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К-По2 3/2017 
 

 
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 

СА ГЛАВНОГ ПРЕТРЕСА  одржаног дана 09. aприла 2019. године 
 
 

Председник већа: 09.04.2019. година, 9,47 часова. 
 

Председник већа отвара заседање у предмету Вишег суда у Београду - Одељење 
за ратне злочине К-По2 број 3/17 против оптужених Милидраговић Недељка и других, 
због кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва у саизвршилаштву 
из члана 142 став 1 у вези члана 22 КЗ СРЈ, по оптужници Тужилаштва за ратне 
злочине Републике Србије КТО број 2/15 од 21.01.2016. године.  
 

Веће поступа у неизмењеном саставу. 
 

Констатује се да су на главни претрес приступили: 
 

-заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић и заменик тужиоца за 
ратне злочине доктор Бруно Векарић. 
 

-оптужени  Милидраговић Недељко, 
-оптужени  Голијанин Алекса, 
-оптужени Батиница Миливоје, 
-оптужени Дачевић Александар, 
-оптужени Милетић Бора, 
-оптужени Петровић Јован, 
-оптужени Паровић Драгомир, 
-оптужени Васић Видослав. 

 
Присутни браниоци оптужених: 

 
-за оптуженог Недељка Милидраговића адвокат Александар Лазаревић није ту. 
  
Браниоче Петронијевићу, претпостављам да сте Ви за адвоката? 
 
-за оптуженог Недељка Милидраговића бранилац адвокат Горан Петронијевић 

по заменичком пуномоћју адвоката Александра Лазаревића, 
-за оптуженог Алексу Голијанина адвокат  Горан Петронијевић. 
-за оптуженог Миливоја Батиницу, адвокати Крсто Бобот и Вићентије 

Даријевић. 
 
Адвокат Крсто Бобот: Није Вићентије Даријевић присутан. 
 
Председник већа: Није ту. 
 
-за оптуженог Александра Дачевића, адвокат Марко Миловић, 
-за оптуженог Бору Милетића, адвокат Рајко Јелушић, 
-за оптуженог Јована Петровића, адвокат Жељко Јотановић, 
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-за оптуженог Драгомира Паровића, адвокат Владан Стефановић, 
-за оптуженог Видослава Васића, адвокат Томислав Вишњић. 

  
 Приступио сведок Бошко Будимир.  
 
 Присутан пуномоћник оштећених Хајрије Орић и Јасмине Орић Хусеиновић 
адвокат Марина Кљаић по пуномоћју у спису. 
 
 Изволите, браниоче, нешто сте хтели?  
 
 Нису приступили: сведок Вељко Будимир, нема доказа о уручењу позива. 
 
 Из Службене белешке Службе за помоћ и подршку сведоцима од 08.04.2019. 
године са прилозима се утврђује да Предузеће за транспорт и трговину „Будекс“ је 
овом суду доставило меил којим обавештава суд да Будимир Вељко неће моћи да 
приступи на главни претрес, због одсуства из Србије услед пословних обавеза у 
међународном друмском транспорту робе за Русију, о чему је као доказ достављена 
фотокопија скениране прве стране путне исправе са фотографијом Вељка Будимира 
као и стране са печатима преласка на граничним прелазима на којима се налазе датуми 
04.04.2019. година, са натписима „Моравија“ и „Халмеу“ и 07.04.2019. године са 
натписом „Русија“ из које се утврђује да се исти налази на путу ван Србије. 
 
 Није приступио сведок Томислав Крстовић. 
  
 Из Службене белешке Службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима и 
копије повратнице здружене спису утврђује се да сведоку Томиславу Крстовићу није 
лично уручен позив за главни претрес. Повратницу потписала ћерка Жељана Крстовић 
дана 01.04.2019. године, а сведок Томислав Крстовић је овоме суду дана 09.04.2019. 
године доставио меил којим обавештава суд да не може да присуствује главном 
претресу због обољења штитасне жлезде која у сваком моменту може да се претвори у 
злоћудни тумор, услед чега није способан да сведочи пред судом, ни у Суду Босне и 
Херцеговине. Замолио је да му овај суд више не шаље позиве, јер је већ једном изјавио 
да не жели да сведочи. У прилог овог меила није доставио никакву медицинску 
документацију као доказ о обољењу на које се позива. 
 
 У публици присутна лица: Баждар Ениса, Бегић Нина, Беговић Нура, Белко 
Расим, Дамјановић Александар, Диковић Јелена, Гилић Мајда, Хаџибулић Рефија, 
Хотић Када, Јовановић Васа, Кршић Урош, Кунић Анеса, Милосављевић Марко, 
Милосављевић Вељко, Миловановић Неђо, Мустафић Нура, Омерспахић Амер,  
Пантовић Гојко, Поповић Хана, Ризвановић Кадефа, Рудић Филип, Салкић Нура, 
Шијачић Вишња, Стојановић Бојана, Стојановић Ненад, Тахировић Мурат, Тановић 
Русимир, Тодоровић Милан, Турковић Бенамин, Урошевић Милош, Врндић 
Александар, Зајовић Станиславка, Жилић Маја. 
 
 Констатује се да су испуњене процесне претпоставке за одржавање главног 
претреса. 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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 Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
 НАСТАВЉА СЕ главни претрес прекинут дана 19.03.2019. године у фази 
доказног поступка. 
 

Главни претрес је јаван.  
 
Главни претрес се снима аудио техником суда, а препис тонског снимка биће 

саставни део записника о главном претресу. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

УСВАЈА СЕ доказни предлог браниоца оптуженог Недељка Милидраговића, 
адвоката Александра Лазаревића и у доказном поступку се одређује извођење доказа 
испитивањем сведока Бошка Будимира. 

 
Позваћете сведока Бошка Будимира да уђе. 

 
ИСПИТИВАЊЕ СВЕДОКА БОШКА БУДИМИРА 

 
Председник већа: Добар дан. Да ли сте  добили позив суда и решење о 

новчаном кажњавању? 
 
Сведок Бошко Будимир: Нисам, био сам на путу, тако да је супруга је вратила, 

пошто нисам био ту. 
 
Председник већа: Са разлога јер нисте приступили на претходни претрес, а 

уредно сте позвани. Ви сте када сте једном били присутни, а када претрес није одржан, 
због одсуства окривљеног Алексе Голијанина и још двојице оптужених, изјавили, 
саопштено Вам је да сте дужни да се одазовете позиву суда, без обзира што сте 
изјавили да сте Ви често на путу, да сте запослени у међународном транспорту. Али 
обавеза сведочења је грађанска дужност и речено Вам је од стране председника већа, 
да Ви Ваше пословне обавезе морате да ускладите са Вашом обавезом сведочења. 
Уосталом, закон зато и прописује обавезу суда као државног органа, да Вашем 
предузећу рефундира дневницу коју Вама исплати на дан сведочења. Тако да Ви сте 
знали за Ваше обавезе, суд Вас је на то упозорио и то је разлог због чега сте новчано 
кажњени. Обзиром да сте приступили на претрес, суд има могућност да ово решење 
опозове, али ће исто бити опозвано, тек након што будете испитани. Исто тако, за 
Вашег брата достављено је исто решење о новчаном кажњавању и пошто он није 
приступио на данашњи претрес, биће извршена принудна наплата, јер се није одазвао 
позиву суда. 

