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ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА  
СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА ОД 20. НОВЕМБРА 2014. ГОДИНЕ 

 
 
 
 Председник већа: Добар дан свима, седите.  
 
 Констатује се да су на главни претрес приступили заменик тужиоца за ратне 
злочине Милан Петровић, 
 
 оптужени Поп Костић Бобан присутан са браниоцем адвокатом Теодором 
Гаврићем. 
 
 На главни претрес нису приступили судски вештаци проф. др Ратко Ковачевић 
неуропсихијатар уредно позван, проф. др Слободан Савић специјалиста судске 
медицине уредно позван и проф. др Петар Стојанов специјалиста опште васкуларне 
хирургије. 
 
 Констатује се да је од стране Министарства правде Републике Србије суд 
обавештен 07.11.2014. године да је замолница за Аустралију за саслушање сведока 
оштећеног Буквић Мухамеда, враћена овом суду због кратког рока и у договору са 
представницима Министарства правде поново је послата замолница за саслушање 
оштећеног Буквић Мухамеда, па у том смислу следећи главни претрес ће бити заказан 
за 30.01.2015. године.  
 
 Сад ћу вам још рећи, само да констатујем.  
 
 Такође је од стране нашег саветника Амбасаде Србије у Сједињеним Америчким 
Државама, Милана Варадиновића, стигао mail којим нас он обавештава да је нашу 
замолницу за саслушање сведока Дервишевић Нермина који борави у Сједињеним 
Америчким Државама, проследио надлежним органима Сједињених Америчких 
Држава, али нисмо добили повратну информацију.  
 
 Значи замолница за Сједињене Америчке Државе за саслушање овог сведока 
Дервишевић Нермина је примљена у нашу Амбасаду, прослеђена америчким належним 
органима, али нисмо добили никакву повратну информацију да ли му је уручена, он је 
требао данас да дође, међутим очигледно да то није. Тражили су још они податке у 
смислу висине, тежине, да ли има неке карактеристике тај сведок ради идентификације, 
и ми све оно што смо имали из записника смо проследили, ми сада друге податке 
немамо, они траже ту још да ли има младеж, да ли, међутим то што не можемо то 
нисмо. За оштећеног Буквић Мухамеда пошто сте Ви предлагали његово непосредно 
саслушање, ја сам тражила да му се уручи позвив по могућности да дође, али обзиром 
на даљину, обзиром на Аустралију и временску разлику и све остало, уколико не буде 
могао да дође, да видимо да ли можемо макар видеоконференцијском везом да 
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успосатавимо да га саслушамо и тражила сам да достави валидну документацију 
медицинску, значи обзиром да ова документација која се налази у списима односи се на 
његово здравствено стање од пре 4-5 година и више, да видимо да ли он сад има неки 
здравствених промена, каве су те промене, уопште способности његовог сведочења и 
то, јер ми то траже видели сте у допунском налазу и комисија судских вештака. Ја сам 
била за данас предвидела да дођу судски вештаци, претпостављам због обуставе рада 
адвоката они не знају да сте Ви из Брког, они нису дошли мислећи да ће се одлагати 
претрес, хтела сам да обавим саслушање доктора Ратка Ковачевића, неуропсихијатра, 
да мало видимо у вези са овим исказима које је давао Буквић два пута, нису ми се 
осврнули на тај део наредбе коју сам, да видимо да ли је он, обзиром на његову болест, 
могао да изнесе онако исказе како је овде све наведено, па ће у том смислу значи данас 
главни претрес онда немамо шта да радимо, у смислу немамо сведоке, немамо вештаке, 
данас нећемо држати, али ћемо заказати за 30. јануар.  
 
 Због недоласка..... 
 
 Реците, само укључите микрофон.  
 
 Адв. Теодор Гаврић: Хтео сам да померите термин, може ли, пошто имам неку 
обавезу, ако је могуће? 
 
 Председник већа: Знате како је, не могу да померам из разлога што сам тако већ 
проследила замолницу, одмах сам морала због, рекли су ми минимум два и по месеца 
треба да би отишла до Аустралије, и онда сам због тога заказала 30. јануар у 09,30.  
 
 Адв. Теодор Гаврић:  Добро. 
 
 Председник већа: Ето. 
 
 Адв. Теодор Гаврић: А судија, да појаснимо ово, значи замолница је да се уруче 
позиви ради непосредног саслушања овде, и Америка и Аустралија. 
 
 Председник већа: Ја сам тако тражила, е сада знате шта обзиром на даљину, 
обзиром на трошкове и тако даље, не знам у каквом су стању ти сведоци, да ли су у 
стању да дођу, макар да видимо да успоставимо неки контакт, ја сам тражила да дођу, а 
ако не буду они ће претпостављам тамо са тим рећи могу, не могу, због чега, па макар 
да видимо конференцијском везом или било како, јер уствари нама је циљ да чујемо их 
па сада, да ли да дођу овде, наравно да би било најбоље када би могли непосредно овде, 
али сада ако не будемо могли.  
 
 Адв. Теодор Гаврић: Јер оно из првобитног налаза и мишљења вештака 
неуропсихијатра произилази да бар према оном стању из 2010. године да је био 
психофизички способан и да је могао доћи овде.  
 
 Председник већа: Па ево зато га и зовем, ја сам тражила да му се уручи позив 
да дођу и један и други, значи и Америка и Аустралија.  
 
 Адв. Теодор Гаврић:  И госпођо председнице нисам разумео прошли пут везано 
за онај поднесак који сте добили из Брчког, здравствени картон, ја тамо разумео да се 
он појављивао у Брчком задње двије, три године? 
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 Председник већа: Па ено према оном здравственом картону, Ви можете да 
извршите увид, када је он био, када се лечио, тамо имају све датуми када је био, он је 
био колико смо чули од оног сведока, када су рекли да је био у Хагу, 1999. да је био у 
Хагу.  
 
 Адв. Теодор Гаврић:  Али је био ваљда у Брчком прије три, четири године? 
 
 Председник већа: Па тако ми стоји према ономе значи.... 
 
 Адв. Теодор Гаврић:  Према томе значи да произилази да он може доћи? 
 
 Председник већа: Ето па то ћемо да видимо.  
 
 Због недоласка позваних сведока оштећеног Буквић Мухамеда и сведока 
Дервишевић Нермина, као и недоласка судских вештака, 
 

Суд доноси 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 Да се данашњи главни претрес не одржи, а следећи главни претрес се заказује за: 
 
 30. јануар 2015. године у 09,30 часова у судници број 4, што се присутнима 
саопштава и има им служити уместо позива.  
 
 На претрес замолним путем позвати сведока оштећеног Буквић Мухамеда и 
сведока Дервишевић Нермина, такође замолним путем преко Министарства правде 
Републике Србије.  
 
 На претрес позвати и судске вештаке. 
 
 Питам вас само ово, да ли треба онда да зовемо целу комисију или само Ратка 
Ковечевића да позовемо, ја мислим да би само требало..... 
 
 Адв. Теодор Гаврић: Довољно је Ратко. 
 
 Председник већа: Ратка Ковачевића, добро.  
 
 На претрес позвати судског вештака проф. др Ратка Ковачевића, 
неуропсихијатра са адресе из списа предмета.  
 
 Довршено у 10,05 часова.  
 
 
Записничар,                                                                                     Председник већа-судија  
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