
 
 

     
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ВИШИ  СУД У БЕОГРАДУ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 
К-По2 бр.28/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 
 

Са главног претреса од 18. маја 2010. године 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВР
З 0

17
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 18. маја 2010. године 

 
 
 

2

 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да су приступили: 
 
 Оптужени Грујић и Поповић, 
 Браниоци адвокати Шалић и Проле Станислав, 
 Заменик тужиоца Милан Петровић, 
 Пуномоћници Наташа Кандић и Славица Јовановић. 

 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се главни претрес НАСТАВИ и да се у наставку доказног 
поступка испита сведок Милан Лукић. 
 
 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ја сам Вам се обратио, могуће да није стигао 
документ до Вас, молба, покварио ми се лап-топ тако да не могу доћи до 
ниједног документа. Упутио сам Вама молбу за сагласност да се донесе 
нови лап-топ и преда стручној служби овде да се прегледа и да се пребаци 
документација. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није проблем никад био па ни сад. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Хвала Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.  
 
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА 

 
 

Сведок ЛУКИЋ МИЛАН 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Јесте ли Ви Лукић Милан? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Доњег Шепка? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Јесте. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Име Вашег оца? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Цвијетко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цвијетко? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте рођени? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: 1944. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1944? У ком месту? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Доњи Шепак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Доњем Шепку? А где живите? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Доњи Шепак. 
 
 
 Живи у Доњем Шепку. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Шта сте по занимању? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Пољопривредник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пољопривредник? Да ли сте можда у сродству или 
у завади са оптуженим Грујић Бранком и Поповић Бранком, алијас Марком 
Павловићем? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
 
 
 Несродан, није у завади. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као сведок пред судом дужни сте да говорите 
истину. Давање лажног исказа је кривично дело. Запрећена је казна затвора 
до 5 година. Ви ћете сад положити заклетву читањем текста испред Вас. 
Изволите наглас. 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред судом 
будем питан говорити само истину и да ништа од тога што ми је познато 
нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јесте ли разумели текст те заклетве? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 
 
 Сведок упозорен, опоменут, након што је положио заклетву и 
упозорен да није дужан да одговара на поједина питања уколико 
сматра да би одговором себе или блиске чланове породице изложио 
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тешкој срамоти, знатној материјалној штети или кривичном гоњењу, 
наводи: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пред овим судом покренут је кривични поступак 
против поменутих оптужених. Ставља им се на терет кривично дело ратни 
злочин против цивилног становништва у периоду мај-јуни 1992. године на 
територији општине Зворник када су се десила масовна страдања 
муслиманских цивила и то у Дому културе Челопек, Техничко-школском 
центру у Каракају, на пољопривредном добру «Економија», на Црном 
врху, затим у просторијама затвора Суда за прекршаје, ставља им се на 
терет присилно расељавање мештана села Козлук и Скочић 26. јуна 1992. 
године, те узимање талаца Дивичана војно способних  мушкараца и 
затварање у Дому културе у Челопеку крајем маја 1992. до краја јуна 1992. 
године, те узимање талаца војно способних мушкараца муслимана из села 
Ђулићи, Клиса, Бијели Поток 01. јуна 1992. године, потом њихов боравак 
од пет дана у Техничко-школском центру у Каракају, а затим њихово 
премештање  05. јуна у Дому културе у Пилици, одакле су према наводима 
оптужнице након три дана одвезени у Герину кланицу и убијени њих 
најмање 400, па да нам Ви испричате да ли је Вама нешто од тога познато, 
да ли сте Ви били у то време у Пилици, да ли сте били ангажовани као 
резервни полицајац? Изволите. Седите ако Вам је згодније. Хоћете да 
седнете?  
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас ништа не чујем? Јесте ли Ви гладни, 
уплашени, шта се дешава, уопште Вас не чујем, приђите том микрофону да 
би Вас чули сви у судници. Изволите. 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ја сам био резервни полицајац и ангажован доле 
у Пилици, ту смо имали као станицу и дежурао, ту сам био дежурни у тој 
станици помоћној, а што се тиче тога да ли су довођени људи или нису 
што сте поменули мени то ништа није познато о томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам од кад сте до кад били резервни 
полицајац, да ли сте имали неке одморе, одсуства, боловања, шта? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па имао сам и одсуства, имао сам и боловања, 
имао сам, пољопривредник сам, пусте ме одем на пољопривреду да радим 
себи неке послове да урадим и тако то. Мени није познато јер не знам ни за 
Челопек, ни за. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, за Пилицу Вас питам? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: За Пилицу то не могу да кажем оно што не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још неки  Лукић Милан, резервни 
полицајац из Доњег Шепка? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема? 
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Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Нема, ја сам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је био командир? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Био је, доле нам је био Петар Јурошевић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли виђате Петра? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Сад га не виђам како смо се разишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте се разишли? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па мислим како сам ја отишао из резервног 
састава, сад не виђам Петра нигде, јер ја сам у Шепку, он је доле у Пилици 
где ради и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па он је рекао да сте Ви били дежурни кад су 
доведени ови људи који су ту били три дана? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ја био? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Зато Вас питам да ли има још неки Лукић 
Милан из Доњег Шепка? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Нема, ја сам био, ја сам тај Милан Лукић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који  тај? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Једини из Доњег Шепка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па што би он рекао то да сте Ви били дежурни кад 
су доведени људи из Каракаја ту и смештени? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ако је то Петар рекао, ако он зна нека он каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао, он је господине Лукићу то рекао, зато 
смо Вас звали да Вас  питамо ко је довео те људе? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: А што није мени рекао да су били или нешто? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Вама? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Мени, да је мене упознао или нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С чим да Вас упозна, с тим да сте били? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па да су били људи ту или нешто, јер ми ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви били ту кад су ти људи били, дежурни 
неки дан, било који, не мора кад су доведени? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ја сам био дежурни, ја не знам кад су дошли, кад 
нису и да ли су дошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, испричајте нам шта знате о тим људима? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ја се не сећам ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам чега се сећате о тим људима, јесте 
ли били резервни полицајац па јесте ли били тих дана ту, да ли Вам је 
познато ово што он прича да су три дана боравили људи затворени у Дому 
културе у јуну 1992. године, јесте ли били тад резервни полицајац? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па јесам био резервни полицајац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам шта знате о неким затвореним 
људима? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па ја не знам ништа господин судија, не знам 
ништа о томе. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате да су били људи затворени? Ми смо 
јако пуно људи из Пилице саслушали припадника Територијалне одбране 
Пилица, чете, како они кажу, сеоске чете Територијалне одбране? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па ја не могу да кажем да се сећам кад се не 
сећам. Ти људи ако знају нек они то кажу и потврде, ја не могу ништа 
ничије речи спречавати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте Ви постали резервни полицајац? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Не бих знао тачно рећи да ли сам од 1980. и неке 
године, 1986. чини ми се, не знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, испричајте нам кад је почео рат какво је 
било Ваше кретање у тој служби резервне полиције? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па није никакво било моје неко посебно 
кретање, ту сам дежурао у станици, рецимо дојаве примаш ако неко нешто 
јави, треба нешто проверити и тако, нисам ништа имао неко посебно ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте дежурали у станици? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И какав је то посао кад дежурате у станици? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па ако неко нешто дојави, рецимо треба 
проверити ово, тамо, овамо у селу и нешто десило се и тако те ствари, оду 
полицајци и провере. Нисам ја стално доле био дежурни само  ја, дежурао 
сам и у Козлуку, дежурао сам и у Горњем Шепку, не знам како је тако тај 
мој колега ко је могао рећи нешто да ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли имали неку књигу на том дежурству кад 
дежурате? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Била је, водила је се књига дневника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И јесте ли ту нешто записивали? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па шта се деси запише се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се дешавало, чега се сећате кад се заратило? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па нека дојава, неко нешто украо, побили се 
људи и оде полиција провери и шта ја знам тако тих ствари, ако има неких 
дојава запишеш и ето. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли се сећате да ли је некад у Дому културе у 
Пилици било неких затворених људи муслимана? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ја што се тиче мене ја о томе ништа не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О томе ништа не знате? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ништа не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је још био од полицајаца с Вама? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па не бих се ја могао сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У резервној станици осим Петра Јурошевића? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па било је нас ту доста, 15-ак и више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сећате ли се некога колеге?  
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Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Давно је то било, па има све се зна тамо списак 
има који су били у Пилици заједно с нама. Петар Јурошевић он нам је био 
командир, био је и Симо Лакић, био је Бранко Филиповић, био је још тих 
шта ја знам млађих људи, био је Миловановић и шта ја знам, неки Станко 
Вукић, све су то доле били с нама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли Вам некад колеге причале да је ту дошла 
нека велика група затвореника муслимана у Дом културе? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Мени није нико причао, што се тиче мене мени 
нико није причао ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви то уопште не знате? А 1995. године, јесте ли 
били резервни полицајац? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је тад било у Дому културе Пилица? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Не знам, ја сам био на терену у Коњевић Пољу 
тада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када тада? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: 1995. године, 1995. године ја сам био на терену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Од ја мислим негде 12. јула до да ли смо били 
десетак дана горе ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како знате шта Вас питам баш за јули, откуд за 
јули, шта се десило кад сте Ви били на терену у том Дому културе Пилица? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па не знам ја, откуд ја могу знати ја у Коњевић 
Пољу 30 и нешто километара и нешто шта ја знам, ја нисам доле ни био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули шта се ту десило 1995. године? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? Ко је у то време био командир полиције у 
Зворнику кад је Вама Петар био командир резервне станице? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: У Зворнику? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ја не знам тачно да ли је био Петко Панић или је 
неко други, не знам ко је био од њих двојице тачно био смењен, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули за неког Џелата да су га звали? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? Неког Пипу? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Не знам ни то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ни то? Испричајте нам где сте Ви били 
смештени кад дежурате, како су те просторије изгледале? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Где доле, је ли у Пилици или? Па једну овако  
малу просторијицу смо имали ми, један сточић и тако, ништа друго нисмо 
имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко је ту седео? 
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Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Дежурни и командир дође повремено ту шта 
треба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли биле још неке службене просторије у том 
Дому културе у то време? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ја се не сећам неких службених просторија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био председник Месне заједнице, је ли био 
неки војни командант неке војне јединице? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Не знам, ја не знам за тог војног команданта а 
председник Месне заједнице ја не знам да ли је он ту стално био, а горе је 
био Месни уред ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам да ли је имао канцеларију? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Месни уред је, не знам да ли је имао председник 
Месне заједнице канцеларију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта кажете горе је имао, шта горе? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па мислим месни уред у дому ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: На спрату је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На спрату? Ко је био председник Месне заједнице? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ја не знам ко је председник месне заједнице у то 
време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули за Перу Петровића? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Перу Петровића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, јесте ли чули за таквог човека? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Перо Петровић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бели су га звали? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Знам онда Перу, Бели су га звали, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је он био? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ето он је био председник Месне заједнице, шта 
је он био у Пилици, не знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је била нека војна формација на нивоу села 
Пилице? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Не знам за то, ја не знам да ли је била која војна 
формација, мени то нико није никакве информације. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли познавали Машановић Драгана? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Не знам Машановић Драгана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? Дођите овде да видите ове фотографије? 
Где сте Ви седели? Не то, ово овде, да ли је то Дом културе Пилица? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли препознајете тај дом, да ли се сећате те 
зграде? 
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Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Сећам се зграде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Сад где смо ми били у једном, мали један улаз је 
овако био ту завучен одмах од пута долази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли ту где је споменик, где су ови сводови, где су 
ови лукови? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Мислим да сам овде, овде смо ми били у овом 
делу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У приземљу? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Да у приземљу ту негде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ту смо имали једну канцеларијицу, ово су врата 
мислим, ово је прозор и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је ово нешто познато, ова бочна страна, 
какав је ово улазак ова браон врата, дупла врата? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Шта ја знам, ја нисам тамо имао никаквих 
потреба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви били полицајац или шта? Јесте ли 
обилазили некад тај дом у коме сте седели? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Нисам ја имао потребе, ја нисам никакве 
потребе имао да будем око дома нити ми је ко наредио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите. 
 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је сведок показао на фотографији број 37, 
фотодокументације да су просторије у којима је он седео биле лево од 
табле на којој се види натпис «Ветеринарска станица» у увученом делу 
зграде у приземљу. 
 
