
Сведок "Р": Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим, толико о тим тајминзима и томе што 
смо причали данас. А видели сте Ви, рекосте не сећате се Маринка тог 
дана да је дошао и рекли сте тог дана кад је била та активност у штабу, 
чега се Ви онако слабије сећате, да ли знате Петка Панића? 
Сведок "Р": Знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате да је, он је сведочио овде, да ли знате 
да је он био тог дана исто тамо у Бијелом Потоку, јесте чули да је било и 
цивилне полиције тамо, да је било раздвајање итд.? Многи сведоци кажу 
да је то била врло жива активност на Бијелом Потоку, да су ови 
Ђулићани сишли, цела оптужница на пет страна о томе прича. 
Сведок "Р": Па то знају ти учесници догађаја који су били на лицу 
мјеста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Ви знате о тим дешавањима, јесте чули? 
Сведок "Р": Ја врло мало, ја Вам кажем врло мало знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајте то мало да чујемо, шта знате? Петко био 
тамо каже задужио га Маринко да иде, каже политика се договорила да 
ће сићи цивили из Клисе, Муслимани, и он отишао тамо и са неким 
малим делом цивилне полиције обезбеђивао? 
Сведок "Р": Ја кажем врло мало, чуо сам да се спрема то, спрема 
исељавање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где се то исељавање спрема? 
Сведок "Р": Па за тај Бијели Поток да ће бити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте чули да се спрема, где се спрема? 
Сведок "Р": Па чуо сам од људи, војника који су навраћали онде, људи 
причају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су навраћали? 
Сведок "Р": Који су пред штабом, у штабу, то се причало нешто биће 
неко исељавање, биће ово, биће оно, а ја нисам мого знати шта се 
дешава на терену јер нисам ни приближно био тамо, ако је господин 
Панић био тамо учесник он нормално да зна боље нег ја и ти, директни 
учесници који су били на лицу мјеста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас зато што сте рекли на претресу раније 
да је било садејстава између ТО и полиције цивилне, па сад нешто ближе 
ако можете о томе да нам кажете, на шта сте мислили, каква су то била 
садејства? 
Сведок "Р": Можда сам се погрешно изразио садејства, сарадња је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Та реч је била, ја не могу сад да измишљам неку 
реч ако Ви нисте рекли. 
Сведок "Р": Па кажем можда сам ја терминолошки употребио садејства. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте, нисам ја употребила, Ви сте рекли. 
Сведок "Р": Ја сам реко, можда сам ја употребио, ја Вам то и кажем. 
Садејства су једно, садејства су борбена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, борбе нас не занимају него ово овако у граду 
и затвори и то. 
Сведок "Р": У граду, ја сам реко, затвори, ја се сјећам да је затвор 
обезбеђивао тај у старом Суду за прекршаје да је обезбеђивала полиција. 
Полиција је задужена за јавну безбједност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко доводи људе ту? 
Сведок "Р": Где, у затвор? Не знам ја. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже Средо Вуковић војска доводи, је ли то 
садејство војске и полиције? 
Сведок "Р": Средо је био командир затвора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја Вам сад кажем, да ли знате нешто о 
томе? 
Сведок "Р": Не, ја не знам ко је доводио и зашто, ја кажем, ово што 
кажем та сарадња да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На која сте мислили садејства ван борби? 
Сведок "Р": Не садејства, не садејства него сарадња, мислим у смислу 
сарадње. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да чујемо о сарадњи ако нису борбе у питању, на 
коју сте мислили сарадњу? 
Сведок "Р": Мисли се на сарадњу, овај, полиција је вршила, она је 
задужена за јавну безбедност у граду, безбедност грађана, војна 
полиција која је за војску. Дешава се да направе инциденте војници у 
граду да њих не може да приводи цивилна полиција него војна полиција. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На које инциденте мислите да направи? 
Сведок "Р": Па дође напије се у кафићу, почне лупати или у кафани или 
негде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта, да су се они само тако напијали 
сигурно не би били овде због пијанчења. 
Сведок "Р": Не кажем за пијанчење, него било каквог инцидента. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала Вас је колегиница да ли сте чули да је 
убијен неки цивил Муслиман? 
Сведок "Р": Нисам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За та три месеца нисте чули? 
Сведок "Р": Нисам чуо за тај случај да је убијен цивил, ја се сјећам да је 
убијен један цивил пензионер, Србин да је убијен, то сам једино, то 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да сте чули да су постојали затвори, па 
јесте чули да је у том затвору неко убијен? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за овог «Репића» јесте чули шта је он урадио? 
Сведок "Р": Чуо сам за «Репића» то је био у тој Жућиној паравојној 
формацији, шта је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте чули, шта је урадио? 
Сведок "Р": Шта је радио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је радио? 
Сведок "Р": Чуо сам накнадно, касније сам чуо од људи да су причали за 
њега да је упадо у затворе, да је малтретиро затворенике, то сам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Касније? 
Сведок "Р": Касније, касније чуо, а с њима нисам волио да се сретнем ни 
у истој улици, а не близу. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што, кад нико никог није убио зашто сте се 
плашили? 
Сведок "Р": Па није никог убио, јел треба да ме убије па да га се плашим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, кад нико никога није, не Вас, него кад 
нико није убијен зашто се плашите? 
Сведок "Р": Они су терорисали цијели град, отимали, пљачкали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али не разумем како, нико нам није рекао како 
су то терорисали кад нико није убијен. 
Сведок "Р": Како, малтретирали, заустављали су цивилна аута, узимали 
им аута, читав случај је био са афером «Голфова» које су они поотимали 
од људи на путу, узимали им саобраћајне дозволе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је била афера «Голфова»? 
Сведок "Р": Па у то време кад су протерани, после. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је крај јула, ја Вас питам за мај месец и јуни 
шта су они то радили кад се Ви плашите, а не знате да је било ко убијен? 
Сведок "Р": Кажем Вам, плашим се, чуо сам тероришу, да тероришу 
знам правили су свашта по граду, врло незгодни људи, отели се 
контроли, нису хтели ни под чију команду, како се нећу плашити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чијој контроли? 
Сведок "Р": Па нису хтели ни под чију контролу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А под чију су требали па нису? 
Сведок "Р": Па ако су све војне јединице биле под једном контролом 
требали су и они бити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Под  којом контролом? 
Сведок "Р": Требали су бити укључени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У шта? 
Сведок "Р": У ове јединице које су биле регуларне, батаљоне, чете под 
командом, они то нису хтели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Под командом чијом? 
Сведок "Р": Па под чијом су биле и остале јединице регуларне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Ви мене питате? 
Сведок "Р": Не, кажем под чијом су биле и остале. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па под чијом су биле? 
Сведок "Р": Ако је тада био штаб онда под командом штаба, да су биле 
регуларне јединице укључене, него су они једноставно не знам како 
којим речима више да Вам објасним. Ти су људи сви су били наоружани 
у то вријеме, они су упали у град, заузели кућу, хоће ли неко пуцат 
гинут с њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли Ви можете нама сад да објасните, ево Ви 
сте причали да су били ти спискови итд., ми имамо многобројна 
сведочења да су од 01. до 05. јуна Пиварски, Нишки, Црни, Мрки, разни 
неки били ту задужени долазили и изводили људе из тог Техничко-
школског центра, мало пре ми рекосте Благојевић да није никад никога 
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затварао, да Ви знате да није никог исељавао, ко је организовао те људе 
да ту долазе? 
Сведок "Р": Ја не знам ни како су долазили ни што су долазили, а реко 
сам лично да Благојевић није доводио људе и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је доводио? 
Сведок "Р": Откуд знам ко је доводио, ко је хапсио, где су ухапшени, 
како су приведени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која је друга била униформисана формација тих 
дана? 
Сведок "Р": Ја сам Вам реко судија, Ви сте ме питали директно за 
Благојевића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Сведок "Р": Ако се односи на личност Благојевића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, за личност Благојевића Вас и питам. 
Сведок "Р": Па ја не знам да је он хапсио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је Обреновић тих дана хапсио у Техничко-
школском центру? 
Сведок "Р": Не знам ко их је хапсио на терену, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, те људе који су ту доведени у школски 
центар то Вас питам. 
Сведок "Р": Па не знам ко је то радио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад су ти спискови прављени. 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете није Благојевић, је ли Обреновић? 
Сведок "Р": Не знам ко је, ја не кажем да је Благојевић хапсио, изгледа 
да се ми не разумемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наређивао, наређивао? 
Сведок "Р": Не знам ко је наређиво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
Сведок "Р": Не. И да ли су можда самоиницијативно, шта су радили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И за каракајску чету која стражари је ли можете 
то да нам објасните, стражари и чува наводно те људе, па у оптужници 
пише да ни они не спречавају те да упадају, да изводе да убијају итд.? 
Каракајска чета, каже Готовац није њима командовао тих дана, првих 
пет дана јуна. 
Сведок "Р": Па нисам ни ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам рекла да сте Ви, питам ко је командовао? 
Сведок "Р": Не знам коме је припадала формацијски тада чета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па они кажу ми смо каракајска чета ТО, Ви сте 
ТО па Вас питам ко је њима командовао, да ли Ви знате? 
Сведок "Р": Ако је већ батаљон био формиран онда је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није био, каже Готовац да није био још. 
Сведок "Р": Онда су припадали, док нису формирани батаљони 
припадали су ТО, док нису формирани батаљони. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, ко им командује? Ко командује 
Здравку Благојевићу Чаруги командиру каракајске чете, ако му не 
командује Готовац ко му командује? 
Сведок "Р": Па не знам, како нег, коме Готовац ако је формирана, овај, 
батаљон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, каже, није још формиран. 
Сведок "Р": Па онда не знам ја, ако није Готовац онда није Готовац ни 
мого командовати ако није ништа ни формирано. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете мало пре ТО, па ко је то ТО, је ли то 
човек неки ТО или је то нека фирма или шта? 