 
Идентитет сведока утврђен увидом у личну карту издату од ПС Сопот дана 

26.05.2015. године под редним бројем 006793467.  
 
Сведок Бошко Будимир, ЈМБГ 0601971161942, рођен дана 06.01.1971. 

године. Од оца? 
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Сведок Бошко Будимир:  Ранка. 
 
Председник већа: Име оца? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Ранко. 
 
Председник већа: Како сте рекли? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Ранко. 
 
Председник већа: Ранка. Реците ми, по занимању сте? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Возач. 
 
Председник већа: Возач. Да ли познајете овде оптужене који седе иза Вас? 

Окренућете се и погледаћете. То су Недељко Милидраговић, Алекса Голијанин, 
Миливоје Батиница, Александар Дачевић, Боро Милетић, Јован Петровић, Драгомир 
Паровић и Видослав Васић. 

 
Сведок Бошко Будимир:  Недељка Милидраговића. 
 
Председник већа: Само Недељка Милидраговића? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да, 
 
Председник већа: Остале не познајете? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Године су прошле, сада не знам је ли стварно он, 

извинио сам се, да. 
 
Председник већа: Са Недељком Милидраговићем, да ли сте у сродству и да ли 

сте у завади? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Не. 
 
Председник већа: Нисте. Од оптужених познаје Недељка Милидраговића. Са 

истим није у сродству, ни у завади. 
 
Као сведок дужни сте да говорите истину. Давање лажног исказа представља 

кривично дело. Нисте дужни да одговарате на постављена питања којима бисте себе 
или евентуално свог блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној 
штети или кривичном прогону. Да ли Вам је јасно ово упозорење и поука суда? 

 
Сведок Бошко Будимир:  Јасно ми је. 
 
Председник већа: Сведок упозорен и поучен у смислу члана 95 став 1 и 2 ЗКП. 

Као сведок дужни сте да положите заклетву, први пут се испитујете. Текст заклетве 
гласи: „Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред судом будем питан, 
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говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато, нећу прећутати“. Да ли 
се заклињете на овај начин? 

 
Сведок Бошко Будимир:  Заклињем се. 
 
Председник већа: Након положене заклетве, у смислу члана 96 ЗКП изјави:  
 
Бранилац  оптуженог Недељка Милидраговића, адвокат Александар Лазаревић 

је предложио да будете испитани на главном претресу. Претпостављам да Вам је 
познато, оптужницом Тужилаштва за ратне злочине, овде присутни оптужени, 
оптужени су за ратни злочин који је извршен током 1995. године, тачније 14. јула 1995. 
године у хангару „Кравица“, дакле у вези са ратним дејствима у Босни и Херцеговини, 
конкретно Сребреници. Ево, изјасните се, кажете познајете једино Недељка 
Милидраговића, претпостављам да можете само да се изјашњавате у односу на његово 
поступање. Испричајте нам, одакле имате сазнања, обзиром да сте предложени као 
сведок, да ли сте били учесник тих догађаја и уколико јесте, чега се сећате? 

 
Сведок Бошко Будимир:  Ми смо значи оно када је, отишли смо на Јахорину, 

полиција када је водила нас као дезертере. Одвели су нас на Јахорину, били смо горе у 
Центру за обуку. Горе смо били на обуци. 

 
Председник већа: Кажете, полиција када је водила. Да ли то значи да сте 

принудно одведени? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Јесам, тачно. 
 
Председник већа: Добро. Зашто Ви? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Зашто? Као, ми смо, пошто рођен сам у Босни, живео 

сам у Босни, дошли смо ту. Једно вече дошли су, покупили мене, брата и оца у 
полицију. 

 
Председник већа: Дакле, Ви сте по избијању оружаног сукоба у Босни и 

Херцеговини, дошли да живите у Србији? 
 
Сведок Бошко Будимир: Тачно. 
 
Председник већа: Из Босне и Херцеговине? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Тачно. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Бошко Будимир:  Значи дошли смо тамо у Зворник. Из Зворника 

одвели су нас у Регрутни центар тај за обуку на Јахорину. Горе смо били. Тамо пошто 
се бавимо превозом и механику радимо све, тамо су нас одредили. Дали су нам да 
завршимо поправке возила, по могућству када треба. Ја и брат смо радили тамо значи 
ремонт, шта год је требало на возилима, шта су нам рекли, урадили смо. И уједно 
имали смо ту обуку тамо. Обука стварно није била нимало лака. Према нама се нису 
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баш лепо ни понашали толико, тако да нам је одговарало више да радимо механику, ту 
поправку неку. 

 
Председник већа: Ко се према Вама није лепо понашао? Изјасните се одмах 

због потреба записника.  
 
Сведок Бошко Будимир:  Па тамо ти што су водили обуку, што су водили, ти 

командири. 
 
Председник већа: Ко, да ли се сећате имена? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Не могу више стварно, било их је, мењали су се, што 

кажу, овај. И овај, једног дана смо... 
 
Председник већа: Добро, да ли се сећате, да ли су та лица посебно била 

стручњаци за  обуку или су то биле неке ваше претпостављене старешине? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Не, не, били су стручњаци за обуку. 
 
Председник већа: Који нису били официри ту на Јахорини? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Па, не знам неки су били ту стварно, били су значи, 

стварно су били стручни људи, баш обука је била оно, пошто био сам у војсци и знам 
шта је обука. И потом смо онда, један дан дошли су аутобуси и потоварили нас и 
кренули смо, нисмо знали, ја бар нисам знао, где идемо. Тек у путу су нам рекли да 
идемо према Сребреници. И дошли смо у једну школу, Беловац, мислим у Бјеловцу, 
село Бјеловац ту. То смо били у тој школи. И једно јутро, ту смо били један дан, и 
мислим тај дан ујутру су нас потоварили у аутобусе и довели су нас ту. 

 
Председник већа: Ви кажете, нас. Да ли можете одмах да се изјасните, 

конкретно, ко ви, Ваш вод? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Па, добро, чета, да. 
 
Председник већа: Ваша чета? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да, да. 
 
Председник већа: Колико је било чета на Јахорини? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Биле су две чете. 
 
Председник већа: Да ли су обе пошле у Бјеловац? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Ја колико сећам се да је прва чета. 
 