 
 Да ли је Вама познато да ли је ту била нека просторија у којој су 
седели неки припадници Територијалне одбране? Неки сведоци о томе 
говоре да је ту у партеру исто у приземљу била нека просторија? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Мени није господин судија то познато, јер ми 
као полиција нисмо имали ништа са том Територијалном одбраном ако ме 
питате, ја не знам о томе ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа не знате? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ја сам имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви у неком сукобу са овим Петром? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Нисам  никад био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што би он причао да сте Ви тамо дочекали те 
људе, да Вам је неко наредио да их затворите и тако даље? 
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Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Боже сачувај како може тако човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа Вас не чујемо, ништа. 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па како је могао тако нешто да каже, ја о томе 
немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како Ви можете да кажете да то не знате а 
видите сви ови људи у Пилици знају да су људи били три дана смештени, 
исто тако вероватно? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Они ако знају нека кажу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они су рекли, ја Вама предочавам, Ви кажете 
дежурни сте у полицијској станици и не знате уопште да су ту људи 
боравили неколико дана?  Јесте ли чули некад да су ту боравили касније?  
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ја што се тиче мене ја о томе ништа не знам, 
није ми познато, а они нека изволе господа нек дођу па нека кажу ако 
знају, ја немам ништа против. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Можете ли да нам опишете један Ваш радни дан 
на дежурству? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да нам опишете шта радите кад дођете на 
дежурство? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па шта радим, да Вам кажем искрено сједим ту 
и ако неко нешто дојаву неку јави треба отићи овде проверити, полицајци 
оду провере. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: До тога док се дође да неки полицајци оду и 
провере откуд ти полицајци знају да се нешто догодило? Да ли Ви њима 
јављате, да ли бележите нешто у књигу или зовете командира? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Забележи се у књигу, зове се командир, пита се 
хоће ли се спремити да се провери, мислим ако се нешто десило у селу, 
побију се људи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, ово се десило непосредно поред Вас? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ја нисам упознат с тим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пођимо од тога да је то тачно, јер засигурно су ту 
били. Е, сад кад Ви дођете на посао изјутра, где сте спавали Ви пошто сте 
из Шепка? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Кући. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад нисте на дежурству? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па нисам стално на дежурству, зна се. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, а где спавате? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Враћам се кући, идем спавати у село Шепак, 
својој кући спавати. 

ВР
З 0

17
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 18. маја 2010. године 

 
 
 