Сведок "Р": Ја сам реко до формирања да је војска припадала штабу ТО, 
прво су биле постојале чете после су прерасле у батаљоне, кад су 
формирани тачно батаљони, овај, не видим сад разлоге везати изјаву 
Драгану Готовца да није он командово, није мого ни командовати ако 
није већ био командант, ако је већ био командант онда је командовао, не 
може сад нисам командово био сам командант. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, није,  каже он тек је 02.јуна позван да 
формира Други батаљон, да отпочне формирање али каже да нема 
фактичку команду над том четом, а та чета каракајска је цела саслушана 
и каже ми обезбеђујемо, па Вас ја питам под ким су они, да ли Ви имате 
сазнање јер сте Ви секретар команданта ТО, штаба ТО, то Вас питам, да 
ли ме схватате? 
Сведок "Р": Да, схватам ја питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ајте ако можете. 
Сведок "Р": Ја Вам кажем по датумима ако није формиран већ како 
тврди Готовац да није био командант батаљона онда до формирања 
батаљона чете су биле под командом ТО. Кад су формирани батаљони 
онда је претпостављени им био командант батаљона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли сведок може да нам каже у ком 
периоду је он био технички секретар команданта територијалне 
одбране? 
Сведок "Р": У периоду кад је и он био командант. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је до хапшења, то је пре рекао. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Је ли тај период уписан у Вашу војну 
књижицу? 
Сведок "Р": Не знам, нисам ја уписиво ништа јер ми није потребно то. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Је ли неко други био пре Вас технички 
секретар или сте Ви били једини? 
Сведок "Р": Па ја сам био ту, била је, кажем, још су биле две 
дактилографкиње. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Не, не, је ли неко пре Вас обављао послове 
техничког секретара? 
Сведок "Р": Мислим да није, можда, не знам. 
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СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А после Вас? 
Сведок "Р": Ја сам био до хапшења господина Павловића. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Добро. Да ли је Вама познато када је почело 
наоружавање ових сеоских чета по српским селима, сеоских чета 
територијалне одбране? 
Сведок "Р": Не знам који је период био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је питање? 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Кад је почело наоружавање сеоских чета 
територијалне одбране? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте се Ви вратили, па наоружали смо те чете, 
ајд сад да видимо под ким раде, немојте молим Вас да се враћате. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли Вам је познато и да ли су у штаб 
територијалне одбране долазили Муслимани из околних села и 
преговарали о предаји оружја, о исељавању? 
Сведок "Р": Ја сам реко, већ одговорио на то питање, у штаб је у то 
време долазили су и Срби, вјероватно и Муслимани док још није све, 
како је ступано у контакт с њима, како је успостављен тај контакт око 
разоружавања, размене ја не знам, а нема ко није долазио у штаб, ја 
кажем распитивали се и једни и други за своје породице и фамилије, јер 
је у Зворнику једно време било и муслиманског живља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за кога су се то Муслимани распитивали у 
штабу? 
Сведок "Р": Не, ја сам реко да су долазили и Срби и распитивали се за 
своју фамилију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Муслимани рекли сте. 
Сведок "Р": И Муслимани долазили нормално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За кога су се они распитивали? 
Сведок "Р": Па вјероватно за свог неког јер су били прекинути контакти 
многи контакти нису били у деловима у општине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу се распитивали за неке заробљене? 
Сведок "Р": Не сећам се ја за кога су, ја кажем ја сам само реко кад  је 
било питање јесу ли долазили ја сам реко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причали смо о «Бубици» ево ја ћу да Вас 
подсетим па онда још неке сте говорили. 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже и оптужени Бранко Поповић да је долазила 
нека жена распитивала се за мужа па је сазнао да се на «Економији» 
налазе неки заробљени, о томе нешто да ли се сећате? О том делу 
распитивања Муслимана за своје заробљене рођаке? 
Сведок "Р": Ја, чини ми се да су говорили да је долазила да ли пуница од 
«Бубице» или «Бубицина» жена, неко је долазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, и? Откуд ту да дође? 
Сведок "Р": Па сви путеви су водили ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту, је ли? 
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Сведок "Р": Вјероватно их неко упутио на ту адресу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли су ови команданти сеоских чета 
територијалне одбране подносили извештаје и рапорте команданту 
територијалне одбране? 
Сведок "Р": Па то не знам ја да ли су подносили. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Па јесу долазили у штаб? 
Сведок "Р": Ја сам већ сто пута говорио долазили су, нормално да су 
долазили, шта су разговарали унутра ја не знам и зашто су долазили, 
која је сврха њиховог доласка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ја сам Вас  то питала који су то, ево то сте и 
нама причали, који су то били командири, дајте реците нам неко име. 
Сведок "Р": Ајте сјетит се имена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па можете да се сетите, па Ви сте из Роћевића. 
Сведок "Р": Не, реко сам само из Роћевића, реко сам из Роћевића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте онога Срећу Аћимовића. 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ко је долазио испред Тршића, ко је 
долазио испред Пилице, испред каракајске чете ко је долазио, из сеоских 
чета? 
Сведок "Р": Долазили су они који, ко је био командир тада те чете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то смо чули, али ја Вас питам ко? 
Сведок "Р": Па не знам имена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете Машановића не знате, он је био 
командир пиличке чете. 
Сведок "Р": Њега не знам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли знате Чаругу? 
Сведок "Р": Чаругу знам лично прије још што ми је бивши баџа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли долазио Чаруга? 
Сведок "Р": Чаруга је навраћо, ја мислим да је навраћо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да јесте? 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: У ком периоду су у Зворнику почеле да 
долазе добровољачке јединице? 
Сведок "Р": Па они су, у Зворник су добровољачке јединице почеле 
долазити почетком рата колко ја знам, како је почело избијање ратних 
сукоба. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А кад је то, да ли можете макар да овако 
оквирно кажете? 
Сведок "Р": Па почетак кад је био 06. који 08. април тада у том почетку 
тих првих пар дана и више није се знало ни ко је. 
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СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: У једном тренутку сте рекли да је Жућина 
јединица дошла непозвана у Зворник, па јесу ли ове друге јединице биле 
позиване? 
Сведок "Р": Па није нико, ни једна јединица није позивана, нико није 
позван лично и те добровољачке јединице су долазиле сами се јављали 
људи као добровољци, прикључивали се као што је било на све три 
стране тих прилажења и долажења, а нико није позван званично сигурно 
ја сам сигуран да нема званичног позива упућеног. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Добро, а је ли био неко овлашћен да каже да 
они могу да буду ту и да делују тако како делују? 
Сведок "Р": Па ја сам мало разјашњавао око тих, нико њима није 
дозволио, дозвољено је било на почетку да бораве али да се прикључе 
јединицама и да се ставе под команду што су већина од њих одбили и 
онда је тражено протеривање њихово комплетно протерани, онда поново 
се вратио Жућа са својом јединицом и поново је протеран, не знам више 
шта рећи о томе. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Је ли Вама познато ко је водио преговоре о 
предаји оружја са Муслиманима, са муслиманском страном? 
Сведок "Р": Не, не, јер нисам учествово у преговорима, нисам био тамо. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Рекли сте да сте сазнали да мештани неких 
муслиманских села траже да се добровољно иселе из својих села зато 
што се осећају угрожено, па кажите ми од кога су се они осећали 
угрожено, ко је њих угрожавао? 
Сведок "Р": Па исељавали су се и Срби из појединих делова општине, 
осећали се нормално, ја сам реко да су се осећали угрожено, нормално 
да су се осећали угрожено ако су окружени српским селима, а рат се 
води између два народа, нормално да су били угрожени. Исто сам се и ја 
осећо угрожен. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Па јесте знали да је било пуцања у правцу 
њихових села и оружаних напада у правцу муслиманских села из 
српских? 
Сведок "Р": Не, не, то нисам, ја сам и кад сам сведочио реко само да 
претпостављам да су се осећали угроженим што су се осећале и наше 
поједине средине да кажем наше јер српске средине које су биле на 
границама раздвајања све је то било исељавало се, бјежало, ишло даље 
који су могли. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да, у једном тренутку сте рекли да Вам је 
познато да су у току рата вођене истраге и да је Основни суд у Зворнику 
радио нормално и водио истраге у случајевима убиства, па је ли Вам 
познато ко је радио те истраге? 
Сведок "Р": Не знам тада које судије, ја сам само реко да знам да је суд 
функционисо, да је суд радио, ко су биле судије у то време вероватно 
запослени који су били Срби који су пре рата били затечени у радном 
односу у суду тако да су и наставили радити. 
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СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Је ли Вама познато да је Петар Ристић био у 
том периоду истражни судија? 
Сведок "Р": Познато ми је да је био судија у суду, а да ли истражни, да 
ли парничар то не знам. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли знате можда да ли се сећате да је он 
једном приликом био у канцеларији команданта територијалне одбране 
односно ту баш у пријавној канцеларији и чекао пријем код команданта 
територијалне одбране Марка Павловића, како он каже? 
Сведок "Р": Не сећам се, не сећам се да је сједио да је био то се не 
сјећам, знам човека, знам да је био судија. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А да ли се сећате да ли су непосредно пре 
01.јуна са командантом територијалне одбране контактирали директори 
«Дринатранса», фабрике «Глинице» и то? 
Сведок "Р": У ком периоду? 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Па пре 01. јуна, тад? 
Сведок "Р": Па контакти су били, нормално, по неком основу распитиво 
се, по неком основу вјероватно и око рада и око обезбеђења фабрике и 
око радно ангажованих и оних који су на радној обавези и они који су 
војно ангажовани, мислим да можда у том контексту се могли водити 
разговори. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А јесу били контакти у вези са ангажовањем 
камиона и аутобуса за превоз неких цивила? 
Сведок "Р": Ја сам већ одговарао на то питање, већ сам одговорио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, не морате ако нема нешто ново не морате 
одговорити. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Кад су ови, мислим, кад је тај војник донео 
ту кесу са златом и тим драгоценостима, у чему је он донео заправо то? 