Председник већа: Прва чета? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. 
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Председник већа: Добро. Можете одмах када сте већ поменули да нам 
опишете, ко Вам је био старешина, у ком сте били воду? 

 
Сведок Бошко Будимир:  Ја сам био трећи, трећи вод ове прве чете. 
 
Председник већа: Добро. Трећи вод прве чете? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. 
 
Председник већа: Ко Вам је био старешина? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Сада знам по имену Мане, био је нешто тако се звао. 
 
Председник већа: Мане? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. Мислим, Ви знате боље презиме, сада не сећам 

се презимена. 
 
Председник већа: Он је био командир Вашег вода или је био нешто друго? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Командир нашег вода био ту. 
 
Председник већа: Вашег вода? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да, да, а тамо шта је био, не знамо. 
 
Председник већа: Добро. Изволите даље. Значи, само је прва чета отишла у 

Бјеловац? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. 
 
Председник већа: Добро.  
 
Сведок Бошко Будимир:  И овај, ми смо, довезли су нас ту, јутро је било, нека 

магла је била, ту до неког моста довезли су нас. Ту су нас истоварили из аутобуса. Ту 
смо чекали даља наређења, пошто је велика магла била. То је било ја мислим Поточари 
су се звали, ту исто Поточари, неки мост је ту био, не сећам се баш. Знам то јутро је 
баш, овај, нека експлозија чула се, па су рекли нам после да је неки наш деминер 
погинуо ту, нека мина је експлодирала. И дошло је после, када се мало та магла 
повукла, дошло је наређење, ту је био УНПРОФОР, да ми ту као обезбедимо 
УНПРОФОР, као улазиће се горе даље, да би, нас је било десетак ту људи, да прати, 
још десетак људи је било још са нама ту, да као обезбедимо тај УНПРОФОР ту што је 
био на том пункту. И ми смо ту остали, ту смо били цео дан, док је војска отишла горе 
према Сребреници. Значи, ми нисмо ни улазили у Сребреницу горе. 

 
Председник већа: Која војска је отишла према Сребреници? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Па, наша чета. 
 
Председник већа: Ваша чета? 
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Сведок Бошко Будимир:  Да. 
 
Председник већа: Прва чета? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. И ми смо ту били цео дан. Предвече дошло је 

наређење, мислим сви смо звали Неђу, звали смо „Лега“, разумете, можда може тако да 
се каже. 

 
Председник већа: Кога сте звали „Лега“? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Недељка. Дошао је ту и рекао је да треба тај 

транспортер што је био ту, пошто је УНПРОФОР повукао све, повукли су се, да 
отерамо  у Бјеловац, горе где нам је био смештај. 

 
Председник већа: Транспортер? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. 
 
Председник већа: Можете да опишете тај транспортер? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Па, транспортер је био, ја мислим да је био 

холандски, тако био  је бели. 
 
Председник већа: Бели транспортер? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. 
 
 Председник већа: А ко Вам је рекао да га одвезете? 
 
Сведок Бошко Будимир:   Па, дошло је ту наређење и после, „Лега“ је рекао 

значи да спремимо то и да га терамо у Бјеловац. 
 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Бошко Будимир:  И ја и брат смо ту прегледали све, пошто радимо све, 

и возимо и грађевинске машине и све, свашта радили смо, овај. Ми смо га упалили и 
отерали смо га у Бјеловац. Када смо дошли у Бјеловац, командант Душко Јевић је 
рекао да тера се траснпортер одмах за Зворник. Ту је дошао „Лега“ и његов кум, сада 
имена не сећам се. 

 
Председник већа: Како је изгледао кум? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Па, онако, нижи човек.  
 
Председник већа: Да ли је он био са вама ту у тим јединицаима? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Па, повремено био је, да, да, био је, био. Овај и онда 

су нас они пратили, ишли смо поред реке, Дрина је била, кроз шуму, старим путем 
неким ишли смо. Они су ишли, ноћ је била, испред нас су ишли. То је много узак пут, 
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много стварно, а машина је широка, јел. И ми смо ишли према Зворнику. И ту смо 
наједном стали. 

 
Председник већа: Недељко и његов кум су ишли испред вас? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Су ишли испред нас, да. 
 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Бошко Будимир:  Ту смо била је нека кафана. Ту смо стали, ту мало да 

одморимо. Не знам да ли је неки, не сећам се, пријатељ или је био кум, кум тај власник 
кафане Неђин. Ту  смо попили кафу. Ту смо истоварили неке каблове, истоварили смо 
код њега, истоварили смо неки агрегат. Попили смо кафу и отишли смо. Стигли смо у 
Зворник. Било је доста прилично касно. Паркирали смо транспортер иза Станице 
полиције и „Лега“ нас је ставио у ауто и одвезао код њега кући. Ту смо преспавали ја и 
брат, код њега преспавали смо. Ујутру смо устали... 

 
Председник већа: Где, у Зворнику? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да, у Зворнику.  
 
Председник већа: Када се то дешавало, који је то био дан, да ли се сећате? Да 

ли можете да се оријентишете од доласка у школу Бјеловац, који је то био дан? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Дошли смо, мислим 10. да је био, 11. вече смо ми 

отерали транспортер. 
 
Председник већа: 10. сте дошли у Бјеловац? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. 
 
Председник већа: Сигурни сте? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Сада, верујте, ја мислим да је тако баш.  
 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Бошко Будимир:  11. смо вече транспортер отерали, преспавали смо 

код Неђе, 12. смо се вратили, то је Петровдан памтим, пошто код мене у селу одакле 
сам из Босне, је вашар велики, знам 12., вратили смо се. 

 
Председник већа: То је Петровдан, је ли тако? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Тачно, да.  
 
Председник већа: 12. сте се вратили где? 
 
Сведок Бошко Будимир:  У Бјеловац. 
 
Председник већа: Ко се вратио? 
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Сведок Бошко Будимир:  Неђо нас је довезао и кум са његовим аутом, дошли 

смо поново у Бјеловац.  
 
Председник већа: Да ли је ту и даље била смештена прва чета? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да, да, ту је. 
 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Бошко Будимир:  А потом је дошло наређење да се још неки 

транспортери имају такви исти, ту горе после Поточара одмах, према Сребреници, да 
ми одемо да прегледамо, да видимо може ли да се упале. Ја и браг смо узели, био је ту 
један камион мали један, добили смо... 

 
Председник већа: А зашто сте то хтели да видите да ли може да се упали, 

зашто су вам били потребни ти транспортери? 
 
Сведок Бошко Будимир:  То је за јединицу. Ми смо добили ту наређење, 

разумете. 
 
 Председник већа: Како је гласило то наређење, да ли се сећате, зашто су били 

потребни транспортери, да ли вам је неко рекао? Да ли Вам је Неђо нешто рекао? 
 