11

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И сад кад дођете изјутра на посао или после подне 
у смену шта радите кад уђете у ту канцеларију? Да ли има тамо Ваш 
претходник па се Ви нешто договорите? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ту је био у току ноћи, ако је он нешто записао да 
треба отићи да се провери, оду људи провере, ако нема ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е, добро, он је записао и још није проверено, да 
ли то преноси Вама? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па јесте ако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А преносите ли Ви другоме који Вас? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па нормално. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Пише у књизи тамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е, како ступате у контакт са командиром? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Зовеш командира ако нешто није јасно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где је командир? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Командир или је негде отишао шта ја знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како га нађете, то ме занима? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Или је отишао кући или телефоном га зовеш. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте поред телефона, значи телефон сте имали 
ту, је ли? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли имали један телефон или још неке везе? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Телефон и била је радио станица ова. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. И како сад прво тражите телефоном или 
радио станицом? Како тражите Ви командира? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Телефоном обично га зовеш ако се деси да је 
кући. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако би га тражили радио станицом је ли могуће 
ступити у контакт са командиром путем радио станице, има ли он ручну 
радио станицу код себе? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Сад не знам, некад је имао ручну, некад није, сад 
да ли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А је ли могуће радио станицом да ступите у 
контакт са полицијом из Зворника? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е, како то радите, јесте ли имали  шифре? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ако има потребе, али нисам ја рецимо ја нисам 
имао потребе нешто, ја дежурам ту, обично то командир све дође види шта 
треба, он ступа у контакт, ти само запишеш ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где су вам ти полицајци који треба да оду да 
извиде, где се они налазе? 
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Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па можда су и ту присутни, а можда су и на 
терену. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је та просторија, рекли сте да је мала, да ли 
има још нека просторија ту које користи полиција? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Само једна мала просторија овако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где су они ту? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па седе на клупи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико обично њих? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па по три, четири тако човека ту присутна, ако 
треба да оду да провере нешто оду провере и тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Можете ли Ви да наредите да изађу да извиде на 
терен или мора командир? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Обично командир мора бити упознат. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли ти полицајци који седе ту излазе ли напоље 
па се врате? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Шта ја знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Који су ту присутни? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ако има потребе изађе, ако нема шта ће 
излазити, седи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па незамисливо ми је да неко седи седам, осам, 
десет сати на столици у малој просторији, знате, хоћу ту атмосферу да ми 
опишете како је то заиста било, не морају сви ако њих три, четири, пет 
седи, ту дежура, не морају сви да седе ту, него други изађу ту, да ли има ту 
нека продавница близу? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Била је и продавница, можда оду људи до 
продавнице нешто да купе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па оде да купи цигаре на пример, је ли? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Могу то да изађу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е, сад кад они излазе, кад се врате, да ли има неко 
коментара, ако се негде нешто десило да ли ви разговарате међусобно? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па нема, није било никаквих коментара, нисмо 
ништа имали посебно да прича, да, шта ја знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За тих пар дана за који су боравили цивили из 
Ђулића и других околних села, десила су се и нека убиства, па сад ми 
објасните пошто Ви кажете да ништа не знате, да ли је могуће то некако да 
промакне дежурном полицајцу? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Шта ја знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па мислим да се десило ту поред Вас, узмимо 
з6ог претпоставке да је то било, како је могуће сад то да дежурни 
полицајац не зна? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Нико нас није обавештавао, има тамо књига ако 
буде нешто уписано ја сам ту. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А је ли могуће нешто да се деси а да Ви не 
упишете? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Не може, мора се уписати ако је дојава стигла. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е, па како је ово промакло? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Не знам, можда ја нисам био тада господин 
судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите и примакните тај микрофон, неће се чути 
кад буде записничар морао да скида тај Ваш исказ. Седите доле, 
примакните то, тако тихо причате да се ништа не чује. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли имали случајева да Ваш претходник, 
узмимо да сте Ви све тачно радили, Ваш претходник нешто није записао да 
Ви касније сазнате да се десило а да ли се на неки начин то интервенише, 
ако се интервенише преко кога? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ја не знам да он нешто није уписао, како ћу 
интервенисати ако није уписао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли имали још неког из Шепка ту у 
полицијској станици да је био у резервној полицији или активни 
полицајац? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Није сад активни, није, није сад, јесте био 
активни, а јесте био један млађи Јово Јевтић и Милош Миловановић, он је 
радио у Зворнику, а он је из Шепка родом сад, тај активни је радио у 
Зворнику, није доле радио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли Ви разговарате међусобно са тим 
полицајцима који су присутни кад седите тамо за столом као дежурни? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ако имамо неке. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Које су теме разговора? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Шта знам, не могу се сјетити сад ја неких тема, 
обично смо ми људи ту били сви са села, пољопривредници, причамо 
највише о, да би шта урадили, дођеш кући да преживиш то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел сте Ви долазили пре рата некад у тој Дом 
културе у Пилици? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Пре рата? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Јесмо, месни уред ту је био нама, ту смо 
заведени у матицу, шта ја знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел се одржавало нешто у том Дому културе у тој 
највећој просторији тамо? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Не знам, можда су раније игранке су биле ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колика је та просторија тамо где су одржаване 
игранке? 
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Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па не би знао рећи, слабо сам ја доле ишо, 
пошто је то мени даље од куће и тако да ја нисам као момак имао потребе 
доле ићи. Тада нисмо имали превозног средства и тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли Ви имате расположење да будете слободни у 
томе кад Вас нешто питамо да слободно овај, то кажете што знате, или 
имате неки проблем у вези с тим да нешто не треба рећи или да треба рећи 
другачије, јел сте имали неки контакт пре овог суђења са неким? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ни с ким, ни с ким, вјерујте ми, кад су ме 
позвали у Зворник у суд, доле у портирницу одмах сам отишао и узео тај 
позив прву ја, другу не могу се тачно сјетит датума, судска полиција 
донесе, каже јесил добио један позив, јесам, потписао сам и отишли су, ни 
с ким ја ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И шта сте мислили што Вас зовемо? Због чега? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па тамо је писало свједок Брани Грујићу, сад  у 
вези чега сам ја свједок Брани Грујићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Нисте Ви сведок Брани Грујићу, Ви сте сведок 
суда, нема Брана Грујић свог сведока. 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Тамо пише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ко је окривљени пише. И шта сте претпоставили 
зашто Вас зовемо? Јел Ви знате шта се дешава овде већ 5 година у овом 
суду? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Откуд ја знам господине судија шта се дешава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А знате шта се дешавало у мају и јуну 92 у 
Зворнику? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Рекао сам да не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да не знате. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте Ви после рата уопште чули да је страдао 
неки већи број Муслимана ту у близини места где Ви живите, у другом 
селу, село до села и тако. 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Нисам, нисам чуо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли познајете можда Брану Грујића? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Познајем господина Брану из оног система, био 
је инспектор у општини. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јесте чули шта је он био за време рата? Је ли 
био на некој функцији? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Колко ми је познато председник општине, а да 
сам са господином Браном нешто био овако близак нисам, ни да смо 
сарађивали, ту је, нек каже, немам појма.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га можда виђали у току рата? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Не сећам се. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите. 
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СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Да ли је сведоку познато да су у Пилицу 
долазиле неке добровољачке јединице, добровољци неки Срби? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Не знам, не знам за то. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А никад их нисте видели тамо? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Нисам, ја то. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А да ли сте примали плату? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Плату? 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Као резервни полицајац. 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па једно време нам јесу нешто мало давали, 
после нам укинули  и то. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А где сте тад кад сте добијали, где сте примали 
новац? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Па од ваљда Станице Зворника, ко нам је слао, 
откуд знам ја то. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: А где сте Ви подизали новац? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Донесе командир и подели паре, а врло смо мало 
нешто добијали и једно време, а после нам укинули и то, нисмо имали 
ништа. 
СЛАВИЦА ЈОВАНОВИЋ: Хвала Вам. 
НАТАША КАНДИЋ: Да Вас питам, да ли се сећате да ли је овај, да ли је 
ту код полицијске станице, да ли је био неки пољски ВЦ? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Молим? 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је био пољски ВЦ ту код полицијске станице? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Не сећам се. 
НАТАША КАНДИЋ: Не сећате се? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Не сећам се. 
НАТАША КАНДИЋ: Овај, да Вас питам, рекли сте да сте од 12. јула били 
у Коњевић Пољу? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Да. 
НАТАША КАНДИЋ: Па је ли се сећате шта се тамо догађало? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: У Коњевић Пољу ништа није било, ми нисмо 
имали ту никаквије проблема у Коњевић Пољу ни да је се шта догађало у 
Коњевић Пољу. 
НАТАША КАНДИЋ: Ништа баш? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ништа, ми смо дежурали, ту у школи били и 
повремено мало контрола саобраћаја и ништа друго није било. 
НАТАША КАНДИЋ: Јесте сигурни да се  ништа није догађало? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Молим? 
НАТАША КАНДИЋ: Сигурни сте да ништа се није догађало? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ја колко знам да није ништа, Насер Орић је 
прошао са војском, ми смо спавали сви ујутру до 07, око 07 сати, буди нас 
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командир, каже, «момци ајде устајте да изађете, Насер је изгледа прошо с 
војском». Мене је оставио, каже Лукићу ти остани за пожарног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро, нећемо сад причати о том, ја сам питала, 
Пилица нам је, Пилица јер се исти догађај десио и 95, па сам мислила да 
можда човек има информацију '95. 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: И они су момци изашли и вратили се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Господине Лукићу кад смо Вас питали о ономе 
што је тема догађаја, нисте причали, а сад причате заједно са мном, то није 
тема догађаја, није тема оптужнице уопште. Ја сам Вас питала због 
Пилице. 
НАТАША КАНДИЋ: Само да Вас питам, јесте чули за неке масовне 
гробнице? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Нисам. 
НАТАША КАНДИЋ: Нема тамо код Вас нигде? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Нема. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте Ви здрави? Јесте ли физички здрави, 
психички?  
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Добро, да сам најбоље нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Је ли болујете од нечега? Неке болести? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Простата и десни бубрег. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Не, мислила сам овако нешто, проблем са 
памћењем је ли имате или нешто тако? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Има мало и притиска и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Притисак? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Свашта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро.  
 