Ја сам рекла кесу јер сам тако претпоставила, шта је то било? 
Сведок "Р": Кеса, торба, шта ли је било не знам ни ја. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А колико је тога било? 
Сведок "Р": Па не много, не сећам се, кажем постоји записник о томе 
сигурно и не бих се изјашњавао паушално. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Ви кажете да сте пописали то појединачно па 
требали бисте да знате. 
Сведок "Р": Требало би, 17 година је прошло, ајд се Ви сјетите шта је 
било у некој торби прије 17 година. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А како су те ствари изгледале, као да су узете 
из неке продавнице или како, покупљене? 
Сведок "Р": Ја сам набројо шта је било, да је било пар сатова и шта ја 
знам да ли је било неког прстења, да је било неких минђуша, да је било 
девиза, у којим апоенима, колко, то не могу се сад сјетити. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А јесу ти људи који су то донели рекли 
одакле то доносе? 
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Сведок "Р": Не знам, можда су рекли команданту, мени не, јер мени није 
имало потребе полагати рачуне. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли је Вама познато нешто о затварању 
Муслимана у фабрици «Алхос»? 
Сведок "Р": То је нешто било на почетку, кад је тек почео рат, и о томе 
сам ја раније говорио. Знам да је било нешто, ја сам био на спрату, доле 
је нешто било да ли је приземљу, у хали, колико, шта, јер то је врло брзо 
мало се било у «Алхосу» смо ми били пар дана и прешли у град. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Је ли се штаб територијалне одбране тад 
налазио у тој фабрици? 
Сведок "Р": Тада није био штаб. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Добро. 
Сведок "Р": Не знам ни шта је било тада, како се звало то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је било у «Алхосу»? 
Сведок "Р": У «Алхосу» били, сад не знам, није се ни звао штаб ја 
мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био ту Ваш командант касније штаба ТО? 
Сведок "Р": Ја сам реко раније да се повремено, понекад појавио, али 
смо врло кратко били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је већ на почетку, добро. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Рекли сте да се тај официр муслиманске 
националности који је дошао у штаб распитивао о својој породици, па 
јесте сазнали Ви нешто тад шта је било са његовом породицом? 
Сведок "Р": Не, ја нисам. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Јесте му рекли? 
Сведок "Р": Па нисам му ја мого ништа ни рећи, ја сам га само примио 
ту, мислим, кажем, не знам, човек је ту жив да је можда и попио кафу, 
можда да сам га понудио кафом, после тога да ли је разговаро са 
командом или није, вјероватно да јесте, и удаљио се. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: И рекли сте више пута данас да сте се 
плашили да причате о тим стварима у то време, да сте се плашили да 
причате, да питате било шта о томе, од кога сте се Ви то плашили да 
причате? 
Сведок "Р": Овај, Ви вјероватно нисте били у војсци, а ни полицији, о 
таквим стварима онај ко не мора да зна не зна и не сме ни питати. Која је 
моја била сврха испитивања неких ствари ако сам ја само технички 
секретар задужен само за тај технички дио посла.  
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Само, је ли Вама познато име Споменка 
Стојкић? 
Сведок "Р": Споменка Стојкић? 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Споменка Стојкић, да. 
Сведок "Р": Споменка Стојкић не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Челопека нека жена што је била у затвору два 
и по месеца. 
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Сведок "Р": У затвору била? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Сведок "Р": Ја само знам једну Споменку Стевановић, она је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било жена по затворима? 
Сведок "Р": Не знам, то први пут чујем сада Споменка Стојкић  за њу 
чујем и да је била у затвору. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то ћемо имати друге сведоке, не мора 
сведок све да зна. 
НАТАША КАНДИЋ: Данас сте на питање председнице рекли да сте Ви 
успоставили ту факс везу, односно да сте тај списак који сте, мислите да 
је могуће да сте га Ви диктирали, да сте га само проследили факсом, а на 
питање оптуженог Поповића Ви сте рекли да сте успоставили везу за 
команданта, шта је тачно? 
Сведок "Р": Прво нисам рекао, рекао сам да сам пар пута успоставио 
везу и, прочитајте стенограм. 
НАТАША КАНДИЋ: У вези са тим. 
Сведок "Р": Да разјаснимо, реко сам да сам успоставио везу, нисам 
сигуран да ли је за команданта или за члана комисије који је био за 
размену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, раније сте били сигурни, ајмо даље, 
нећемо сад поново да. 
НАТАША КАНДИЋ: Зато што је данас рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо различите исказе. 
НАТАША КАНДИЋ: Па да видимо с ким је  успоставио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас је убацио и комисију. 
НАТАША КАНДИЋ: С ким је успоставио везу у Тузли, то? 
Сведок "Р": Не знам ко је с друге стране жице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па није рекао персонално ко је био. 
НАТАША КАНДИЋ: Да, да, зато га сад питам да ли зна с ким је 
успоставио везу? 
Сведок "Р": Не знам, како бих знао ко је с друге стране. 
НАТАША КАНДИЋ: Некога сте, претпостављам, кад се каже 
успоставио везу неко Вам онда да с ким ћете да успоставите везу. 
Сведок "Р": А шта би ми значило сад и не сећам се имена, човек се 
вероватно представио, нормално да се представи ко што се и ја 
представим али како му име ја се не сећам сада, знам да је успостављена 
веза, знам да је мушка особа у питању и кажем, реко сам да разјасним. 
НАТАША КАНДИЋ: И шта сте рекли? 
Сведок "Р": Реко «успоставио сам везу», шта сам реко. 
НАТАША КАНДИЋ: Па добро. 
Сведок "Р": «Имате везу, овде Зворник» и то је моје било. 
НАТАША КАНДИЋ: А шта Вам је та мушка особа рекла? 
Сведок "Р": Па ништа, прихватила везу. 
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НАТАША КАНДИЋ: Па, јесте тражили одређену особу или зовете, 
окрећете број, неко се јави и Ви кажете «ево имате Зворник». 
Сведок "Р": Ја сам добио везу, да је то нека тамо исто комисија за 
размену, шта ли је било. 
НАТАША КАНДИЋ: Хајде  мало гласније само. 
Сведок "Р": Дат ми је број, назво сам број, речено ми је да је то нека исто 
комисија за размену. 
НАТАША КАНДИЋ: Ко Вам, речено Вам је, ко Вам каже, тај који се 
јавља? 
Сведок "Р": «Ко Вам каже», па ја сам добио број да назовем тај број и да 
успоставим везу. 
НАТАША КАНДИЋ: Чекајте, чекајте сад, јесте добили број да позове 
комисију за размену или? 
Сведок "Р": Па не знам тај број у Тузли, чији је био. 
НАТАША КАНДИЋ: Сад сте рекли комисију за размену. 
Сведок "Р": Па, не, Ви ми стално стављате мени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да сте успостављали везу команданту 
Марку који је причао с неким из Тузле родом из Витинице, тако сте 
рекли. 
Сведок "Р": Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи тај неко из Тузле је био родом из 
Витинице. 
Сведок "Р": Да, и опет не знам ко је. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, али само, да ли сте добили службу, 
односно комисију за размену или, као што кажете, или? 
Сведок "Р": Госпођице Кандић, како би ја знао кога сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, рекао је да је контактирао са штабом у Тузли, 
штаб чега? 
НАТАША КАНДИЋ: Не, не, сад је рекао да је добио комисију за 
размену. 
Сведок "Р": Па, штаб, комисија, немојте ме узимати за, ја вам упорно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад је рекао да је контактирао њихов штаб са 
штабом у Тузли. 
Сведок "Р": Неки штаб сам, некога у Тузли, да ли је то комисија за 
размену, да ли је то штаб откуд знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте знали кога да зовете? 
Сведок "Р": Па добио сам, ја Вам кажем добио сам број, окрени тај број 
успостави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога, од кога број сте добили? 
Сведок "Р": Добио од команданта, од кога, ко ми је број дао. 
НАТАША КАНДИЋ: Шта Вам је рекао кога да зовете? 
Сведок "Р": Зови тај број и успостави везу, шта ће ми рећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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НАТАША КАНДИЋ: Раније сте у оном ранијем суђењу рекли да сте, да 
Вам је познато да су ови који су били затворени у Челопеку да су 
размењени, одакле, ко Вас је о томе обавестио? 
Сведок "Р": Ја сам реко да су требали бити размењени и да су требали 
бити упућени. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, али одакле Вам све то? 
Сведок "Р": Сад да се ја сјетим ко ми је мого рећи. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, а ко Вас је уопште обавестио то, одакле Ви 
знате да су били затворени тамо? 
Сведок "Р": Нико мене није лично имо потребе. 
НАТАША КАНДИЋ: Не, не, само Вас питам врло конкретно. 
Сведок "Р": И ја конкретно  одговарам. 
НАТАША КАНДИЋ: Да, ко Вам је то рекао да тамо има затворених 
људи? 
Сведок "Р": Па причало се, ко је реко. 
НАТАША КАНДИЋ: Причало се? 
Сведок "Р": Причало се, није мени нико лично долазио да реферише јер 
није имо потребе мени реферисати, да ми каже, «еј знаш шта (сведок 
изговорио своје име)», сад. 
НАТАША КАНДИЋ: А о ком се још затвору, логору причало? 
Сведок "Р": Причало се о Техничко-школском центру. 
НАТАША КАНДИЋ: Причало се? 
Сведок "Р": Причало се. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро је, пошто сте нам рекли да сте ви већ чули 
тек 1996. године? 
Сведок "Р": Ја сам реко да сам тек чуо 1996. шта се дешавало, да је било 
неких дешавања. 
НАТАША КАНДИЋ: Сад сте рекли да се причало, пазите ово што сте 
рекли за Челопек то је било у време догађаја јер Ви кажете онда сте 
рекли и сад сте поновили да је они требало да буду размењени и онда 
одмах после тога кажете а причало се и о Школско-техничком центру, 
па нам реците шта се причало? 