Сведок Бошко Будимир:  Не, ту је био команднат Душко Јевић. 
 
 Председник већа: Душко Јевић? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да.  
 
Председник већа: Ни он вам ништа није рекао? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Не, само је рекао да одемо горе да прегледамо, да ли 

може да се упали и да се дотера у Бјеловац. 
 
Председник већа: Добро. 
 
Сведок Бошко Будимир:  Слушајте, ми смо стварно били тамо, слушали смо 

наређење. Ми смо мало третирани тамо, третирани смо као дезертери. Било је ту мало 
и псовки са стране од тих који су нас обучавали. Није нимало нам било лако, разумете. 

 
Председник већа: Да ли Вас је Неђо Милидраговић малтретирао? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Не, не, никада. 
 
Председник већа: А зашто су то други чинили? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Па, не знам, ту су биле као, ми смо то били у Србији, 

они су ратовали као разумете, то све оно. Било је ту мало и увреда, било је, свашта је 
било ту.  
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Председник већа: Добро. Ја Вас нећу прекидати, само ми реците, запто је 

Недељко Милидраговић Вама пренео наредбу да идете по тај транспортер.... 
 

Сведок Бошко Будимир:  Не, не, није Недељко. 
 
Председник већа: Када Ви кажете да сте били у трећем воду? Да ли је он био 

Ваш старешина на неки начин? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Па, слушајте, ја мислим да је после у Сребреници, он 

је био нон-стоп са нама ту.  
 
Председник већа: Он је био нон-стоп? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да, ту баш је био. 
 
Председник већа: У Сребреници? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. 
 
Председник већа: Или пре тога? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Баш ту, значи ту када смо дошли. 
 
Председник већа: У град Сребреницу? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Не, не, ту када смо дошли у Бјеловац.  
 
Председник већа: У Бјеловац? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. 
 
Председник већа: Од Бјеловца, до када је он био ту са вама нон-стоп? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Па, до, колико, ми смо били пар дана ту, нисмо ми 

дуго били. 
 
Председник већа: Пар дана? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. 
 
Председник већа: Је ли он изавао свима наредбе тада? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Ја, знате шта, ја стварно нисам био, нисмо били са 

војницима. Ми смо били тамо одвојено, пошто смо радили то одржавање. 
 
Председник већа: Ко је вама командовао тада, да ли се сећате? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Па, ту је био Мане, кажем, ту је био, командовао је 

војницима. 
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Председник већа: Ко је Вама командовао? Да ли се сећате неког старешине ко 

је Вама говорио где идете даље, како да се распоредите? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Добро, Неђо је рекао да идемо тај транспортер да 

прегледамо горе, рекао нам је да после идемо горе и да он, рекао је, ту је мали камион 
био, имате возило којим идете, отидите горе и ту алат неки имали смо то што имали 
алата, да одемо у Сребреницу. Отишли смо, ја и брат отишли смо горе, прегледали смо. 
Један нисмо могли да поправимо, други је била гусеница, било је то велико, била је 
оштећена, пошто је граната погодила и точак тај. Они су долазили ту, долазили су он и 
кум, пошто је долазио и команднат Душко Јевић, питао можете ли, рекох, може, 
упалили смо тај, видели смо да је исправан, али само је та гусеница била оштећена. Ми 
смо то рекли да нам требају ти чланци то је на тој гусеници, стављају се који су били 
оно оштећени. Неђо је после дошао, Неђо и кум, донели су нам тих неких чланака. 
Пошто ти транспортери, сваки на њима стоји по пар комада тих чланака за резерву као 
стоји. Ми смо ту неким секирама, радили смо неким клиновима, избијали смо да 
направимо то. Долазио је, после је дошао Неђо, донео нам нафту, пошто је нафта била 
повађена из свих транспортера, извађена црева. Донео нам је нафту, донео нам је 
акумулаторе да оспособимо, да може да се вози. Када смо направили транспортер тај, 
дошли су они и рекли су да идемо за Бјеловац. Дошли смо у Бјеловац пред ту школу 
горе. И командант Душко Јевић је рекао да транспортер тај возимо за Јању. Ми смо 
транспортер упалили, нормално, опет под пратњом, ишао је опет исто значи и колега и 
кум, са аутом испред. Ишли смо исто старим путем тим кроз ту, чуо сам да се зове 
Дрињача, ја мислим тако зове се. Опет смо исто стали горе пред ту кафану, јер стварно 
напорно је то мало било, поготову ја нисам возио то, овај. Доле је река, горе лево је 
шума, брдо, не може, уско је много. Ту смо стали горе, попили поново кафу и отишли 
смо за, према Јањи. То је било негде, ми смо кренули, по подне смо стигли, то је било 
ујутру када смо кренули, да. Стигли смо у Зворник, Неђо је ишао. Ту смо стали, ја 
мислим да, Зворник је мало место, да је то центар. Стали смо пред неку месару. Ту је 
Неђо изашао и кум и ту је била супруга Неђина. Ту смо се упознали, стали смо ту мало. 
И кренули смо пут Јање. Дошли смо у Јању. То је већ било по подне је било, предвече 
је било. Паркирали смо транспортер и Неђо је рекао да сачекамо ту, да сачекамо. Ту 
неки човек дошао је као примопредаја, прегледао је транспортер, прегледао је све. 
Рекао је где да паркирамо. И ми смо чекали ту Неђу. Неђо се вратио и одвезао нас је 
поново да спавамо код њега кући. Преспавали смо, кренули смо, попили смо кафу, 
доручковали смо ту и кренули смо за Бјеловац. Дошли смо у Бјеловац горе, јединица 
није била ту. Рекли су, мени и брату ту да сачекамо. И потом је дошао човек са џипом 
и одвезао нас на Јахорину, нас двојицу, да има, нешто да радимо горе. То је све што би 
било то. 

 
Председник већа: То је све? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. 
 
Председник већа: Немате више ништа да додате? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Не. 
 
Председник већа: Бранилац оптуженог Недељка Милидраговића, адвокат 

Горан Петронијевић, да ли имате питања за сведока? 
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Адвокат Горан Петронијевић: Завршили сте свој исказ овим делом да сте се 

вратили на Јахорину.  
 
Сведок Бошко Будимир:  Јесте. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Ко се тачно вратио на Јахорину? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Ја и брат и само возач, довезао нас је. 
 
Адвокат Горан Петронијевић: Зашто сте отишли на Јахорину? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да поправљамо, имамо горе неке, возила да 

поправљамо горе и ето. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Кажите ми, када сте дошли на Јахорину, да ли 

можете да определите када се јединица вратила? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Јединица се вратила други дан. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Шта то значи други дан, сутрадан? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Сутрадан, тачно тако, по подне, тако нешто. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  По подне? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Пошто сам разумео да датуме не можете баш 

најбоље да определите, па зато Вас то питам. 
 
