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ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСАОДРЖАНОГ  

ДАНА 15.09.2014. ГОДИНЕ 
 
 
 
 

Председник већа:   Добар дан, седите.  
 
Отварам заседање и објављујем наставак главног претреса у предмету Вишег суда у 

Београду - Одељења за ратне злочине под службеним бројем К-По2 5/14 против оптуженог 
Поп Костић Бобана, због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва из 
члана 142 став 2 КЗ СРЈ, а по оптужници Тужилаштва за ратне злочине КТО број 1/14 од 
31.03.2014.године, веће поступа у неизмењеном саставу као и до сада. Председник већа 
судија Вера Вукотић, судије чланови већа Снежана Николић Гаротић и Винка Бераха 
Никићевић.  

 
Присутни записничар Олгица Куч и виши стручни сарадник Слађана Радојчић. 
 
Председник већа утврђује да су на главни претрес приступили заменик тужиоца за 

ратне злочине Милан Петровић. 
 
Оптужени Поп Костић Бобан, са браниоцем адвокатом Теодором Гаврићем, 
 
Није приступио сведок Дервишевић Нермин. 
 
Ја сам добила обавештење из наше амбасаде из Сједињениих Америчких држава од 

саветника амбасаде Милан Варадиновића путем имеила нам је стило обавештење, 
Дервишевић Нермин је пронађен,обавештен је саветник да је америчко Министарство 
правде ступило у контакт са Дервишевић Нермином али да је он тврдио да не зна о чему 
тужилац говори и спустио слушалицу. Америчка страна моли да им доставимо додатне 
информације о Дервишевићу пре него што му издају наређење којим га обвезују да 
сведочи, наиме, моле да им доставимо неко средство за идентификацију Дервишевића, као 
на пример датум рођења, висину, тежину, ожиљке, место рођења, име родитеља или 
фотографију копије личног документа. Ми у списима имамо ове личне податке за овог 
сведока име оца, датум рођења, па ћемо следећи пут покушати да поново дипломатско 
конзуларним путем уручимо му позив и да ово, о овим свим подацима обавестимо 
америчку страну да би могли да утврдимо идентификацију. То је једна ствар, друго стигло 
нам је оно што смо тражили за оштећеног Буквић Мухамеда из Брчког, његов здравствени 
картон Центра за ментално здравље Брчко датум 15.03.2001. године, па затим кад се он све 
јављао лекарима, коју је терапију примао, од чега болује, па имамо налаз и мишљење 
лекара специјалисте-неуропсихијатра од 12.09.2011.године, где каже да је клијент лечен 
психијатријски у Сиднеј - Аустралија, сад се налази на интензивној нези болнице Брчко, а 
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након операције илеуса, дијагноза Ф20, наводи се таблете, односно лекови, медикаменте 
које користи, односно које му се преписују, контрола за 1 до 2 месеца, имамо налаз и 
мишљење лекара специјалисте од 26.04.2004. године исто неуропсихијатра где каже 
Буквић Мухамед лечи се психијатријски од 1974. године, лечен хоспитално Јагомир и 
Соколац, те амбуланто, дијагностикован као Ф20, задње двије године лечен у Аустралији, 
у међувремену оперисао тумор плућа, тренутно психичко стање задовољава, наводе се 
лекови односно таблете, медикаменти које пије, који му се преписују, контрола у време 
апликације депо инекција. Затим имамо налаз и мишљење лекара специјалисте 03.09.2012., 
сад не знам да ли је то штампано или овде стоји где каже да је дијагноза Ф20, психички 
статус свијестан, исправне оријентације у свим правцима вербални контакт се успоставља, 
мисаони ток успорен, вербализује слушне халуцинације, фрустрационо слабије 
толерантан, негира суицидијалне тенденције. Контрола за у време апликације депо 
ињекција. И затим има његов картон у копији кад се јављао, шта, то је за Буквић 
Мухамеда. 

 
Реците ми овако, има ли овде предлога неких у вези? Нема, тужилац нема. Одбрана. 
 