Сведок "Р": Шта се причало? Ја сам кажем чуо да је то постојало, шта 
конкретно се причало шта, више се не сјећам, не сјећам се више. Заиста 
сугестивно питање и питања овако, мислим да се ја сјетим шта је 
причато и ко је мени реферисо. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, али како се овако добро сећате да је за 
Челопек да се причало да ће бити размењени? 
Сведок "Р": Па хоћете ми Ви сад натерати шта се могу сјетити. 
НАТАША КАНДИЋ: Не, ја само питам, да Вас замолим да се сетите 
шта се причало ако већ знате да се причало у вези Школско-техничког 
центра шта је то о чему се причало, шта се говорило? 
Сведок "Р": Па, причало се да има заробљених, шта. 
НАТАША КАНДИЋ: И даље? 
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Сведок "Р": И ништа друго. 
НАТАША КАНДИЋ: Ко су били заробљени јесте чули? 
Сведок "Р": Па били Муслимани, нису Срби. 
НАТАША КАНДИЋ: Одакле, јесте чули? 
Сведок "Р": Не. 
НАТАША КАНДИЋ: Јесте чули, а онај списак који сте Ви можда 
диктирали је ли то има везе с тим? 
Сведок "Р": Откуд знам ко је имена сад на списку одакле су. 
НАТАША КАНДИЋ: Не, не, јесте знали да је то та група која је у 
Школско-техничком центру? 
Сведок "Р": Како бих мого знати која је група. 
НАТАША КАНДИЋ: Па јесте питали ко су ти људи? 
Сведок "Р": А што бих пито. 
НАТАША КАНДИЋ: Молим? 
Сведок "Р": А што бих ја пито ко су. Није мој посо био да питам ко су, је 
ли тако. 
НАТАША КАНДИЋ: Па добро, ако не налазите да треба да питате. 
Сведок "Р": Па нисам био одговорно лице, нисам био неко коме треба да 
неко реферише, нисам имо потребе да се ја распитујем за било шта, 
радио само тај дио посла који сам радио, на томе се завршавао мој рад. 
НАТАША КАНДИЋ: Па је ли Вас није занимало ко су ти људи што су 
затворени, зашто су затворени? 
Сведок "Р": А што, како, што би ме занимало, шта ја могу ту да урадим и 
зашто би мене занимало кад имају надлежне институције, тада су биле 
онај ко треба да зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које су биле надлежне институције за те 
затворене? 
Сведок "Р": Не за затворене, кажем за све догађаје који су се дешавали 
били су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нас интересују затворени и исељавани, значи 
не интересују нас толико војне операције већ нас интересују затварани 
људи и исељавани људи. 
Сведок "Р": Ја одговарам само на питање што нисам пито и ко су ти. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, сад сте рекли «надлежне институције», ја Вас 
само питам. 
Сведок "Р": Надлежни, ко је био тада власт. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
Сведок "Р": Нисам ја мого био надлежан за то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вама каже да сте Ви могли, ми Вас само 
питамо ко су надлежне институције, да завршите мисао. 
Сведок "Р": Које су надлежне институције? У то време у Зворнику је 
функционисала општина, функционисао суд, функционисао штаб и ко је 
мого бити трећи надлежан, полиција и ко још. Ја само одговарам на 
питање, каже како ниси знао, што ниси пито ко је. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. 
НАТАША КАНДИЋ: Такође раније у оном ранијем суђењу рекли сте да 
су и Челопек и Каракај били под контролом територијалне одбране, је ли 
тако? 
Сведок "Р": Ја сам реко да је затвор у Зворнику обезбеђивала полиција, а 
да не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте «припадници ТО обезбеђивали Каракај 
и Челопек али нисте сигурни... 
Сведок "Р": Нисам сигуран да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: ...јер би то било логично», ето тако сте рекли. 
Сведок "Р": И нисам, и то и сад тврдим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што би било логично ако нисте сигурни да ТО 
обезбеђује Каракај и Челопек? 
Сведок "Р": Па ако су били, ја кажем са сигурношћу тврдим да су затвор 
у Зворнику обезбеђивала полиција, а да претпостављам али да нисам 
сигуран да су ове затворе обезбеђивали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ми одговорили на питање, зашто је 
логично да Каракај и Челопек обезбеђује ТО, зашто је то логично? 
Сведок "Р": Па логично кад су војна дејства била у питању, нисам ја знао 
у то време да ли је било цивила или не, они су били само војни 
заробљеници можда, шта је било, зато сам реко да је логично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта сте знали у то време ко је ту затворен? 
Сведок "Р": Па нисам знао састав ко је затворен, да ли су то били 
војници заробљени у борбама, да ли су то били цивили, за овај део сам 
знао, ја говорим оно и са сигурношћу што могу да кажем а то је за 
зворнички затвор да су били цивили, да је обезбеђивала цивилна 
полиција, а доле сам реко први пут и реко сам хашким истражиоцима да 
нисам сигуран ко је обезбеђивао. 
НАТАША КАНДИЋ: Па чекајте, рекли сте «били су под контролом», а 
онда као неки мали зарез, па онда кажете «што је логично» и тако нешто, 
знате, не кажете Ви оно не знам прво па. 
Сведок "Р": Не, ја сам реко и први пут и други и трећи и пети пут да не 
знам, нисам сигуран зато што нисам, то сам реко и прву изјаву. 
НАТАША КАНДИЋ: Нисте рекли да не знате него кажете прво да јесу 
под контролом па онда имате малу готово безначајну. 
Сведок "Р": По коју. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сад смо, предочили смо, шта ћемо сад. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Још једно да Вас питам, поменули сте 
Чаруга долазио у штаб, у ком својству је Чаруга долазио? 
Сведок "Р": Не знам. 
НАТАША КАНДИЋ: Молим? 
Сведок "Р": Не знам. 
НАТАША КАНДИЋ: Шта је, ко је за Вас био Чаруга? 
Сведок "Р": За мене Чаруга, ја сам познавао сам га приватно. 
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НАТАША КАНДИЋ: Добро, не, не приватан Ваш, молим вас он долази 
је ли тако, у униформи? 
Сведок "Р": Да. 
НАТАША КАНДИЋ: И? 
Сведок "Р": И долазило је стотину војника. 
НАТАША КАНДИЋ: Ко је, ко је у то време Чаруга? Не молим Вас ваше 
родбинске. 
Сведок "Р": Не знам ко је, откуд ја знам ко је, војник у војној униформи 
који је дошо, најавио се код шефа. 
НАТАША КАНДИЋ: Је ли тако могао да дође било ко и Ви најављујете 
код шефа? 
Сведок "Р": Да. Долазили су сви војници, и војници и цивили и ко је год 
долазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад је то Чаруга навраћао? 
Сведок "Р": Па у том периоду док смо ми функционисали виђо сам га да 
је долазио, сад колко пута и шта. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, али кад Ви значи помињете територијалну 
одбрану и Каракај Школско-технички центар да ли Чаруга има везе са 
тим, да ли Ви нешто знате да Чаруга има везе с тим? 
Сведок "Р": Откуд знам. 
НАТАША КАНДИЋ: Не знате? 
Сведок "Р": Не. 
НАТАША КАНДИЋ: А накнадно? 
Сведок "Р": Не, ни накнадно, ни сада не знам, ни накнадно за Чаругу 
лично које су његове активности биле. 
НАТАША КАНДИЋ: Ништа не знате? 
Сведок "Р": Да. 
НАТАША КАНДИЋ: И још једно питање. Данас сте онако врло одлучно 
рекли да «нико није позивао никакве паравојне формације». 
Сведок "Р": Ја сам реко да нико, колко ја знам и мислим. 
НАТАША КАНДИЋ: Нисте рекли колико знам него врло одлучно «нико 
није позивао». 
Сведок "Р": Нико није колко ја знам. 
НАТАША КАНДИЋ: Па чекајте, одакле Ви то знате? Је ли постојала 
нека писмена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад је рекао «колко он зна». 
НАТАША КАНДИЋ: Па он мало пре није рекао, мало пре је врло онако 
децидирано рекао да нико није позивао. 
Сведок "Р": Па реко сам и сад тврдим, мислим и сад. 
НАТАША КАНДИЋ: Сад тврдите? 
Сведок "Р": Не, сад ме вучете за језик, ја прво нисам госпођо правник, 
ни мого, него кажем ја тврдим колко ја мислим да сам, да нико их није 
позво, да нема писаног налога. 
НАТАША КАНДИЋ: Откуд они тамо? 
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Сведок "Р": Откуд они тамо? Па добровољачке, сви су, видите, врло 
добро како су се појављивале, Ви врло добро знате. 
НАТАША КАНДИЋ: Ми смо имали овде доста сведока је ли  знате 
Аркан дошао или његова јединица да су дошли сами? 
Сведок "Р": Откуд ја знам да ли су дошли сами, вјероватно да јесу, како 
су дошли, зашто су дошли не знам. 
НАТАША КАНДИЋ: Je ли било сем Симиних четника које сте нам 
поменули, је ли било још неко од Шешељевих, четници? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ја сам питала мало пре, све сам му набројала 
и за хашке изјаве он је рекао да су то јединице, то су те јединице 
паравојне којима сте Ви давали плату, је ли тако? 
Сведок "Р": Не, нисмо свима, то је било први, ја мислим први мјесец. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, оне што сам прочитала, само оно што сам 
прочитала што сте Ви рекли, Сима четник, Пиварски? 
Сведок "Р": Ја кажем први мјесец или два су дате плате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то ме занима први, два. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро. 
Сведок "Р": Сад директно да ли је то Сима четник, имају спискови тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па мај, јуни то Вас питам. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, и за све њих Ви донесете списак од 
команданта или како је ишла та процедура? 
Сведок "Р": Већ сам то објаснио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је да је он тим јединицама исплаћивао 
плату, јер читао командант те спискове па каже «аха, овај је био, овај 
није» или није. 
НАТАША КАНДИЋ: Али по овери, по дозволи команданта. 
Сведок "Р": Па они су доносили, командант је прочитао спискове, 
потпише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам Вас чула, како? 