Сведок Бошко Будимир:  Па, стварно, ја се извињавам. 
 
Адвокат Горан Петронијевић: Након доласка у Бјеловац, након Вашег 

повратка, односно поласка за Јахорину, јесте ли виђали Милидраговића, да ли знате 
било шта у вези њега у том делу? 

 
Сведок Бошко Будимир:  Па, он је, био је ту и после је отишао, ми смо се мало 

одмарали, рекли су нам да мало одморимо, пошто војска није била ту, ја и брат смо 
били ту, ми смо били у спаваони, били смо, стварно не знам, јер они су увек имали 
одвојено тамо имали су, где су седели командири. 

 
Адвокат Горан Петронијевић:  Када кажете да сте добили задатак након 

доласка у Бјеловац да будете поред пункта УНПРОФОР да их обезбеђујете. Како сте то 
разумели, због чега се то десило? Да ли вам је речено нешто у вези тога? 

 
Сведок Бошко Будимир:  Па, јесте, рекли су да је са стране муслиманских 

јединица, да је нешто било, ја мислим да је један УНПРОФОР-ац убијен и један је 
повређен нешто био, рањен, тако нешто. 
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Адвокат Горан Петронијевић:  Пре тога? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да, пре тога, па су нам рекли да обезбедимо тај део 

УНПРОФОР што су били у Поточарима. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Ја немам више питгања. 
 
Председник већа: Немате других питања? Да ли неко од осталих бранилаца 

има питања за овог сведока? Да ли оптужени имају питања за овог сведока? Изволите, 
Милидраговићу.  Можете ту.  

 
Оптужени Недељко Милидраговић: Ја бих господина Будимира само питао 

једно питање, овај. Када смо дошли, када сам вас оставио у Бјеловац, можеш ли да се 
сетиш, шта сам ја рекао где идем и шта треба, наводно шта би требало још да... 

 
Сведок Бошко Будимир:  Стварно не сећам се. 
 
Оптужени Недељко Милидраговић: Добро. Да ли смем мало подсетити? 
 
Председник већа: Не смете. 
 
Оптужени Недељко Милидраговић: Не смем, јел? 
 
Председник већа: Не смете. 
 
Оптужени Недељко Милидраговић: Ништа, онда, у реду је. 
 
Председник већа: Можете се вратити на Ваше место. Да ли заменици тужиоца 

имају питање за сведока? Изволите, заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб 
Виторовић. 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Добар дан. Ја ћу  
питати исто ово што Вас је питао колега.... 
 
 Председник већа:  Не можете исто то тужиоче.  
  
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Саслушајте ме... 
 
 Председник већа:   Па не можете исто питање да постављате.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Питање се односи 
на онај дан кад сте дошли у Поточаре. Кажете цео дан сте... 
 
 Председник већа:   Само моменат. Ви хоћете да поставите исто питање које је 
поставио бранилац адвокат Петронијевић? Па не може. Дат је одговор на то питање и 
нема потребе постављати исто питање. Изволите даље. Ако желите другачији одговор, 
заиста закон то не дозвољава, сведок се изјаснио. Немојте тако да ме гледате, ја 
мислим да је Вама то јасно, Ви сте професионалац, дуго радите као заменик тужиоца за 
ратне злочине и не може да Вам буду непознате ове одредбе Закона о кривичном 
поступку.  
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 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Кад би Ви мене 
пустили да завршим питање онда би видели шта сам.... 
 
 Председник већа:   Па не могу да Вас пустим да завршите зато што кажете: ја 
бих поставио исто питање. Како исто питање? 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Вратио бих се на 
исти онај догађај о коме је говорио.  
 
 Председник већа:   Е то је друга ствар. Будите прецизни тужиоче.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Кажете у 
Поточарима сте обезбеђивали. Кога се Ви сећате, ко је са Вама све био у Поточарима? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Па, не могу сад стварно, било је нас десетак из 
јединице.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић:На питање судије 
рекли сте да сте Ви били трећи вод прве чете.  
 
 Сведок Бошко Будимир: Да.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Да ли се сећате ко је 
био командир првог вода? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Не сећам се, стварно не сећам се.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Да ли се сећате ко је 
био командир другог вода? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Не сећам се стварно.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: А откуд то да Вам 
Недељко Милидраговић наређује шта Ви треба да радите, а он није био Ваш командир? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Па тамо кад смо дошли у Бјеловац, значи командант 
Душко Јеврић је рекао да Недељко Милидраговић ће нам помоћи то да обавимо, тај 
посао што смо радили. Пошто ми смо и били кад смо били на Јахорини горе, бавили 
смо се одржавањем возила и доста пута је то и Недељко долазио, одводио нас је доле 
значи где је паркинг тај био, показивао да урадимо то, то, да урадимо.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Је л` то значи да се 
Недељко Милидраговић разуме у моторе, аутомобиле па зато. Шта је био разлог зашто 
баш Недељко Милидраговић Вама да наређује шта треба да радите? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Слушајте, ми смо слушали горе све, што су нам 
командовали.  
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 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Добро, добро. 
Кажете да сте тог дана, први дан након што сте преспавали у Бјеловцу да сте одвежени 
рано ујутру, дошли до моста, магла, и да сте ту изашли и Ви сте рекли да сте видели да 
су то Поточари. Е, ко је то сад одвежен аутобусом то јутро, колико људи је ту дошло у 
Поточаре? Која чета, који вод? 
 
 Председник већа:  Рекао је тужиоче да је била прва чета, да је цела прва чета 
дошла доле. Ево можете на овај други део питања да одговорите, колико је било ту 
људи? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Ја мислим била су два аутобуса. Сад не могу тачно да 
знам број.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Шта су ти људи из 
та два аутобуса радили кад су дошли у Поточаре? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Рекао сам, велика је магла била, доста смо дуго ту 
чекали.  
 
 Председник већа:   Само моменат. Поточари или Бјеловац, на шта мислите? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Поточари. Ми смо били у Поточарима. Ту смо 
чекали, послије кад смо добили наређење ми да обезбедимо УНПРОФОР тај, после 
дошла је, војска је ишла према тамо горе, према Сребреници.  
 
 Председник већа:   Да ли можете одмах да се изјасните како да обезбедите 
УНПРОФОР, зашто да обезбеђујете ту оружану формацију? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Зато што смо чули, речено нам је да горе у 
Сребреници, да ли у Поточарима горе, даље, да је један "Унпрофорац" убијен, један да 
ли је рањен.  
 
 Председник већа:   И Ви долазите да их спасите? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Ту смо били, са њима били смо.   
 