То је све што имам да изјавим.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тражите трошкове за долазак у суд? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Ако ме следују. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако тражите, онда Вас следују. Колико сте платили 
карту до Београда и назад? 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Да Вам кажем, довезао  је ме син са аутом. Сад 
колко је насуао тамо горива и шта ја знам, ако Ви знате колко је од 
Лознице карта до Београда, ја се слажем, ништа ја ту нећу посебно ни, овај. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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 Исплатити сведоку трошкове у износу од 5.000,00 динара. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Добро. Слободни сте, можете да идете. 
Сведок МИЛАН ЛУКИЋ: Слободан. Добро хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До виђења. Сведок који је био предвиђен за 
сутрашње сведочење је прво одбио да сведочи, имамо информације да је 
застрашиван, а онда је прихватио да сведочи, међутим, данас смо поново 
добили неку информацију која ће и службено доћи да он због наводних 
здравствених проблема неће доћи сутра да сведочи, тако да сутра нећемо 
имати суђење, а сад ћемо прочитати исказе сведока и део ових писмених 
доказа из претходног предмета. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 Да се на основу члана 309 став 1 ЗКП-а, у допуну доказног 
поступка прочитају:  
 
 Искази саслушаних сведока у току поступка под бројем К.В.5/05 и 
то: 
 
 -Исказ судског вештака др Мандић Бранка са претреса од 28.12.05., 
 -Сведока Фадила Бањановића од 30. и 31. јануара 2006.,  
 -Сведока Амира Јакуповића и Бакије Имамовића од 1.2.06., 
 -Сведока Риђошић Драгана од 02.02.06., 
 -Стевана Ивановића од 02.02.06., и 08.03.06., 
 -Милета Јовића од 09.03.06., 
 -Асима Алића од 10.03.06., 
 -Вуковић Среде од 28.03.06., 
 -Јовић Цвјетка од 29.03.06., 
 -Јовановић Зорана од 30.03.06., 
 -Буљубашић Јасне од 25. априла 06., 
 -Мујић Фадила од 25.05.06., 
 -Сведока «Н» од 26.05.06., 
 -Сведока «П» од 29.05.06., 
 -Сведока Славољуба Томашевића од 31.05.2006., 
 -Сведока под псеудонимом «З» од 13.06.06., 
 -Сведока под псеудонимом «В» од 14.06.06.,  
 -Сведока под «1» од 15.06.06., 
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 -Сведока под «2» од 16.06.06., 
 -Сведока под псеудонимом «Три» од 06.07.06., и 07.07.06., 
 -Сведока Милана Станковића од 07.07.06., 
 -Сведока под псеудонимом «А» од 10.07.06., 
 -Сведока «Бета» од 11.07.06., 
 -Сведока Вучковић Војина од 06. и 07.09.06., 
 -Сведока др.Зорана Станковића од 28.09.06., 
 -Јована Ивановића од 29.09.06., 
 -Сведока Горе Савић  и Стеве Радића од 30.10.06., 
 -Сведока Јовић Милорада од 31.10.06., 
 -Сведока Пекмезовић Шефка од 28.11.06., 
 -Сведока «Алфа» од 30.11.06., 
 -Сведока под псеудонимом «Гама» од 01.12.06., 
 -Сведока под псеудонимом «4» од 25.01.07., 
 -Сведока Светозара Андрића од 26.01.07., 
 -Сведока под псеудонимом «Т» од 29.01.07., 
 -Сведока под псеудонимом «Ф» од 30. јануара 07., 
 -Сведока под псеудонимом  «5» од 26.02.07., 
 -Сведока Смајловић Рамиза од 28.02.07., 
 -Сведока Лазаревић Сретена од 01.03.07., 
 -Михајловић Саве од 02.03.07., 
 -Сведока Зорана Николића од 26.03.07., 
 -Анђелка Васиљевића од 27.03.07., 
 -Сведока Споменке Стојкић и Бајић Аце од 28.03.07., 
 -Миљановић Мике од 29.03.07., 
 -Јовановић Милоша од 24.05.07, 
 -Лазић Миленка од 24.04.07., 
 -Пејић Петра и Милета Максимовића од 25.04.07., 
 -Владић Милице, Петровић Видоја и Пантић Милорада од 26.04.07, 
 -Јовић Милорада од 28.05.07., 
 -Вуковић Мирослава и Којић Радомира од 29.05.07.,  
 -Сведока под псеудонимом «6» од 01.06.07., 
 -Сведока Аџић Милована и Којић Здравка од 26.06.07., 
 -Сведока Миодрага Вучетића од 27.06.07., 
 -Секанић Алексе од 28.06.07., 
 -Сведока под псеудонимом «У» од 29.06.07., 
 -Сведока Хусе Паравлића од 24.09.07., 
 -Сведока Перушиновић Рада и Хаџи Јована Митровића од 25.09.07., 
 -Сведока Радић Стеве, Савић Славка и Томић Витомира од 26.09.07., 
 -Сведока Симе Богдановића и Чворак Радислава од 27.09.07., 
 -Сведока др Васиљевић Љубице од 28.09.07., 
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 -Сведока Љубомира Качавенде, Керкез Драгана те вештака др.Зденка 
Цихларжа од 26.11.07., 
 -Сведока Пере Вучковића и Матић Зорана од 27.11.07., 
 -Срећка Радовановића и Зорана Суботића од 28.11.07., 
 -Сведока Анте Петровића, Гордана Јовановића и Шакотић Драге од 
30.11.07., 
 -Сведока Милошевић Драга, Галић Веселка и Кљештан Стојана, од 
24.12.07., 
 -Сведока Давидовић Милорада од 26.12.07., 
 -Сведока под псеудонимом «Л» од 27.12.07., 
 -Сведока Мирослава Николића од 28.01.2008., 
 -Матић Пере од 29.01.08., 
 -Сведока Цветиновић Драгана од 25.02.08., 
 -Сведока Ђокановић Драгана од 27.02.08., 
 -Сведока Зарић Ристе од 28.02.08., 
 -Сведока Стјепановић Драгана од 26.03.08. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се у наставку доказног поступка прочитају и писмени докази 
путем документ-камере а који су изведени пре доношења пресуде 
К.В.5/05 и пре раздвајања поступка у односу на оптужене Грујића и 
Поповића и то: 
 
 Да се прегледа филмски прилог објављен у дневнику РТС-а од 
27.06.92., 
 -Материјал независне продукције «Мрежа» под називом 
«депортација» - награда за лојалност. 
 -Извештај о лишењу слободе МУП-а Србије УБПОК од 17.02.05., за 
Поповић Бранка са решењем о одређивању притвора истражног судије 
Окружног суда у Београду, према Поповић Бранку. 
 
 Да се изврши увид у 19 фотографија сачињених од криминалистичке 
технике СУП-а Београд у Окружном затвору у Београду у фази истраге. 
 