Сведок "Р": Донесу спискове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
Сведок "Р": Командири јединица или. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ови што смо их набројали, дођу код Вас у град у 
штаб? 
Сведок "Р": Донесу спискове, командант провјери, потпише, овери, 
оверимо и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок "Р": Е сад да ли је, то које све јединице, колко је било и шта то. 
НАТАША КАНДИЋ: Је ли то било толико слободно свако донесе 
списак, Ви кажете нико није позван то се потписује независно од тога 
како су дошли и ко је то све дошао? 
Сведок "Р": Ја Вам кажем нисам упознат у то како је то, зашто, ко је, ја 
знам спискови да су донешени. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било неко име прецртано кад се врати од 
команданта па каже «аха, овај немој њему да платиш» или није било? 
Сведок "Р": Не сјећам се, вероватно је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било таквих ситуација? 
Сведок "Р": Па не сјећам се, не сјећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, добро. 
Сведок "Р": Имају спискови код Вас, копије спискова има све се зна, то 
је бар јасно. 
НАТАША КАНДИЋ: И још једно само питање, Ви кажете Ви сте ето 
обављали тај технички посао, а да ли знате за кога сте обављали осим 
што је то командант територијалне одбране, ко је он, одакле је он, шта је 
био он по неком свом занимању, образовању, одакле он долази? 
Сведок "Р": Не. 
НАТАША КАНДИЋ: Јесте нешто знали? 
Сведок "Р": Не, ја сам знао само господин мајор Марко Павловић тако је 
гласило његово име и презиме то сам знао, а одакле је, ко је, шта је, 
зашто је. 
НАТАША КАНДИЋ: Јесте га познавали раније, јесте га виђали у 
Зворнику? 
Сведок "Р": Не, не, раније не. 
НАТАША КАНДИЋ: Је ли није било допуштено да се пита, да се сазна 
одакле је? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је да је из Србије, да је чуо да је из 
Србије. 
Сведок "Р": Да ли је било допуштено или није једноставно нисам ни знао 
да постоје дупла имена и да може имати неко дупло име и о томе нисам 
ни размишљо, а не би ни пито и да сам. 
НАТАША КАНДИЋ: Кажите ми, јесте Ви имали неке пријатеље међу 
Муслиманима? 
Сведок "Р": Јесам, имо колеге. 
НАТАША КАНДИЋ: Наведите нам неког. 
Сведок "Р": Има из Шепка колега мој, пола Шепка Горњег су моји 
пријатељи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте имали неког из Дивича, из Ђулића? 
Сведок "Р": Из Дивича је био један возач који је радио у општини. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, из Шепка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли жив тај човек? 
Сведок "Р": Не знам сада да ли је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте последњи пут знали да је жив? 
Сведок "Р": Ја сам, питате јесам имо пријатеља, имо сам и прије рата тај 
Неџад возач. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и за време рата јесте чули сад шта се с 
тим човеком десило, је ли га има сад? 
Сведок "Р": Нисам, не знам. Ја сам врло мало у Зворнику. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, пре три године, пре него што сте отишли 
у Русију јесте ли виђали? 
Сведок "Р": Нисам, ретко, врло мало времена проводим у Зворнику, пре 
одласка у Русију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте имали неког мушкарца да сте познавали 
Муслимана из Ђулића, из Кућић Куле, из Грбаваца? 
Сведок "Р": Па било је, из Ђулића је био знам некакав кондуктер је био, 
није некакав, био кондуктер човек у «Дринитранс», па из Горњег Шепка 
мој колега који је радио заједно са мном у канцеларији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И, је ли има тих људи сада? 
Сведок "Р": За ове из Шепка знам све људе. 
НАТАША КАНДИЋ: Шта је са њим? 
Сведок "Р": Сад је у Аустрији ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, ови из Ђулића, из Клисе? 
Сведок "Р": Из Ђулића и Клисе не знам, има сад чини ми се у општини 
да неки ради што је председник скупштине сад у општини Кеба, он је са 
тих простора тамо Грбавци, да ли је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте чули да је неко од њих убијен, од тих 
Ваших пријатеља? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Било из Дивича, из Ђулића? 
Сведок "Р": Не, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никад? 
Сведок "Р": Нисам, јер контактиро сам само ове што су ми комшије, у 
Шепку кућа до куће смо малтене њих знам, сви су ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
НАТАША КАНДИЋ: Кажете да сте 1996. године сазнали за Школско-
технички центар, па је питање шта сте знали, шта сте чули? 
Сведок "Р": Ја сам чуо да је било неких немилих догађаја тамо 
инцидената, да су злостављани затвореници. 
НАТАША КАНДИЋ: Каквих немилих? 
Сведок "Р": Какви немили догађаји, какви би могли бити. 
НАТАША КАНДИЋ: Па немили може да буде немили да је било негде 
загушљиво па немило, шта сте сазнали? 
Сведок "Р": Да су неки затвореници злостављани. 
НАТАША КАНДИЋ: И шта је било са њима јесте чули? 
Сведок "Р": Не. 
НАТАША КАНДИЋ: Само сте чули то да су били тамо и злостављани? 
Сведок "Р": Да. Зашто бих се ја распитиво. 
НАТАША КАНДИЋ: Немам више питања. 
Сведок "Р": Да сам знао не бих ни ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте Ви чули да су ти људи убијени у ствари, 
ових 700, ја нисам схватила? 
Сведок "Р": Ја нисам ни чуо да су убијени, ко је реко? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ми кажемо да су они убијени. 
Сведок "Р": Ви кажете, ја не знам шта је с људима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте чули да је убијен командант Бошко, тамо 
негде мај, јуни, неког Првог вода? 
Сведок "Р": Не знам који Бошко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неки Бошко, јесте чули тако нешто? Да су се 
давали неки људи за размену да се његова глава тамо негде горе на 
бојишту. 
Сведок "Р": За команданта Бошка нисам чуо, Бошко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Сведок "Р": А да је неки други можда командант, један капетан је убијен 
на Ковачевићима ако на то мислите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се звао? 
Сведок "Р": Не знам, Кепић смо га ми звали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте чули да је убијен Славко Ерић, овај 
помоћник у полицији? 
Сведок "Р": Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? Како је његово тело извучено? 
Сведок "Р": Како је извучен? Не знам ни кад су његови посмртни остаци 
извучени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Крајем маја је убијен, а јесте чули како су га, је 
ли било неке размене, нешто? 
Сведок "Р": Не знам, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу се давали неки Муслимани да се његово 
тело, кажу да је било спаљено тело тамо па да су. 
Сведок "Р": Не знам, нити сам видио тело, нити знам тачно кад је 
извучен, знам да је убијен, да је ишо у Каменицу, у селу Каменица 
убијен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте познавали Јосипа Аћимовића? 
Сведок "Р": Јосипа Аћимовића знао сам раније, од раније га знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи познавали сте га? 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је он био тих дана кад је било ови спискови? 
Сведок "Р": Не знам, он је једно време, чини ми се да је једно време био 
командир чете те тршићке, да ли јесте или није сигурно, нисам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био некад у војној полицији? 
Сведок "Р": Не знам, могуће. Не знам, могуће, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже овај из војне полиције Владан је он био 
његов заменик командира чете. 
Сведок "Р": Па то Владан сигурно много боље зна нег ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па питам Вас јесте га виђали тих дана? 
Сведок "Р": Нисам га виђо, њега нисам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте, а познавали сте га? 
Сведок "Р": Познајем га. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте познавали Војводу Челета, Вуковић 
Мирослав неки из Чачка? Који нам је сведочио исто каже да је тамо био 
неки за координацију. 
Сведок "Р": Војвода Челе, познавао сам га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте га упознали, где, кад? 
Сведок "Р": Долазио је у штаб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има ли још неких питања? Оштећени, изволите. 
Оштећени МЕВЛУДИН ЛУПИЋ: Добар дан, ја сам Мевлудин Лупић из 
Зворника оштећени. Господине «Р» ја ћу Вас замолити да покушамо да 
будемо што бржи па ћу Вас замолити за пар питања ако Вам није 
проблем да одговорите. У којем периоду, значи почетак, кад сте постали 
технички секретар у штабу територијалне одбране и ако можете да 
кажете ко Вас је именовао на ту функцију? 
Сведок "Р": Функција није изборна нити је именована. По доласку био 
сам у «Алхосу» почео радити на централи, прешли смо у Зворник и почо 
радити на централи, нико ме званично није именово јер није изборно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте, «речено ми је да ћу бити технички 
секретар», па Вас пита оштећени ко то «речено», ко Вам каже? 
Сведок "Р": Речено ми, не знам тачно ко је реко, да ли ко из општине јер 
сам радник општине био, да ли је ко из општине, да ли неко с којим сам 
доле сарађиво који су били, не знам тачно ко ми је тачно реко али ми је 
речено да пређем горе кад је из «Алхоса» исељено кад смо прешли у 
Зворник речено је да будем ту, да ми је то посо, да радим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био Аркан ту тад? 
Сведок "Р": Аркан је био два-три дана на почетку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Вам он рекао? 
Сведок "Р": Нисам ја с Арканом никад ни проговорио реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте проговорили реч са Пејом мајором Пејом, 
Марко Пејић? 
Сведок "Р": Јесам с њим проговорио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју сте реч проговорили? 
Сведок "Р": Па он је био ту у «Алхосу» ја сам тада исто био на централи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Вам он рекао да будете секретар? 
Сведок "Р": Он ми је реко доле за «Алхос» ти остани јављај се на 
телефон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за овамо ко Вам је рекао да пређете? 
Сведок "Р": Не сећам се више како је било кад смо прешли горе. 
Оштећени МЕВЛУДИН ЛУПИЋ: Данас сте исто такође приликом 
давања Вашег исказа рекли више пута да нисте војно лице, да нисте 
официр, а не спорите да сте технички секретар у штабу територијалне 
одбране, па ја Вас питам јесте ли Ви цивил у штабу територијалне 
одбране и радите као радно вријеме или сте војник, ако нисте официр 
или неко војно лице? 