Адв.Теодор Гаврић: Ми остајемо при приједлогу да се непосредно саслуша. 
 
Председник већа:   Буквић? 
 
Адв.Теодор Гаврић: А поготово што сад из ове медицинске документације 

произилази да је он прије две године био у Брчком, значи да може доћи. 
 
Председник већа:  Кажите овако, 
 
Суд доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
Да се главни претрес одржи. 
 
Претрес је јаван.  
 
На основу одредбе члана 236 став 1 ЗКП-а врши се тонско снимање главног 

претреса и транскрипти аудио записа су саставни део записника о главном претресу.  
 

  Председник већа упознаје странке са меилом који је стигао из наше амбасаде из 
САД-а, од 11.09.2014. године, где саветник амбасаде Милан Варадиновић обавештава суд 
да је америчка страна - америчко Министарство правде ступило у контакт са сведоком 
Дервишевић Нермином али да је он тврдио да не зна о чему тужилац говори те је спустио 
слушалицу, па моле да им доставимо податке ради идентификације сведока, датум рођења, 
висину, тежину, ожиљке, место рођења, име родитеља. 

 
Констатује се да је председник већа упознао странке да је замолним путем стигао из 

Дистрихта Брчко из Медицинског центра-Центар за ментално здравље у фотокопији 
извештај са налазима и мишљењима лекара специјалисте неуропсихијатра о лечењу 
сведока оштећеног Буквић Мухамеда као и копија његовог здравственог картона.  
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Суд доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
Одређује се допунско вештачење од стране комисије Института за судску 

медицину која је већ вештачила у овом предмету, о здравственом стању Буквић Мухамеда, 
да на основу пристигле медицинске документације Центра за ментално здравље Дистрикта 
Брчко комисија да допунски налаз и мишљење о здравственом стању Буквић Мухамеда, о 
валидности његових исказа које је дао пред Кантоналним судом у Тузли 29.10.1997. године 
као и у Аустралији на записнику од 18.01.2011.године обзиром на дијагнозу од које болује 
Ф20, а према извештају из здравственог картона он се од ове дијагнозе лечи од 1974. 
године.  Комисија је дужна да налаз и мишљење да у три примерка у року од 15 дана. 

 
Значи то је она комисија која је већ вештачила Института за судску медицину, 

доктор Савић, неуропсихијатар др Ковачевић, да на основу ове додатне документације 
извештачимо од чега заиста болује јер нама дијагноза као лаицима ништа сад не значи док 
не видимо шта ће доктори рећи и валидност његових исказа, обзиром да од 1974., прича се 
болује од шизофреније, да видимо ова два исказа која је дао да ли су валидни и у којој 
мери.  

 
Ради предњег,  
 
Суд доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 
Данашњи се главни претрес одлаже, а наставак се заказује ... 
 
Ја ћу Вам дати један дужи рок зато што ћу поново дипломатско конзуларним путем 

Дервишевић Нермина позвати, а зависно од овог налаза који нам буде дала комисија 
вештака, који ћу и вама доставити, можда ћемо за то време искористити да покушамо да 
дођемо и до Буквић Мухамеда па да и њега, јер дајем термин 20. новембар, треба нам док 
преведемо ова документа, док оду, јер очигледно ево овај рок видите ми смо у јуну за 
септембар па је било кратко.  

 
Следећи главни претрес се заказује за 20. новембар 2014. године у 10,00 часова, 

судница број 4, што се присутнима саопштава и има им служити уместо позива. 
 
На претрес дипломатско конзуларним путем позвати сведока Нермина 

Дервишевића преко надлежног органа Сједињених Америчких Држава, а затим позвати и 
сведока оштећеног Буквић Мухамеда дипломатско конзуларним путем, преко надлежног 
органа Аустралије, уз доставу допунског налаза и мишљења комисије вештака. 

 
Довршено у 09,45 часова. 

 
 
 
Записничар,                        Председник већа-судија 
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