 Да се прочита списак са именима лица која су била заточена у Дому 
културе Челопек који је предао сведок «З», и саслушање у истрази од 28. 
априла 05., замолним путем.  
 -Решење о одређивању притвора осумњиченом Грујић Бранку 
истражног судије Окружног суда у Београду од 1.6.05. 
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 Да се прочита писмена документација Кантоналног тужилаштва 
тузланског кантона приспела у фебруару 06: 
 

-Потврда о смрти за Топчић Исмаила УКЦ Тузла од 26.1.06., са 
извештајем о судско-медицинској експертизи на локалитету Снагово, 
проф.др. Зденка Цихларжа, 

 
-Потврде о смрти УКЦ  Тузла од 26.1.06., са извештајима о судско-

медицинској експертизи  на локалитету Црни Врх – Зворник од стране 
експертног тима на челу са проф. Др Зденком Цихларжом за лица; 
Алихоџић Ахмета, од 14.4.04., Захировић Салиха од 16.04.04., Окановић 
Несиба, Капичић Сахиба од 21.04.04., Јахијагић Фикрета и Атлић 
Абдулаха од 12.04.04., Ефендић Хајрудина од 19.03.04., Пашић Мују од 
16.04.04., Чормехић Ибрахима од 23.04.04., Хаџиабдић Фарида од 
14.04.04., Ефендић Зулкарнеина од 26.02.05., Бикић Шабана од 14.04.04., 
Атлић Хасана, Салиховић Хусеина од 13.04.04., Алихоџић Бењамина од 
20.03.04., и Муратовић Ахмета,  

 
-Записнике о ексхумацији Кантоналног суда у Тузли Кри.82/98 од 

11.10.98., сачињен у дане: 06., 07., 08., 09 ., 10. и 11. октобар '98., од стране 
истражног судије Кантоналног суда у Тузли – Халилчевић Емина, поводом 
откопавања једне масовне гробнице и ексхумације тела у селу Глумина  
локација Рамин гроб,  општина Зворник, Република Српска, где је 
ексхумирано укупно 274 тела, 

 
-Записник о ексхумацији Кантоналног суда Тузла Кта.246/03 од 

02.10.03., сачињен од стране заменика Кантоналног тужиоца Ибрахимовић 
Емира поводом ексхумације посмртних остатака људског порекла на 
локацији Црни Врх , у дане 11., 12., 13., август '03,  

 
-Да се изврши увид у скицу лица места Црни Врх – Осмаци израђен 

од стране МУП-а Тузла, тузлански кантон 01.12.03., под бројем 08-02/3-5- 
04.06.-5900/03, 

 
-Да се изврши увид у комплетну фотодокументацију скелетних 

остатака материјалне доказе - остатке зрна извађених из тела пронађених у 
гробницама, и предмете нађене у одећи, рендгенске снимке,  

 
-Да се читају потврде о смрти здравствене установе УКЦ Тузла од 

26.01.06., са извештајима о судско-медицинској експертизи експертног 
тима на челу са проф.др Зденком Цихларжем за Пезеровић Заима од 
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17.02.05., чије тело је нађено у гробници Црни Врх, за лица чија су тела 
нађена на локалитету Глумина и то Тухчић Кемала, са извештајем о 
експертизи од 07.01.99., Куљанин Ибрахима од 26.01.99., Тухчић Хасана 
од 04.01.99., Хаџиабдић Фикрета од 04.01.99., Тухчић Алију од 21.01.99., 
Тухчић Мехмеда од 26.01.99., Омеровић Салиха од 30.12.98., Пезеровић 
Смаила од 21.01.99.,  

 
-Записнике о утврђивању идентитета са рендгенским снимцима, 

фотографијама личних докумената, остатака тела, нађених предмета, 
 
-Да се изврши увид у пушчана зрна и фотографије тела и остатака 

гардеробе оштећених, 
 
-Да се прочитају писмени докази садржани у Билтенима српске 

општине Зворник – Привремена влада за годину I под бројем 1, 2 и 4 
стручне службе општине Зворник и то:  

 
-Одлука о проглашењу ратног стања на подручју српске општине 

Зворник, од 06. априла 92., одлука о ограничавању располагања робним 
резервама, одлука о увођењу радне обавезе на подручју СО Зворник од 08. 
априла 92., одлука о увођењу полицијског часа на подручју СО Зворник од 
08. априла 92., одлука о формирању привремене владе СО Зворник од 10. 
априла 92., наредба о општој мобилизацији од 08. априла 92, наредба о 
обележавању возила на подручју СО Зворник од 11. априла 92., наредба о 
мобилизацији цивилних лица за сјечу шуме, Одлука о припајању 
друштвено саобраћајног предузећа «Аутотранспорт» Зворник Бирач 
холдинг Д.Д. Зворник од 13. априла 92., Одлука о давању овлашћења 
станици јавне безбједности Лозница и станици милиције Мали Зворник за 
привођење цивилних лица станици СБ Зворник од 14. априла 92., одлука о 
издавању пропусница цивилним лицима, Одлука о именовању ВД 
директора филијале платног промета, Одлука о привременом уступању 
бензинских пумпи у  Каракају, Дивичу и Дрињачи, све од 14. априла 92., 
Одлука о формирању специјалне јединице ТО од 18. априла 92., Одлука о 
формирању команде ТО српске општине Зворник од 19.априла 92., Одлука 
о престанку радног односа од 21. априла 92., Одлука о образовању 
јединствене организације за пружање здравствених услуга на подручју СО 
Зворник од 22. априла 92., Одлука о именовању вршилаца дужности 
старешина општинских органа управе од 23. априла 92., Одлука о 
формирању службе Црвеног крста за подручје СО Зворник од 18. априла 
92., Одлука о именовању вршиоца дужности председника општинског суда 
за прекршаје од 24. априла 92., Одлука о разрешењу носилаца правосуднх 
функција у Основном суду и Основном јавном тужилаштву у Зворнику од 
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27. априла 92., Одлука о именовању ВД директора основне школе «Мика 
Трифуновић Учо», Одлука о стављању ван снаге одлуке о образовању 
комисије за асанацију бојишта од 28.априла 92., наредба о условима и 
начину точења нафте и нафтних деривата од 14. априла 92., наредба о 
забрани  изношења хране из круга седишта привремене владе од 14. априла 
92., наредба о формирању комисије за асанацију бојишта од 19. априла 92., 
наредба о одређивању места за сахрану лешева и начину сахране особа 
погинулих у рату у граду Зворнику са околином односно на подручју 
општине Зворник од 21. априла 92., наредба о привременом уступању 
хотела «Дрина» од 24. априла и закључак о увођењу радних пропусница од 
истог дана, закључак о именовању комисије за преговоре од 20. априла 92., 
одобрење за набавку материјала и израду униформи за специјалну 
јединицу ТО Игор Марковић, од 27. априла 92., одлука о разрешењу 
чланова команде ТО од 28. априла 92., и одлука о формирању команде ТО 
од истог датума, одлука о именовању привременог управног одбора у 
основној школи «Иво Лола Рибар» Петковци од 05. маја, одлуку о 
именовању ВД директора управе друштвених прихода од 08.маја 92., о 
разрешењу вршиоца дужности директора управе прихода од 11. маја, и 
именовање ВД директора управе прихода од истог дана, одлука о 
стављању ван снаге уговора о закупу закључен пре 06. априла 92., од 11. 
маја 92., одлука о оснивању агенције за размену некретнина од 11. маја 92., 
одлуку о именовању повјереника за послове организовања прикупљања 
помоћи од 12. маја 92., одлуку о именовању привременог пословног органа 
у ПТТ Зворник, од 12. маја, одлука о припајању пословнице ПИО Зворник 
обласном фонду ПИО Бјељина, од 13. маја, одлуку о новчаној помоћи 
рањеним и породицама погинулих припадника ТО од 13. маја, одлуку о 
именовању чланова Агенције за размену некретнина од 15. маја 92., одлуку 
о формирању комитета за прихват и пружање помоћи избеглицама од 15. 
маја, одлуку о преузимању напуштеног и слободног стамбеног и пословног 
простора на подручју СО Зворник од 16. маја 92., одлуку о припајању ДД 
«27 јули» ДД «Инжењеринг» Зворник од 16. маја, ауто мото друштва ДД 
«Дрина транс» од 16. маја, Одлуку о привременом уступању пословних 
просторија РО «Гас» општинском суду у Зворнику од 16. маја 92., Одлуку 
о преузимању бензинске пумпе «Ина» у Дрињачи од 18. маја 92., Одлука о 
формирању и именовању чланова комисије за контролу коришћења 
станова у друштвеној својини од 18. маја 92., Одлуку о реорганизацији и 
формирању органа привремене владе од 20. маја 92.,ратни секретаријат и 
ратни штаб, Одлуку о постављању руководиоца кухиње штаба ТО од 20. 
маја 92., решење о распоређивању шефа складишта од 18. маја 92., наредбу 
о забрани точења алкохолних пића од 12. маја, наредбу о затварању 
угоститељских објеката од 18. маја 92., наредбу о формирању комисије за 
санацију бојишта команданта штаба ТО, од 28.априла 92., с печатом 
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привремене владе, од 19.маја 92., наредбу од 21.маја 92., закључак о 
давању сагласности за избор чланова привременог пословодног органа ДП 
«Витинка» од 19. маја, закључак о  уплати новчаних средстава за наставак 
рада од 25. маја, закључак о одложеном дејству одлуке о формирању 
специјалних јединица ТО од 9. маја, закључак о усклађивању пензија за мај 
од 29. јуна 92., закључак о преузимању униформи за војску Српске 
Републике привремене владе, од 29.06.92., закључак о исплати пензија од 
29.06.92., закључак о формирању царинске испоставе у Зворнику од 02.07., 
и о уступању пословних просторија царинској испостави Зворник од истог 
дана, закључак о висини личног дохотка за месец јуни од 06.07., и 
закључак о висини минималне накнаде за месец јуни за припаднике српске 
војске и милиције на подручју СО Зворник од 06.07., закључак о висини 
накнаде за месец јуни радника ангажованих по основу решења у привреди, 
закључак о исплати накнаде за јуни 92, за раднике Службе јавне 
безбједности од 06.07.92., и висини накнаде за јуни радника медицинског 
центра «5 јули» Зворник, закључак од 06.07. о исплати накнаде 
припадницима ратне обавезе српске војске и милиције, закључак о висини 
накнаде за јуни чланова привремене владе и радника органа управе од 
06.07.92., закључак о уступању на привремено коришћење путничких 
моторних возила од 15.07.92., закључак од 16.07.92., наредба о забрани 
уношења наоружања у зграду општине од 02.07. и 17.07.92., и саопштење о 
просечном личном дохотку радника на подручју општине за мај и јуни од 
06.07.92.  