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Сведок "Р": Технички секретар није чин ни звање у војсци. Технички 
секретар постоји у фирми и постоји ту, ко је то сад како можеш рачунати 
сад. 
Оштећени МЕВЛУДИН ЛУПИЋ: Јесте ли били цивил или сте били као 
војник у штабу територијалне одбране? То је моје питање. 
Сведок "Р": Па ја Вам кажем то је цивилна, мјесто техничког секретара 
је техничког секретара, нисам био војно лице, никад војно лице. 
Оштећени МЕВЛУДИН ЛУПИЋ: Да ли сте можда били мобилисани, ако 
можете на то питање да одговорите у територијалној одбрани? 
Сведок "Р": Званично не. 
Оштећени МЕВЛУДИН ЛУПИЋ: Данас сте више пута поновили «па 
није ово мој посао, није било ово мој посао», ја Вас питам ако није 
проблем, као техничког секретара у штабу територијалне одбране да 
нам, молим Вас, ако можете да направите неки опис Ваших послова шта 
су то била Ваша задужења и шта сте Ви у ствари по тој функцији 
требали као технички секретар да радите и имали задужења? 
Сведок "Р": Ја сам већ то у истрази, поновио на једном суђењу, поновио 
на другој истрази, објаснио посо техничког секретара и шта ми је било. 
Оштећени МЕВЛУДИН ЛУПИЋ: Ја се извињавам, ја немам увид у 
списе, ја сам оно чуо данас што сам чуо овде, ја нисам чуо данас да сте 
уопште споменули не знам да ли можда горе се у публици не чује па 
нисам успио чути који су то описи Ваших послова као техничког 
секретара? 
Сведок "Р": Опис послова техничког секретара је зна се, реко сам и 
раније, успостављао сам везе које треба, назови кога треба, шта треба, 
кад неко дође најавим га код команданта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је давао пропуснице, давао плате тако по 
јединицама. 
Сведок "Р": Да,  не знам шта више, а врло јасно и децидан сам у томе да 
сам био технички секретар, а технички секретар постоји и дан данас у 
свакој фирми, у свакој институцији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ето и спискове за размену и то Вам је био 
посао? 
Сведок "Р": И спискове, ја кажем да смо и спискове, да сам факсове. 
Оштећени МЕВЛУДИН ЛУПИЋ: Поред тога што сте успостављали везу 
данас сте рекли да сте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ствари је примао од ових заробљеника. 
Оштећени МЕВЛУДИН ЛУПИЋ: Да, разумио сам добро, али сам желио 
да неке ствари везано још за ова наредна питања. Рекли сте да сте звали 
телефоном колико сам ја добро разумио у «Дринутранс» и тражили 
аутобусе, је ли то био један од Ваших послова и радних задатака? 
Сведок "Р": Ја сам реко да сам ја звао директора «Дринетранс» 
успостављао везу за команданта, а не ја да сам тражио. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, за команданта нормално, то сте рекли и 
пре и сад. 
Сведок "Р": Да, то смо разјаснили, пет пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да нисте сами. 
Оштећени МЕВЛУДИН ЛУПИЋ: Да ли сте можда, ево сад следеће 
питање, успостављали везу за команданта ако не да Ви, мада ја сам 
разумио и чуло се јасно да сте Ви рекли да сте Ви контактирали и 
тражили аутобусе, бар се тако чуло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али на захтев команданта. 
Оштећени МЕВЛУДИН ЛУПИЋ: Да, на захтјев команданта, да, да. Сад 
постављам следеће питање да ли сте Ви на захтјев команданта или 
успостављали везу команданту да се изврши наруџба рецимо хране за 
некога или врећа за мртве људе или не знам сандуци за покоп или 
слично нешто тако у том контексту? 
Сведок "Р": За то је постојо помоћник за позадину који је логистика. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Миле Јовић? 
Сведок "Р": Па логистика врши набавке и требовања што треба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то Миле? 
Сведок "Р": Па Милов посо помоћника за позадину, позадина врши 
логистичку подршку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја се извињавам, а шта Ви знате о тој 
дистрибуцији хране било војсци, било људима у граду? 
Сведок "Р": Не знам како, дистрибуција хране у граду знам да је вршио 
само Црвени крст да је даво храну у граду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли била нека кухиња у «Стандарду» или у 
хотелу Дрина? Где сте се ви хранили и шта? 
Сведок "Р": У хотелу «Дрина» била је кухиња. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кухиња? 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле, где је ишла храна из хотела «Дрина»? 
Сведок "Р": Не знам да је ишла игде и где је ишла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате. 
Сведок "Р": Ми смо ручали само ту и ту нисмо дуго јер нам нису дали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли ишла храна из касарне у «Стандарду» 
негде? 
Сведок "Р": Из касарне била је кухиња за војску, нормално, а где је 
ишла, да ли је ишла из «Стандарда» директно ишла по јединицама или 
су можда јединице имале тамо кухињу своју или како је то организовано 
то нисам сигуран. 
Оштећени МЕВЛУДИН ЛУПИЋ: Моје следеће питање, рекли сте да је 
01.06. или 02.06. пуно људи прошло кроз ваше просторије у штабу прије 
него што Вам поставим то питање питаћу Вас да ли знате ко је Винко 
Радовић? 
Сведок "Р": Знам Винка од раније. 
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Оштећени МЕВЛУДИН ЛУПИЋ: Да ли је тог 01. или 02.06. Винко 
Радовић, да ли по Вашем сјећању можете се присјетити, био у штабу 
територијалне одбране? 
Сведок "Р": Не сјећам се. 
Оштећени МЕВЛУДИН ЛУПИЋ: Још само једно питање, обзиром да 
нисте чули до данас да је убијено око 700 људи из Техничко-школског 
центра ја Вас питам да ли сте чули до данас обзиром да се, чини ми се, 
није спомињала ни један локалитет масовне гробнице, па Вас ја питам да 
ли сте можда чули за неке локалитете масовних гробница као што је 
Црни Врх, Казанбашча, Шахбеговићи, Улице итд.? 
Сведок "Р": То сам једино кад је било на телевизији, колко је било на 
телевизији, кад су почели откопавати масовне гробнице. 
Оштећени МЕВЛУДИН ЛУПИЋ: Добро, хвала. Немам више питања. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа, с обзиром да су била 
она накнадна питања па остало је нешто нејасно, ако дозволите само два 
питања ради појашњења битних околности. Реците ми молим Вас кад је 
била ЈНА ко је био претпостављени у команди ТО-а? Ко је команду ТО-а 
добијао на наредбу, кад је била ЈНА? 
Сведок "Р": Кад је била ЈНА ја не знам где је било сједиште тога, ко је 
коме издавао наредбу, нисам сигуран. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Сад ми реците, јесте Ви икада добили је 
ли знате Ви ко је уопште био претпостављени, ево господину 
Павловићу? 
Сведок "Р": Не. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не? 
Сведок "Р": Не, како бих ја знао. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Кажите, јесте добили било кад неку 
наредбу да Вам је стигла, били сте технички секретар факс, наредба, 
телепринтер, било шта? 
Сведок "Р": Ја кажем само знам за ову наредбу која је дошла, не знам 
него ми је предочена овде у спису од бирчанске бригаде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од Андрића? 
Сведок "Р": Да, то ми је предочена у спису и ја је се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекли сте да је долазио Андрић у штаб. 
Сведок "Р": Долазио јесте, ја кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али се не сећате наредбе? 
Сведок "Р": Не сјећам се наредбе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Сведок "Р": Ја сам, у спису ми је предочена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико пута је долазио Андрић? 
Сведок "Р": Не много, не знам, пар пута можда да је дошо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где дошао, код Вас или код команданта? 
Сведок "Р": Код команданта, шта ће код мене. 
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Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците даље, јесте из Угљевика добијали 
такве наредбе? 
Сведок "Р": Не сјећам се из Угљевика. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не сећате се. Реците ми кад је отишла 
војска ко сад командује? Јесте Ви видели икад неког команданта код 
овог? 
Сведок "Р": Ја једини који сам видио, видио сам кад је дошо Благојевић, 
кад је то једно вече се појавио. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ко је тај Благојевић? 
Сведок "Р": Кажу да је војно лице, да је дошо из југословенске војске, да 
ли из Македоније да је дошо, не знам ко је. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па је ли он потчињени или 
претпостављени овом Поповићу? 
Сведок "Р": Не знам, требо би бити претпостављени, требо би бити али 
кажем. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Оставите Ви сад, ја не желим ево Ви пет 
сати овде закључујете, ја не тражим од Вас, сами сте рекли ево сад Вас је 
и господин Лупић питао ко сте, Ви сте технички секретар радите нешто, 
куцате, пишете, телефонска централа, а све претпостављате, и 
надлежности, сада Вас ја питам да ли сте Ви, да ли је постојао некакав 
корпус ТО-а? 
Сведок "Р": Корпус ТО-а није никад, корпус ТО-а. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Молим? 
Сведок "Р": Никад нисам чуо за корпус ТО-а. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја никад нисам чуо, оставите сад то да 
не закључује, ја сам чуо да постоје неке јединице негде да немају 
претпостављеног, а реците јесте Ви добијали неке наредбе из сарајевског 
ТО-а или из ТО-а Републике Српске, да ли постоји тако нешто? 
Сведок "Р": Не сјећам се да сам добијао, у том периоду не сјећам се. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Сад ми реците како се врши то 
померање акције било шта, коме иду те наредбе, од кога добија мајор 
Павловић те наредбе? 
Сведок "Р": Како бих ја знао господине. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па не знам, јер сте тамо примили кад 
неку наредбу? 
Сведок "Р": Ја се не сјећам наредби да је тако нешто дошло. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Молим? 
Сведок "Р": Ја се не сјећам тих наредби. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не сећате се? 