 Председник већа:   Како сте били са њима? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Па ми смо имали оружје нормално, али смо били ту, 
уз њих. Они никакав отпор нису пружали ништа, значи ми смо дошли ту и са њима смо 
били.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Да ли су се они 
предали вама? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Па у неку руку јесу.  
 
 Председник већа:   Добро. Само да разјаснимо. Да ли сте их обезбеђивали, 
помагали им, или сте их освојили? 
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 Сведок Бошко Будимир: Ништа они нису, они су рекли да њима, они су 
стварно били опуштени момци, стварно.  
 
 Председник већа:   Шта су рекли да њима није проблем то што треба да вам 
предају оружје и да вам предају...Реците браниоче.  
 
 Адвокат Горан Петронијевић: Опростите, бранилац по заменичком пуномоћју 
првооптуженог. Ја нисам чуо да  је сведок помињао предају оружја, Ви сте сада у 
питању... 
 
 Председник већа:  Питам... 
 

Адвокат Горан Петронијевић: А то је друга ствар.  
 
 Председник већа: Питам да ли сте дошли да их обезбеђујете или сте дошли да 
их разоружате, шта је била ваша сврха доласка? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Ништа, оружје је било код њих, нико оружје није 
узимао, нико, једноставно момци су стварно били коректни, били су све, чак давали су 
нам и да једемо, у ствари имали су много,имали су свашта, дали су нам да пијемо.  
 
 Председник већа:   А зашто кажете били су коректни? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Па нису ништа, никакав отпор пружали, ништа нису, 
стварно су били са нама, причали.  
 
 Председник већа:   А зашто би вам пружали отпор, шта мислите? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Не знам, нису ништа уопште да су нешто нам рекли, 
стварно су били, нормално ето.   
 
 Председник већа:   Нормално, добро. Изволите тужиоче даље.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Да ли је ту осим 
људи из УНПРОФОР-а било и неких других људи? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Не. Осим нас нико.  
 
 Председник већа:   Да ли је било цивила? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Не.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Можете ли да нам 
опишете где су то били људи из УНПРОФОР-а, да ли је то било на пољани, на улици? 
 
 Председник већа:   Тужиоче, ја мислим да сте много отишли у ширину, 
обзиром да је наш предмет разматрања хангар Кравица. Уколико постављате таква 
питања, зашто ова питања када оптужени не одговарају за дешавања у Поточарима, ја 
мислим да уколико сте хтели да видите њихово кретање, што сматрам да је на месту, 
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али не морамо сада у детаље да испитујемо, јер заиста оптуженима се не ставља на 
терет ништа у вези Поточара, њихово оптужење гласи на дан 14.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Добро. Ако сам Вас 
разумео ово је био 11., Ви ме исправите. А како знате да је то тачно био 11.? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Зато што рекао сам да памтим, 12. је био Петровдан, 
пошто код мене у селу је стварно велики вашар, одакле сам из Босне ја, по томе 
памтим.   
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Рекли сте да сте ноћ 
између 11. и 12. преспавали у кући Неђе Милидраговића у Зворнику, а након тога сте 
рекли кад сте други пут дошли у Зворник да сте тада упознали супругу Неђе 
Милидраговића, код месаре. А где је била супруга те прве ноћи? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Ми смо дошли много касно, супруга је спавала. Неђо 
нас је увео у собу.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Кажете попили смо 
ујутру кафу па смо отишли.  
 
 Сведок Бошко Будимир: Супруга је била већ на послу, Неђо нам је спремио 
кафу.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Добро. Да ли сте 
чули да су неки људи убијени негде у околини где сте се Ви налазили или да је неко из 
ваше чете учествовао у убиствима неких људи? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Нисам чуо, чуо сам да је наш један дечко из јединице 
да је погинуо, тад кад смо ми дошли, навече војска је стигла, да је доле негде Кравица, 
Коњевић Поље, да је неко бацио бомбу од муслимнаских снага и да је погинуо наш, да 
је повређен, одвежен је хитно ја мислим да ли је Београд, не знам ни ја.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Та два бела 
транспортера УНПРОФОР-а, јесу ли то била једина два транспортера који сте Ви 
видели у Поточарима и онај трећи покварени? 
 
 Председник већа:   Тужиоче, мораћу опет да Вас прекинем. На које околности 
постављате ова питања сведоку, а која се односе на диспозитив оптужног акта који је 
достављен суду? 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Односи се на то да 
неки сведоци говоре да су из тих транспортера позивани људи да се предају.  
 
 Председник већа:   Добро. Па поставите конкретно питање.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Па ако ме натерате 
да кажем разлог, онда питање постаје бесмислено. Ево то ћу да Вас питам и више нећу.  
 

ПO 75
5



 
 

20 

 Председник већа:   А Ви сте у унакрсном испитивању. Тужиоче, Ви сте сада у 
унакрсном испитивању, је ли тако? 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Да.  
 
 Председник већа:   Добро, изволите.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Док сте управљали 
тим транспортерима, да ли је неко из тог возила или из неког возила испред или иза, 
преко неког разгласа нешто поручивао неком? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Не. 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Да ли сте тих дана 
прошли поред места које се зове Кравица? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Не.  
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Добро. Немам више 
питања.  
 
 Председник већа:   Изволите Милидраговићу.  Ви имате накнадно питање? 
 
 Оптужени Недељко Милидраговић: Поштовани српски суде, поштовано 
тужилаштво, да једну ствар само ако могу да сугестију дам на ово. Ја сам поштовани 
суде експерт био за борбена возила, гусеничаре и сва борбена возила и ескперт био за 
наоружање које има горе. То сам усавршио у Југословенској народној армији, тако да 
сам наставио у Специјалној бригади полиције, гдје ми је била и специјалност. Значи 
моја специјалност је била борбена гусеничка возила и сва борбена возила која је у 
поседу ЈНА тада и наш МУП, поготово наш МУП. Друго, сва наоружања на тим 
возилима знао сам их у главу, значи знао сам обуку да дам тим људима и поготово 
пјешадијску обуку, и поготово обуку од наших специјалних коју сам исто завршио. 
Само сам то хтео рећи кад је господин тужилац рекао одакле ја, то сам ја био. И то сам 
њима горе обуку давао и свима који су били ту.  
 
 Председник већа:   Дакле, Ви сте држали обуку у вези... 
 
 Оптужени Недељко Милидраговић: Ја сам био за борбена сва возила, сва 
борбена возила која је Специјална бригада полиције поседовала. Значи ми смо имали и 
тенкове и бовове, и самохотке и да не набрајам још све. И праге и шта ја знам, сад, и 
нормално и минобацаче, то је то, ето.  
 
 Председник већа:   Добро. Ви сте хтели тиме да укажете да ови наводи... 
 
 Оптужени Недељко Милидраговић: Зашто сам ја ту.  
 
 Председник већа:   Добро.  
 