 
-Да се изврши увид у мапу општине Зворник, да се прочита списак 

грађана Козлука који су предали оружје и муницију сачињен у МЗ Козлук 
16.04.92., доказ бр. 02186953 секретаријата тужилаштва МКТЈ, изведени у 
предмету МКТЈ Милошевић, списак лица која се организовано исељавају 
из Козлука од 26.06.92., доказ бр.1873/92 изведен у предмету Милошевић 
са печатом општинског штаба ТО Зворник, да се прочита допис 
команданта штаба ВТК органима СР Југославије изведени пред Хашким 
трибуналом, под бројем 00437178 у предмету Милошевић, допис 
Комесаријата за избеглице Републике Србије од 26.06.92., штабу за 
прихват и збрињавање избеглица, изведени у истом предмету под 
бр.00437195, да се изврши увид у путне исправе за Хаџић Есму, доказ под 
бр. 186958596061 до бр. 73 и закључно са последња два броја 89, да се 
изврши увид у копије пасоша за Хаџић Шаху, под бројевима доказног 
предмета у Хашком Трибуналу 02186989 закључно са бр.02187015, да се 
прочита налог за исплату привремене владе за потребе специјалне 
јединице добровољаца из Лознице од 04. маја 92., под бр. 02164086, списак 
за исплату припадницима ТО српске општине Зворник за месец мај 
02164229 и 02164230, списак припадника штаба територијалне одбране 
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српске општине Зворник од 15. маја 92., под бројем 02164231, 02164093 и 
094, списак за исплату припадницима ТО српске општине Зворник за 
април разлика бр. 02164059 до 4065, налог благајни ознака доказа 
01328415 закључно са бројем 8418, Одлука о новчаној помоћи ДД «Метал» 
Зворник од 07. маја 92., доказ бр.01328419, са налогом благајни 01328420 
од 08. маја 92., списак за исплату припадницима ТО српске општине 
Зворник  за април бр.01328421 и 422, списак за исплату припадницима  ТО 
под бројем 01328423, потврда српске општине Зворник од 13. маја 92., под 
бр. 02164248 до 258, наредба за исплату српске општине Зворник  од 07. 
маја 92., године, команданта Марка Павловића 02164283, списак 
територијалаца ангажованих  за српску општину Зворник  под бројем 
02164284 и 64285, списак за исплату припадницима ТО српске општине 
Зворник под бројевима 02164286 до 288, списак за исплату припадницима 
ТО за месец мај под бр. 02164289, списак за исплату припадницима  ТО 
српске општине Зворник за месец април  под бројем 01328489 до 493, 
потврду општинског штаба територијалне одбране Зворник од 10. јуна 92., 
под бр.1684/92 бр.МКТЈ 02164290, списак накнаде резервним војницима 
који су били на војној вежби  а нису у радном односу, под бр. 02164090 те 
под бр.01328436439, списак за исплату припадницима ТО српске општине 
Зворник за месец мај, група специјални вод Пиварског, под бр.02164291 до 
4293, списак накнаде резервним војницима који су били на војној вежби а 
нису у радном односу, под бр.02164091, списак за мај 92., под бр.02164294 
до бр. 4296, списак рањених под бр.02164095, списак људства командант 
“Жућа» од 01. маја 92., под бр. 02164096 до 4097, списак за исплату 
припадницима ТО за април и мај под бројевима 01328475 и 76, те 01328380 
до 8383, и 01328412, и представља списак људи за плату за месец мај 
српске општине Зворник, војно територијална команда бр.1880/92 од 
28.06.92., са печатом општинског штаба територијалне одбране команданта 
ВТК Марко Павловић, налог благајни бр.02164071, 4072, одлука о 
новчаној помоћи 02164073 до 4077, списак за исплату припадницима ТО за 
месец мај, 01328385, списак ангажованих у ТО за мај, СО Зворник, војно 
територијалне команде бр.1809 од 19.6.1992.године, под бр. 01328386, са 
печатом српске општине Зворник, општински штаб територијалне одбране, 
командант ВТК мајор Марко Павловић, списак батерије 120 мм, под бр. 
02164268, списак групе специјални вод, вод Пиварског, под бр. 02164293, 
списак 02164092, да се изврши увид у предмет Окружног суда у Шапцу 
К.бр.41/94, да се прочита извештај друге смјене за дан 11.06.92., извештај о 
раду страже у другој смјени за 10.06.92., године, те на основу чл. 337 ст. 1 
тач. 1 ЗКП-а, записник о испитивању окривљеног Вучковић Душка у фази 
истраге у том предмету, Ки.бр.142/93 од 08.11.1993., и записник о 
испитивању истог окривљеног од 10.11.93., под бр. Ки.208/93, пресуда 
Окружног суда у Шапцу К.бр.49/94 од 08.07.96., и Врховног суда Србије 
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Кж.1913/06 од 08.10.98., да се прочита извештај из казнене евиденције за 
оптуженог Поповић Бранка, СУП-а Сомбор од 27.9.05. и Грујић Бранка 
Министарства правде БИХ од 02.11.05., писмени налаз и мишљење судског 
вештака др. Бранка Мандића, психијатра од 20.12.05., за Поповић Бранка, 
извештај лекара Окружног затвора у Београду од 22.12.05., извештај 
информативног програма ТВ Н.Сад од 22.02.06. и 21.02.06., записник о 
препознавању од 12.06.06., сачињен од стране истражног судије Већа за 
ратне злочине, Окружног суда у Београду, да се изврши увид у фото 
документацију као саставни део записника, увид у скицу дома културе у 
Челопеку, коју је приложио сведок «П» на претресу од 29.05.06., да се 
прочита лекарски извештај за оштећеног под псеудонимом «2» опће 
болнице Осијек, неуролошке клинике медицинског факултета 
свеучилишта у Загребу с прилозима, потврда за сведока под псеудонимом 
«2», Државне комисије за тражење несталих особа Босне и Херцеговине, 
бр.06/5-16-Р-99 од 12.03.99.године, записник о препознавању од 05.07.06., 
сачињен од стране истражног судије Већа за ратне злочине Окружног суда 
у Београду, у Окружном затвору у Београду, да се изврши увид у 
фотодокументацију као саставни део записника, допис Службе за 
откривање ратних злочина МУП-а Србије – Дирекције полиције, УКП 
03/4-3-1 бр.368/06 од 18.07.06., са извештајем о лицима Чикарић Енес и 
Нурис Капичић који су нестали 1992.године, да се прочита образложени 
сажетак предмета Грујић Бранко, садржину дописа тужилаштва БИХ 
кантоналног тужилаштва тузланског кантона бр.Кт.748/94 од 01. априла 
05., са наредбом о провођењу истраге против Грујић Бранка, допис 
Министарства финансија Републике Србије, пореске управе, регионални 
центар у Београду, експозитура Мали Зворник, бр. 47-254/06 од 28.09.06., 
уверење за пореског обвезника Грујић Бранка, допис Министарства 
финансија Републике Србије пореске управе, регионални центар Нови Сад, 
филијала Сомбор, од 26.09.06., за Поповић Бранка, пореског обвезника и 
допис истог органа од 19.01.07., за Поповић Бранка, извештај МУП-а 
Републике Србије – полицијске управе у Шапцу од 08.10.06. о привођењу у 
просторије ПС Мали Зворник лица Вучковић Душко и Појата Исток са 
потврдама међуопштинског затвора Шабац од 18. априла '92, службена 
белешка полицијске станице Мали Зворник ПО Шабац од 02.10.2006., 
Статут српске општине Зворник објављен у Билтену СО Зворник 01.09.'92., 
сачињен 10. априла '92., упутство о организовању и дјеловању органа 
српског народа у БИХ у ванредним околностима СДС БИХ  - Главни 
одбор, од 19. децембра '91., извештај о задужењу  СДК у корист рачуна 
«Дринатранс» Зворник број 01328456, број заведен у Хашком трибуналу, 
рачун 05-11215/40 «Дринатранса» достављен Привременој влади СО 
Зворник од 18.07.1992., преглед извршених превоза по налогу Привремене 
владе СО Зворник и Штаба ТО ДД «Дринатранс» Зворник од 21.07.1992., 
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извештај административне службе СО Зворник Одјељење за општу управу 
број 07-052-13/06 од 12. априла 2006., допис шефа истраге МКТЈ Патрик 
Лопез Тереза везано за чување оригиналног доказног материјала од 
30.10.06., и наредбу Штабу ТО Зворник команде бригаде српске војске 
Бирач од 28. маја 1992. која је суду достављена уз овај допис као и 
упутство од 19.децембра 1991., Уредба о провођењу материјалне обавезе за 
потребе одбране Владе Српске Републике БиХ од 08.06.1992. број 03-518, 
записник о препознавању сачињен 30.11.06. у Окружном затвору у 
Београду од стране истражног судије Већа за ратне злочине, допис 
Одјељења за заштиту сведока државне агенције за истраге и заштиту 
Министарства сигурности БиХ број 17-05/1-2-10-43/06 од 22.11.06. о 
обављеним разговорима са сведоцима који су у фази истраге саслушани 
под псеудонимима «Б», «Ђ», «Д» и «Г» те о разлозима немогућности 
њиховог одазивања позиву суда, записник о препознавању од 25.01.07. 
истражног судије. 