Сведок "Р": Ја се не сјећам. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците ми молим Вас, јесте Ви осим тог 
Благојевића тада кад сте видели, кажете да претпостављате да је 
претпостављени, јесте Ви видели да ли је неко издавао наредбе 
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Павловићу или је то све Павловић тамо све наређивао комплетно 
ратиште Источно-босанског корпуса, је ли то Павловић водио? 
Сведок "Р": Ја то никад нисам тврдио да је Павловић издавао наредбе. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па ко је издавао наредбе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је рекао да је издавао за цело ратиште? 
Колега, само сте имали допунска питања кратка, Ви сад крећете у неке 
расправе, молим Вас конкретно. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па ја о битним стварима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, битне ствари, те ствари смо га питали, 
немојте понављати. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Зашто Ви сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи питање је било те вечери кад је Благојевић 
дошао да ли сте још некада њега видели, рекли сте не. 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте некада успостављали везу Марку 
Павловићу након тог дана са Благојевићем? 
Сведок "Р": Не сјећам се, не сјећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
Сведок "Р": Не сјећам се да ли сам, можда сам успостављо, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више га нисте виђали, да ли сте телефоном он 
рекао дај ми Благојевића, нађи га? 
Сведок "Р": Па кажем не сјећам, могуће да јесте да је било телефонске 
везе, како би, ајде се сад сјетите свега коме се телефонирало, кога. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ево, ја мислим, јесте Ви предочавали 
ову заповест за одбрану председнице већа? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју заповест за одбрану? 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Знам да сте данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да видим само коју. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: За одбрану број 1, ево видите овде каже 
«задатак бригаде, задатак ТО, задаци, команда број Бирач». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 28. мај? 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: 15.05.1992. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 15.05.? 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да. Ево, ајте молим Вас погледајте, јесте 
Ви видели? Ајте мало да ми то што кажу конкретизујемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, немојте давати сведоку, ко овде води 
претрес, дајте.  
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Имате у спису то. 
Адв.МИЛОМИР ШАЛИЋ: То је она заповест. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да видим шта је, не може тако. Нисам му ово 
предочавала 15., нисам, 15.мај. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А зашто нисте председнице то 
предочили, то је јако битно. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то Ви кажете, нисам хтела, да видим шта сам 
предочавала, чекајте, станите. 
Адв.МИЛОМИР ШАЛИЋ: Ремети ову причу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ремети, значи заповест за одбрану онда опет 
нема оптужених, је ли? 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда нема опет оптужених? 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па предочите молим Вас. Ви ме одбијте 
с тим питањем, да ли су добили, шта му је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам га да ли је добио ово. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ко је тај пуковник, како та наредба иде, 
зато и питам ко наређује овом Павловићу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то питајте њега ко му наређује. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Молим? Ја  ћу рећи кога ћемо ми питати 
ко наређује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па питајте њега ко му наређује. Заповест за 
одбрану Зворник – Кладањ 15.мај. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми имамо и наредбу од 28.маја да Андрић 
командује штабу ТО Зворник, Ви сте рекли да Ви о томе да нисте ово 
добили? 
Сведок "Р": Ја се не сјећам да је дошло у моје руке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А рекли сте виђали сте га ту. 
Сведок "Р": Виђо сам га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ево питање, још једна наредба да ли сте 
добијали Ви кад дођу наредбе јесте Ви добијали наредбу, јесте Ви 
уводили пошту за команданта? 
Сведок "Р": Добијо сам. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Станице председнице већа. Предочите 
овде. 
Сведок "Р": Не сјећам се ја сад тих наредби. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Што му не предочите то? Шта сад му 
дајете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта да му предочим?  
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па да ли му је то познато, ко је пуковник 
Тачић, па је ли се бојите питати? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, зашто бих се бојала? 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па не знам зашто га не питате, питате га 
тамо за пете ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега, је ли Ви знате шта нас овде интересује. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Знам ја врло добро шта кога интересује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пуковник Тачић. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Мене интересује судбина мог клијента. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико пуковника Тачића није поменуо ни у 
једном захтеву, ни у једном исељавању, немојте молим вас. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Интересује ме оптужница. Ја ћу ставити 
примедбу а пустићу Вас сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Управо зато, сад пуковник Тачић. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Сад ћу Вам ставити примедбу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ставите, како хоћете. Кад буде први сведок 
поменуо пуковника Тачића присутног у неком затвору или у неком 
исељавању онда ћемо и то утврђивати. Знамо која је тема колега, ко је 
поменуо Тачића? Нећемо сад дискутовати. Је ли Вам познато овако 
нешто? 
Сведок "Р": Ја се не сјећам тих наредби, заиста се не сјећам, кажем ја 
знам господина Андрића се сјећам, сјећам се да је долазио у штаб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А неких његових писмених наредби да ли се 
сећате оваквих? 
Сведок "Р": Не сјећам се, вјерујте да се не сјећам наредби лично ових 
писаних. Ја знам човека, знам да је долазио код нас, знам да је долазио 
код шефа. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ко, овај пуковник? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Андрић, Андрић да је долазио. 
Сведок "Р": Андрић, о Андрићу говорим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Светозар Андрић. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А овога пуковника? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тог Тачића? 
Сведок "Р": Тачића, чуо сам за њега, мислим да је смештен у 
Шеховићима био, да је официр бивше југословенске војске, сад 
директно да ли је он долазио нешто се не сјећам његовог лика да бих се 
сјетио, али сам чуо за њега. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Е сад реците ми како иде та хијерархија 
то нисмо чули, ко у војном смислу командује целом том зворничком 
регијом? 
Сведок "Р": Па то погрешно питање, ја као технички секретар. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Дајте Ви правилно. 
Сведок "Р": Ја као технички секретар не могу знати ко командује коме, 
нисам знао хијерархију. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Значи сва питања која смо Вас питали 
овде о надлежности, о овоме, то Ви само закључујете, је ли знате или не 
знате? 
Сведок "Р": Па, говорите сад ко је командово, ко је коме надређен, не 
знам ко је био у томе, сад око пуковника Тачића. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја бих Вас, то прво тако би Вам 
поставио питање, прво бих Вас питао шта радите и тако, да имамо ми 
право као браниоци, е сад следеће, председнице већа, имам примедбу, 
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имам примедбу и мислим да је врло, врло основана не само у односу на 
овога сведока генерално, мислим да губимо време. Пет година, пет 
година водимо малтене некакву истрагу питамо неважне ствари, питамо 
овде о петој ствари да ли зна овога, да ли ово, да ли оно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега молим Вас, касно је, задржите се морамо 
да напустимо судницу. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Питања која се њему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питања имате ли још за сведока? 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Молим? Немам питања, имам примедбу. 
Питања која му Ви постављате овде терају на закључивање, врло су 
сугестивна, да ли је ово, ко је могао, како је могао итд., рекли сте 
логично, па зашто логично, нисмо га питали шта он зна, шта је ово, шта 
је оно, значи не можемо их тако наводити, а бежимо од праве ствари, 
прави предмет оптужнице, прави предмет оптужнице је врло, врло 
потресан, представља трагедију, трагедију великог броја људи, а за шест 
година, за шест година, за шест година ми овде утврђујемо позицију 
цивилног лица и неког фантомског ТО-а, фантомски ТО, јер ћете те све 
податке наћи од војске Републике Српске ратни дневник узмите 
корпуса, бригаде Зворника, узмите ратни дневник и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јесте завршили? 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не, не, па то ћу Вам тражити то су Вам 
предлози. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све што смо имали добили, све што смо 
тражили. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Питате ко је овде давао плату, па ко је 
давао даље плату то су опште познате ствари, не можемо ништа ту, 
идемо да видимо јер то то, овде шест сати питамо човека о некаквим 
безвезним стварима, ето, и ја укључујући, и ја укључујући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је Ваш закључак, ми га питамо о конкретним 
стварима из оптужнице. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ма ништа то није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Вам некад тај Тачић или Андрић рекао да 
назовете Бошка и да дате аутобусе за превоз затвореника? 
Сведок "Р": Не, ја се не сјећам да су они. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Вам некад тај Тачић или Андрић или 
Благојевић рекао да треба да се ради Козлук итд.? 
Сведок "Р": Мени не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вама не? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Друге ћемо питати. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам колега, немојте молим Вас, ја се надам 
да Ви читате транскрипте. 
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Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Немојте Ви бити иронични, извините 
молим Вас. Ви имате ратни злочин који је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да је цела овде судница . 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Имате ратни злочин који је пред 
Међународним судом заштићен и немојте бити иронични на моје 
питање.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас ништа не разумем заиста. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Дужни сте да утврдите хијерархију итд., 
а не да ли је Вама овај то рекао или не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Утврђујемо хијерархију и сведок није. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Нема везе ја сам питао најнормалније да 
ли му је познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није му забрањено да каже ко му је рекао. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Све сте показали, све сте рекли. Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао, суд ће ценити. 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Хвала Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим. 
Адв.МИЛОМИР ШАЛИЋ: Судија, ја бих имао једну примедбу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
Адв.МИЛОМИР ШАЛИЋ: Принципијелну у вези презентирања једног 
документа који сте данас предочили сведоку али то се заиста понавља па 
да убудуће не би о томе полемисали желео бих да скренем пажњу. 
Предочили сте сведоку извесну наредбу из месеца априла 1992. о 
забрани неког изношења хране и рекли сте «видите ово је потписао 
Брано Грујић». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Адв.МИЛОМИР ШАЛИЋ: Брано Грујић се није изјашњавао о том 
документу, ми нисмо утврдили ни да ли је тај документ веродостојан, да 
ли је то само нека фотокопија која је на ко зна који начин Вама 
достављена, како је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо све утврђивали колега заборавили сте, 
сведок који је био овде правник је причао како је то објављивано у 
билтену, немојте сада да се враћамо. 
Адв.МИЛОМИР ШАЛИЋ: Не, не, судија, значи имамо копију документа 
непотписаног који Ви тврдите и предочавате сведоку значи вршите 
оцену доказа те наредбе. Видите Брано је потписао наредбу 15 дана пре 
него што је Марко постављен. Значи моја је примедба да на такав начин 
не може тај документ да се презентује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прочитајте исказ сведока који је сведочио о 
билтену. 