 Оптужени Недељко Милидраговић: Ништа више, хвала.  
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 Председник већа:   Да ли има још неко питања од осталих оптужених, 
бранилаца? Нема нико други питања. Пуномоћник оштећених? Немате питања.  
 
 Дакле, ево ја само да резимирам, да Вам поставим пар питања. Ви сте од стране 
полиције ухапшени у Србији, одведени на Јахорину, где сте били ангажовани у 
Специјалном одреду полиције "Јахорина". Реците нам, Ви кажете били сте у трећем 
воду и кажете да је Мендељев, Мане да је био Ваш... Нисам Вас добро разумела.  
 
 Сведок Бошко Будимир: Мане, Мане је доста водио ту.  
 
 Председник већа:   Доста водио. Да ли сте имали командире водова? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Па јесу били командири водова, јесу били.   
 Председник већа:   Да ли се сећате неког од командира водова? Ево, да ли је 
Недељко Милидраговић био командир неког вода? Уколико јесте, ког? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Јесте, он је био нашег трећег.  
  

Председник већа: Вашег?   
 
Сведок Бошко Будимир: Трећег, да.  
 
Председник већа:   Дакле, Недељко Милидраговић је био командир вода у коме 

сте се Ви налазили? 
 
Сведок Бошко Будимир: Да.  
 
Председник већа:   Да ли се сећате  још неког војника који је био са Вама у 

воду, осим старешине Недељка Милидраговића? 
 
Сведок Бошко Будимир: Стварно доста их је било, стварно не могу да вам 

кажем имена.  
 
Председник већа:  Не можете да се сетите? 
 
Сведок Бошко Будимир: Ми смо имали спаваоне горе, били смо у хотелу 

"Јахорина", ја и брат смо спавали у једној спаваони, тако сви су били... 
 
Председник већа:   Добро. Уколико Вам још једном прочитам имена 

оптужених, да ли можете да се изјасните да ли је неко од њих био са Вама у истом 
воду. Алекса Голијанин?  

 
Сведок Бошко Будимир: Име ми је познато.  
 
Председник већа:   Добро. Миливоје Батиница? Да ли Вам нешто значи 

надимак "Симо"? 
 
Сведок Бошко Будимир: Не. 
 
Председник већа:   Надимак "Аркан"? 
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Сведок Бошко Будимир: Надимак Аркан познато ми је.  
 
Председник већа: Кога су звали Аркан? 
 
Сведок Бошко Будимир: Мислим да је дечко био један висок, кратко ошишан.  
 
Председник већа:   Висок, кратко ошишан? 
 
Сведок Бошко Будимир: Да тако кажем.  
 
Председник већа:   То није било Алекса Голијанин? 
 
Сведок Бошко Будимир: Не.  
 
Председник већа:   Александар Дачевић? Боро Милетић? Јован Петровић? 
 
Сведок Бошко Будимир: Не.  
 
Председник већа:   Драгомир Паровић? 
 
Сведок Бошко Будимир: Не.   
 
Председник већа:   Професор или Уча, да ли је било неко лице са тим 

надимком? 
 
Сведок Бошко Будимир: Био је.  
 
Председник већа: Ко је био са тим надимком? 
 
Сведок Бошко Будимир: Знам звали су га Уча. 
 
Председник већа:   Зашто су га звали Уча? 
 
Сведок Бошко Будимир: Ја мислим да је, причало се да је био учитељ, 

професор да је био.  
 
Председник већа:   Да ли се сећате из ког је места? 
 
Сведок Бошко Будимир: Не.  
 
Председник већа:   Не сећате се. Видослав Васић? 
 
Сведок Бошко Будимир: Не. 
 
Председник већа:   Не. Дакле, Ви се осим Недељка Милидраговића не сећате 

ниједног другог припадника трећег, како Ви кажете, вода, прве чете? 
 
Сведок Бошко Будимир: Поштовани суде, прошло је доста година. 
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Председник већа:  Јасно је, јасно је. Ми Вас питамо, оно чега се сећате Ви 
реците, дакле, најважније је да кажете оно чега се заиста сећате.  Реците нам колико је 
Ваш вод имао војника, да ли се сећате тога? 

 
Сведок Бошко Будимир: Па ја мислим да је нешто око тридесетак, не знам. 
 
Председник већа:  Око тридесетак је било у вашем воду? 
 
Сведок Бошко Будимир: Колико се сећам, не знам значи тачно број. 
 
Председник већа:   Да ли сте обуке имали сви заједно, прва и друга чета, сви 

водови или сте имали појединачно са вашим командирима или са одређеним 
инструкторима? 

 
Сведок Бошко Будимир: Па ја колико се сећам ишла је чета једна, чета друга. 

Прва чета је била, имала је, сви смо били водови заједно.   
 
Председник већа:   Сви водови сте били заједно. У чему се састојала  Ваша 

обука? Да ли можете укратко да нам опишете? 
 
Сведок Бошко Будимир: Пешадијска обука. 
 
Председник већа:   Пешадијска. Шта је то подразумевало, ево за оне који то не 

знају.  
 
Сведок Бошко Будимир: Па ето, значи неки нису били у војсци, неки су, 

разумете, значи пешадијска нормално то је обука са пушком, пузање, значи све оно, 
имали смо ту неке кућице, биле су мале, које смо значи опкољавали, значи све оно што 
каже... 

 
Председник већа:   Добро. С ким сте Ви били у соби? Да ли се сећате? 
 
Сведок Бошко Будимир: Ја и брат.  
 
Председник већа:   Ви и брат, сами? 
 
Сведок Бошко Будимир: Да. Још један дечко је био једно време, али после 

њега, неки из Ваљева, заборавио сам стварно име.  
 
Председник већа:   Он је отишао? 
 
Сведок Бошко Будимир: Знам да је био из Ваљева.  
 
Председник већа:   Где је отишао? Да ли је могло да се оде ко хоће? Кажете да 

сте принудно доведени.  
 
Сведок Бошко Будимир: Неки су отишли, чак је било неких који  су дошли и 

грешком са нама горе, који нису уопште имали везе са Босном односно са рођењем у 
Босни, који су били на факултетима у Босни, па су дошли грешком, доста је њих који 
су враћени. 
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Председник већа:   Доведени су грешком, па су враћени? 
 
Сведок Бошко Будимир: Да.  
 
Председник већа:   А да ли је могао свако ко то жели да се врати? 

 
 Сведок Бошко Будимир: Није баш могао свако.  
 
 Председник већа:   Није баш могао свако. Ко је могао да ли знате? 
 
 Сведок Бошко Будимир: Знате и сами, ко је имао везу.  
 
 Председник већа:   Је л` тако? Па ево питамо.  
   