 
-Да се изврши увид у фотографије са препознавања,  
 
-да се прочита списак идентификованих лица у Зворнику након 

обдукција 05.05.1992. који је приложио др Станковић Зоран 29.01.07.,  
 
-да се изврши увид у скицу достављену уз материјал од стране 

тужиоца за ратне злочине са етничком картом Зворника, 
 
-да се прочита налаз и мишљење судског вештака графолога 

Споменке Перић од 23.05.07., извештај Министарства правде БиХ од 
11.04.07., записник о препознавању истражног судије од 01.06.07., потврда 
СО Зворник Привремене владе број 01/04-111 од 17.маја 1992. коју је суду 
предао сведок Вуковић Мирослав, извештај о стању у зони одговорности 
Штаба ТО округа Тузла, Живинице од 26.априла 1992., извештај УКП 
МУП-а Србије Дирекције полиције Служба за откривање ратних злочина 
број 1501/07 од 31.маја 07. са списком ексхумираних идентификованих и 
предатих посмртних остатака са локације Сремска Митровица закључно са 
28.мајем 07. актом Савета министара СЦГ, ДНК извештајем, записником о 
обдукцији посмртних остатака СП 713/92 за лице Бикић Дамир, записник о 
увиђају Окружног суда у Сремској Митровици Кри.125/92 од 15.07.1992., 
кривична пријава СУП-а Сремска Митровица П173/93 од 01.03.1992., 

 
-да се изврши увид у криминалистичко-техничку документацију 

СУП-а Сремска Митровица од 15.07.1992. са фотографијама, прочита 
допис Основног суда у Зворнику од 30.маја 2007. са разлозима 
неодазивања на позив сведока Брзовић Шемсе и Атлић Мустафе, службене 

ВР
З 0

17
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 18. маја 2010. године 

 
 
 

27

белешке Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима од 
13.06.07., 15. и 21.06.07., које се односе на сведоке Мехмедовић Авду, 
Ћосић Неџада и Брзовић Шемсу,  

 
-да се изврши увид у потврде о смрти Медицинског центра «05.јули» 

Зворник и лекарски извештај о узроку смрти за лице Даутовић Несиб од 
13.05.92.,  

 
-да се прочита наредба Команде Главног штаба војске Српске 

Републике БиХ од 16.06.1992. достављена од Тужилаштва БиХ 
прибављена од Министарства одбране БиХ и наредба о организацијско-
формацијским изменама и допунама у војсци Републике Српске од 
команданта Главног штаба војске од 03.07.1992., писмени налаз и 
мишљење Комисије судских вештака проф др Гордана Бебић 
неуропсихијатар, пуковник др Мирослав Радовановић неуропсихијатар и 
психолог Вера Божиновић специјалиста медицинске психологије од 
28.08.07. о вештачењу и психијатријском прегледу окр.Кораћ Ивана, 
извештај Основног суда у Зворнику о контакту са сведоцима Шакотић 
Вајом, Савић Јованом, Аћимовић Миланом и Чворак Радетом од 04.09.07., 
записник о уручењу позива сведоку Делић Алији Основног суда у 
Зворнику од 09.10.07., допис заменика тужиоца МКТЈ Давида Толберта од 
11.10.07. о изјавама сведока и начину потписивања истих, пропуснице за 
Буљубашић Јасну издату од Штаба ТО српске општине Зворник 21.маја 
1992. под бројем 1060/92 која је предата Међународном суду у Хагу, извод 
из матичне књиге умрлих опћине Калесија Федерација БиХ за лице 
Буљубашић Абдулах о извршено упису смрти 20. маја 1992. од 15.09.2004., 
потврда о пријављивању на посао Буљубашић Абдулаха издату од «Бирач 
Холдинг» д.д. достављену од Хашког трибунала, заповест за одбрану СР 
број 1 команде Бирач од 15.05.1992., закључке са састанка општинског 
одбора СДС-а Зворник од 22.12.1991. под бројем 01-08/91, допис о начину 
чувања доказног материјала у оригиналу у сефу МКТЈ достављен од стране 
Патрик Лопез Переза шефа истраге МКТЈ 30.10.06.,  
 

Да се прочита документација МКТЈ прибаљена на захтев суда и то: 
 
-доказ број 0324-1615 ознака МКТЈ, информација о безбедносној 

ситуацији на подручју СО Зворник Центра служби безбједности Бијељина 
од 20.07.1992., информација о активностима МУП-а на расветљавању 
криминалне дјелатности паравојне формације «Жуте осе» на подручју 
општине Зворник МУП-а Српске Републике БиХ Управа за сузбијање 
криминалитета Пале број 2-16/92 од 04.08.1992. под ознаком 0324-7392, 
информација МУП-а Сарајево од 31.07.1992. број 00741314, решење 
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Основног суда у Бијељини Ки-6392 од 28.08.1992. под бројем 00523426, 
списак до сада идентификоване 363 особе ексхумиране на локацији Црни 
Врх у периоду јули-октобар 03. године и списак до сада идентификованих 
укупно 226 лица ексхумираних са локација Глумина, Рамин гроб у току 
јесени 1998. који је суду предао вештак др Зденко Цихларж, допис 
заменика шефа Службе за правну помоћ и питања притвора МКТЈ од 
28.11.07. са одговором позваног сведока Благојевић Видоја, извештај 
Службе за откривање ратних злочина МУП-а Србије Дирекције полиције 
УКП 17.01.08. о траженим подацима за Милорада Стевановића, одлуку 
српске општине Зворник од 13.06.1992. о члановима ратног повјереништва 
и акт председника Председништва др Радована Караџића од 17.06.1992. о 
потврди именовања чланова Ратног повјереништва за СО Зворник. 