Адв.МИЛОМИР ШАЛИЋ: Па немојте се позивати, па Ви вршите оцену 
доказа сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, нећемо сада ценити доказе, нећемо сад 
ценити. 
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Адв.МИЛОМИР ШАЛИЋ: Је ли тај сведок говори истину, је ли тај 
сведок говори истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо сад  ценити те доказе, имамо билтен, ово 
је објављено у билтену. 
Адв.МИЛОМИР ШАЛИЋ: Каквом билтену судија, па немојте то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Билтену српске општине Зворник. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Председнице, само кратко питање, две речи 
су одговор. Прво молим Вас али лично веће да би се рашчистила ова 
дилема око тога ко је коме надређен војска Републике Српске 
територијална одбрана да се добије податак из Бијељине да ли је војска 
Републике Српске смештена у «Стандарду» организована у одред војске 
Републике Српске била плаћена од корпуса из Бијељине. Дакле није 
потчињена мени и ја је плаћам него је потчињена корпусу Бијељина и 
они је плаћају јер су у саставу војске Републике Српске, то је прво. 
Друго, да ли су у штабу територијалне одбране вршена над било киме уз 
примену силе истражне радње. 
Сведок "Р": Ја знам да не. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Не. Да ли је штаб територијалне одбране 
имао свој магацин хране и своју кухињу хране да снабдева јединице и 
народ? 
Сведок "Р": Штаб не, штаб. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Да ли знате да је Готовцу одбијена наредба 
да пиличка чета, пошто сте рекли да Пиличане познајете, да пиличка 
чета после повратка са положаја оде на положај у Дрињачу? 
Сведок "Р": Не сјећам се тога. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Не знате иако је Готовац тамо био официр? 
Сведок "Р": Не сјећам се да ли је одбила. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ви то не знате. Да ли је у штабу 
територијалне одбране постојао затвор или притвор како год хоћете 
узмите? 
Сведок "Р": Ја кажем, ја сам реко већ да не. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Не, хвала Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то и нема нигде у оптужници, какав затвор у 
штабу. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Веома битно, јер кажу да смо доводили, да је 
довођен Абдулах и да је тучен од моје стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У штабу ТО? Па нисте  прочитали оптужницу. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Па негде, ја сам углавном био у штабу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, нећемо сад полемисати, добро. Имате ли 
још нешто да кажете можда што се сетили накнадно? 
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви упознали тог Тачића? 
Сведок "Р": Не знам да ли лично, можда сам га једном видео али нисам 
сигуран за њега, а Андрића јесам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Андрића сте виђали у штабу, Благојевића 
једанпута, је ли тако? 
Сведок "Р": Да, и упозно сам овога Андрића сам упознао лично. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Пошто Ви не знате 
кад је формирана бригада, цео дан данас се трудимо, а шта се то за Вас 
променило кад је формирана бригада, је ли било ту неке промене везано 
за штаб ТО и деловање штаба? 
Сведок "Р": После формирања бригаде променило се то, имате већ и 
раније смо рекли. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Шта конкретно? 
Сведок "Р": Кад је формирана бригада онда је војска стављена под 
контролу бригаде, штаб је добио ово друго име које је добио и постала 
јединица за обезбеђивање објеката. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: А какве то промене 
у Вашем раду, у раду Вашег команданта територијалне одбране? 
Сведок "Р": У мом раду никакве, у мом раду. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Никакве промене? 
Сведок "Р": Што се тиче техничког секретара, а команданта то морате 
њега питати које су промене и шта. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Ја питам Вас, Ви 
сте сведок па реците јесте ли Ви приметили неку промену у раду Вашег 
команданта? 
Сведок "Р": Па, какве промене? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Па да неке друге 
послове обавља у односу на раније, да му неко наређује други, је ли се 
ту нешто променило? 
Сведок "Р": Ја сам реко и сад да не знам ко му је наређиво. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Па ја Вас питам 
јесте ли приметили неку промену или нисте? 
Сведок "Р": Ја, нисам ни. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Молим? 
Сведок "Р": Нисам ни обраћо пажњу ни зашто би промену какву. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ОЛИВЕРА АНЂЕЛКОВИЋ: Добро и то је 
одговор. Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А везано за долазак оних командира чета и то? 
Сведок "Р": Шта везано за њихов долазак? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Период, кад је то било? 
Сведок "Р": Ја кажем то је први мјесец, први мјесец знам да смо платили 
и да ли смо и други, не знам постоје спискови, ја сам говорио за тај 
период, знам да им је један мјесец плаћено сигурно, то сто посто знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, мислим за долазак овако  кажете стално је у 
штаб долазило пуно људи. 
Сведок "Р": Да, па долазило је пуно људи кажем, у коју сврху су 
долазили командири, долазили су командири. 

ВР
З 0

17
0



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 12. априла 2010. године 

114

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А је ли овај Јово Мијатовић долазио? 
Сведок "Р": Па и он је, али мислим врло ријетко, али и он је. Сви су од 
функционера свако сигурно је бар једном навратио, дошо је, у коју 
сврху, али знам сигурно је био бар једном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А је ли Ваш командант ишао на седнице 
Привремене владе, је ли добијао позиве? 
Сведок "Р": Не знам да ли је био обавезан, ни да ли је изашо, кад изађе 
из штаба где је отишо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли каже ту сам, доћи ћу или не? 
Сведок "Р": Не, није имо обавезе мени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
Сведок "Р": Само «доћи ћу, доћи ћу». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само каже «доћи ћу»? 
Сведок "Р": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Имате ли још нешто да кажете?  
Сведок "Р": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите. 
Сведок "Р": Једино за, је ли сад треба око трошкова и око доласка мог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тражите трошкове? 
Сведок "Р": Да Вам кажем, ја сам дошо из Москве само због овога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дошли сте пре него што смо Вас звали из 
Москве. 
Сведок "Р": Не, да Вам кажем. Ја сам био у децембру на одмору, 
17.децембра ево копије пасоша што сам дао све, вратио сам се у Москву 
29.децембра, па ми је после тога јављено у фебруару да ме тражите јер је 
крајње непрофесионално одрађено тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо о томе белешку. 
Сведок "Р": Инспектор је ишо са мојом сликом од кафића до продавнице 
и тражио ме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нема везе с нама, добро, и? 
Сведок "Р": Има везе са мном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Схватам ја Вас, то полиција босанска ради, ја то 
не радим, нити сам рекла да се тако ради. 
Сведок "Р": Ја нисам имо другог избора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо обавештени да Вас нема и зашто сте Ви 
дошли тамо? 
Сведок "Р": Дошо сам зато што ме тражите, шта да ми распишете 
потјерницу, јер не би расписали потјерницу за мном? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За сведоком? 
Сведок "Р": Да. Код нас се расписује потјерница, за свједоцима се 
расписује потјерница, проверите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Потрага можда. 
Сведок "Р": Па судска полиција дође па ме одведе и шта да ја, да ме је 
ухапсила неко је тражио тамо у Москви ухапсили ме, шта би ја урадио. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Ви радите у Москви? 
Сведок "Р": Радим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како сте сада онда избивали оволико? 
Сведок "Р": Па дошо, избиво сам, неће ми бити плаћено и идем поново. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ми Вас нисмо позвали оданде да дођете за 
одређени датум. 
Сведок "Р": Па нисте ме позвали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте дошли пре него што смо ми упутили 
позив. 
Сведок "Р": Дошо сам, чим сам дошо кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се информишете само? 
Сведок "Р": Дошо сам и јавио се одма тужилаштву, ево не знам с ким 
сам контактиро с којом госпођом или госпођицом, реко сам мене 
тражите, чуо сам да ме тражите, ево ја сам стиго из Москве, ту сам, кад 
можете заказати суђење. Људи моји стварно, ја радим тамо 10-12 сати, 
што бих ја дошо после два мјесеца, ја имам право на одмор и превоз и то 
одмор је неплаћени код нас, све приватници, после шест мјесеци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, нећемо сад о томе расправљати, седите. 
 
 Сведок тражи трошкове за долазак из Москве и назад. 
 
 Након увида у документацију у списима исплатити сведоку 
трошкове у износу који ће бити накнадно одређен. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је пуномоћник оштећених одустао од 
извођења доказа испитивањем оштећених Хабибе Тахић, Незире 
Омерагић и Шахе Хрустић чије испитивање је било заказано за 14. 
апри, па суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ОТКЛАЊА СЕ извођење доказа испитивањем наведених 
оштећених. 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ОДРЕЂУЈЕ СЕ извођење доказа испитивањем др Стојковић 
Милета судског вештака за област руковођења командовања и 
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функционисање војске у својству стручног лица, а на предлог 
заменика тужиоца за ратне злочине и по службеној дужности.  
 
 Наредбом обавестити др Стојковић Милета о задатку 
изјашњавања и потреби преузимања документације прибављене од 
стране Хашког трибунала и писмених доказа у предмету, а по 
потреби и осталих доказа. 
 
 Време испитивања стручног лица биће накнадно одређено. 
 
Адв.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа, да ли можемо сазнати 
да ли је он вештачио у Хагу, мислим ко је? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Доктор Миле Стојковић судски вештак са 
списка, сад сам прочитала, за област руковођења, командовања, 
организације и функционисање војске, не знам да ли је вештачио у Хагу. 
Имаћемо, тад ће да изнесе одбрану, надам се не и завршну реч. Значи 
немојте молим вас завршну реч и оцену сведока, него одбрану ако имате 
нешто што ћете изнети, то је за среду, а сутра имамо сведоке Славковића 
и Кораћа. Владан Матић и сведок «Седам». 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Главни претрес се ОДЛАЖЕ, наставак  заказује за 
 

13.април 2010. године с почетком у 09,30 часова. 
 

Довршено. 
 
 
Записничар     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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