 
-Да се изврши увид у комплетну документацију приспелу од Хашког 

трибунала 08.02.08. која се односи на процес формирања зворничке 
бригаде војске Републике Српске и прегледа компакт диск са 
фотографијама Зворника и околине под називом «Фотодокументација 
Хаг». 

 
-Да се прочита писмена документација достављена од стране др 

Зденка Цихларжа 11.априла 08. и то записник о утврђивању идентитета за 
Пезеровић Енвера с потврдом о смрти УКЦ Тузла ДНА извештајем, 
извештајем о судско-медицинској експертизи посмртних остатака нађених 
на локацији Рамин гроб под бројем РГР 1/80, потврде о смрти са 
извештајима о судско-медицинској експертизи експертног тима за Тукчић 
Мехмеда, Тукчић Кемала, Тукчић Алију и Хаџиабдић Фикрета чија тела су 
ексхумирана на локацији Рамин гроб под бројевима РГР 1/83, 1/86, 1/82, 
1/79, извештај о судско-медицинској експертизи под бројем РГР 1/88 за 
Тукчић Хасана, записници о утврђивању идентитета експертног тима с 
потврдама о смрти и ДНК извештајима за посмртне остатке ексхумиране 
на локацији Црни Врх и то за Мустафић Алију, Хаџић Изета, Окановић 
Омера од оца Реџе, Окановић Омера од оца Шемсе, Чирак Исмета, 
Хаџиавдић Нурију, Ђикић Сеада, Пашић Едина, Хаџиавдић Салиха, 
Хаџиавдић Хусеина, Куљанин Мустафу, Куршумлић Исмаила, Бикић 
Нурију, Атлић Алију и Тухчић Абдулазаза.  

 
-Да се прочита потврда Привремене владе српске општине Зворник 

од 16.маја 1992. за Кораћ Ивана, изврши увид у фотографије оптужених 
сачињене приликом лишења слободе и прочита исказ сведока оштећеног 
под псеудонимом «Х» дат у фази истраге путем међународне правне 
помоћи 27.07.05. на основу члана 337 став 1 тачка 2 ЗКП-а. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тражите да се све ово поново прегледава 
преко документ камере сви ови писмени докази? Јесте сагласни да се то 
констатује? 
 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да су преко документ камере прегледани 
наведени писмени докази. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто сутра немамо главни претрес, могу да вас 
обавестим да, значи осим ових писмених доказа који су још стигли о 
којима сам јуче помињала можете погледати спис. Јесте, који стално стижу 
и даље имамо и најаву стручног лица које је суд одредио наредбом, која се 
такође налази у предмету, да се испита и стручно лице је изјавило да ће 
ускоро завршити свој посао, значи прегледања писмене документације и 
по потреби увида у списе уколико му још нешто треба. Он је добио налог 
не да вештачи фактичко стање нити да вештачи, већ да одговори на питања 
која му је суд поставио и на основу питања која су била од стране одбране 
и од стране тужиоца приликом предлагања овог исказа, ја се надам да ћемо 
у јуну да стручно лице успемо да испитамо. Предлога нових у допуну 
доказног поступка, има, нема? Нема.  
Адв.СТАНИСЛАВ ПРОЛЕ: Ми ћемо писмено доставити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад колега? 
Адв.СТАНИСЛАВ ПРОЛЕ: Колега Перковић ми је рекао да ће писмено 
ових дана доставити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви знате сигурно да ће тужиоцу требати 
времена да прецизира ове оптужнице, према томе нећемо моћи до лета. 
Изволите. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Само два питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Слажем се са овим што сте казали, што сте 
прочитали у ствари, ја само кратко да питам. Ја сам тражио у току 
поступка да се руком написан текст на оном папиру с којим се упућују 
заробљеници у Батковић извештачи да би се доказало да то није рукопис 
мој. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На ком папиру? 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Онај папир где се заробљеници из Зворника 
каже «упућени су пре 15 минута у Батковић», па је онда тамо ударен неки 
потпис који није мој, ја кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нико не тврди да је Ваш, да сте Ви писали то 
руком. У телеграму мислите? 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: На телеграму да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нико то није ни рекао да сте Ви писали 
телеграм. Пише тамо који орган шаље. Суд ће то ценити. Добро, Ваша 
одбрана је да Ви нисте писали текст телеграма. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Јесте, и друго на документу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни ја не пишем моје дописе, верујте, ништа. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Верујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо службе које то раде. Кажите. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: И друго, у документу којим су послати Лупић 
и Ђулић у Тузлу, оном откуцаном документу, налазе се једно 
фломастером, друго хемијском оловком дописан велики део текста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Ја бих хтео да кажем да то нема никакве везе са 
мојим писањем. Рекао сам Вам већ једанпут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте већ рекли и ми то. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: И уколико треба да се докаже тај део ја бих Вас 
молио да се извештачи, из свих оних мојих свесака може лако да се 
извештачи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ми уопште, ја не мислим да сте Ви то писали, 
Ви сте само рекли да сте Ви написали текст. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Текст само написо, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па толико. 
Опт. БРАНКО ПОПОВИЋ: Толико, хвала Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У тексту пише шта пише, а ко је дописивао, имамо 
сведоке па ћемо. 
Адв.МИЛОМИР ШАЛИЋ: Имате ли термине? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имам. Термини су 28., 29. и ако буде требало и 
30.јуни да саслушамо стручно лице, ја не знам да ли ће тужилац успети пре 
тог термина да прецизира оптужницу пре давања исказа стручног лица. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Ја могу да кажем да не планирам уопште да пре 
стручног лица прецизирам оптужницу због важности података које нам 
оно може пружити, тако да тек потом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
Адв.МИЛОМИР ШАЛИЋ: Значи распоред је отприлике? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је тај, то су. 
Адв.МИЛОМИР ШАЛИЋ: За стручно лице и овај део. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, и можда још неки сведок зато што имамо још 
да читамо пуно писмених доказа који су приспели од момента кад смо 
раздвојили, нисмо то читали. Изволите.  
НАТАША КАНДИЋ: Извињавам, нисам успела да чујем да ли сте 
уврстили у читање и изјаву оштећене Мурадифе, пошто је она умрла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисмо још то радили, сад причам. Ово су само из 
претходног, из пресуде ове која је правноснажна и они искази сви који су 
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урађени до раздвајања, а имамо још да читамо исказе свих умрлих и исказе 
друге за које су странке дале сагласност итд. 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ да је бранилац опт.Поповић Бранка изјавио 
да ће у кратком року доставити суду писмени предлог за допуну 
доказног поступка, да заменик тужиоца за ратне злочине изјављује да 
ће оптужнице прецизирати након давања исказа стручног лица др 
Мила Стојковића. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Данашњи главни претрес СЕ ОДЛАЖЕ. 
 
 Следећи заказује у дане: 
 

28., 29.  и 30. јуни 2010. године са почетком у 09,30 часова. 
 
 

Довршено. 
 
 
Записничар     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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