 Сведок Бошко Будимир: Да сам могао ја бих отишао. Имао сам сина 15 
месеци, а супруга је била трудна са другом ћерком 6 месеци, мајка ми је била много 
болесна, тако, тешко ми је стварно причати о томе.  
 
 Председник већа: Реците нам колико сте Ви укупно били ту на Јахорини, 
колико сте укупно провели времена, након што сте ухапшени, доведени на Јахорину? 
Кажете ухапшени сте је ли тако? 
 

Сведок Бошко Будимир: Тако, мени је тако изгледало. Јер дошло је три аута, 
дошло је по мене.  

 
Председник већа: Након што сте доведени на Јахорину колико сте укупно 

провели до Вашег повратка? Где сте после тога били распоређени? До када сте остали 
на Јахорини? 

 
Сведок Бошко Будимир: Па били смо ми ту месец и нешто дана, били смо.  
 
Председник већа:  Месец и нешто дана. После одласка у Поточаре, да ли сте 

док сте били на том терену тих пар дана, да ли сте одмах по повратку на Јахорину били 
распоређени у неку другу јединицу или сте... 

 
Сведок Бошко Будимир: Не, били смо на одржавању, остали смо, док је друга 

војска ишла према Трнову тамо, ми смо били остали ту, остали на Јахорини.  
 
Председник већа:   Колико сте још по повратку остали дуго на Јахорини? 
 
Сведок Бошко Будимир: Па били смо ту док је можда још после Сребренице 

неких петнаестак дана. 
 
Председник већа:   Петнаест дана. Ко је са Вама остао од старешина? 
 
Сведок Бошко Будимир: Па не знам ко је био ту, пошто они су отишли.  
 
Председник већа:   Да ли је био Милидраговић? 
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Сведок Бошко Будимир: Па сад се не сећам, стварно се не сећам. 
 
Председник већа:   Да ли се сећате неког од старешина? 
 
Сведок Бошко Будимир: Не сећам се, стварно не сећам се тога.  
 
Председник већа:   Ниједног старешине се не сећате? 
 
Сведок Бошко Будимир: Па тренутно не.  
 
Председник већа:   Не. Добро. Да ли Вам нешто значи имена Мендељев Ђурић, 

Душко Јевић, Горан Марковић? 
 
Сведок Бошко Будимир: Горан Марковић то је био командир, ја мислим да је 

био.  
 
Председник већа: Командир био.  
 
Сведок Бошко Будимир: Душко Јевић је био командант.  
 
Председник већа:   Даље. 
 
Сведок Бошко Будимир: Мендељев, познато ми је, они су сви били... 
 
Председник већа:   Неђо Иконић? 
 
Сведок Бошко Будимир: Да. Ја мислим да је и он био као командир.  
 
Председник већа:   И он је био командир. Да ли Вам је познато, да ли сећате 

Томислава Крстовића, да ли је он био командир неког одељења? 
 
Сведок Бошко Будимир: Име ми је познато, али стварно сад не могу да кажем 

шта је био, функција... 
 
Председник већа:   Добро. Сада нам реците, Ви силазите у ту школу Бјеловац, 

одлазите са Недељком Милидраговићем у Зворник, враћате се из Зворника поново у 
Бјеловац и одлазите у Поточаре.  

 
Сведок Бошко Будимир: Да. 
 
Председник већа:   У Поточарима сте провели колико дуго? 
 
Сведок Бошко Будимир: Кад смо поправљали други транспортер то је било? 
 
Председник већа:   Значи један дан, два дана, колико сте били? 
 
Сведок Бошко Будимир: Један, један дан. 
 
Председник већа:   Један дан. После Поточара где сте били распоређени? 
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Сведок Бошко Будимир: Транспортер смо поправили и довезли смо, рекао сам, 
довезли смо га у Беловац, и потом смо отишли поново тај други смо одвезли за Јању, 
где нас је пратио исто Неђо Милидраговић и његов кум.  

 
Председник већа:   Који је то био  дан кад возите тај транспортер за Јању? 

 
Сведок Бошко Будимир: То је значи  био,само мало... 
 
Председник већа:   Реците.  
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Само консатацију кратку са брањеником.  
 
Председник већа:   У вези чега констатацију? 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  У вези питања, претпостављам да је 

сугестивно.  
 
Председник већа:   Само моменат. Ви имате приговор на постављено питање? 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Не, не, консултацију са брањеником у вези ... 
 
Председник већа:   Не можете када одговара. Знате браниоче, немојте, Вама не 

треба тумачење ЗКП-а.  
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Да не ометам претрес, само наставите. 
 
Председник већа:  Кажете да сте дошли у Бјеловац, да сте отишли из Бјеловца 

у Зворник, да сте тамо преспавали, да сте се 12. вратили у Поточаре, је ли тако? Да сте 
у Поточару били тај један дан, 12-ог, да сте после тога одвезли ... Да ли је тако? 

 
Сведок Бошко Будимир: Ми смо значи 11. увече одвезли смо први 

транспортер, па смо се вратили 12., 13. смо правили тај други, и 14. ујутру смо одвезли 
за Јању.  

 
Председник већа:   14. ујутру сте одвезли? Када сте кренули 14. ујутру за Јању? 
 
Сведок Бошко Будимир: Кренули смо негде, није рано било, око 11 сати тако 

можда.  
 
Председник већа:   А одакле сте кренули? 
 
Сведок Бошко Будимир: Из Бјеловца.  
 
Председник већа:   Из Бјеловца. Ви и Недељко Милидраговић? 
 
Сведок Бошко Будимир: Да, и кум његов.  
 
Председник већа:   Око 11 сати? 
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Сведок Бошко Будимир: Тако, знате шта, ми нисмо имали сатове нико, није то 
било нешто... 

 
Председник већа:   Али било је око поднева је ли тако? 
 
Сведок Бошко Будимир: Па можда, тако, 10-11 сати, ту је било негде.  
 
Председник већа:   14. јула око 10-11 сати? 
 
Сведок Бошко Будимир: Тако нешто. 
 
Председник већа: Добро. А да ли сте пре тога видели негде Недељка 

Милидраговића, тога јутра? 
 
Сведок Бошко Будимир: Био је ту, био је ту, да.  
 
Председник већа:   Где је био? 
 
Сведок Бошко Будимир: У Беловцу.  
 
Председник већа:   У Беловцу.  
 
Сведок Бошко Будимир: Да.  
 
Председник већа:   Да ли је ишла друга чета негде на терен? Да ли су ишли 

негде на обезбеђење путне комуникације? Да ли Вам је то познато? Овде су пре Вас 
саслушани бројни сведоци, који су се изјаснили о томе да су тога дана, претходног 
дана обезбеђивали путну комуникацију Коњевић Поље- Братунац.  

 
Сведок Бошко Будимир: Негде су ишли.  
 
Председник већа:   А Ви нисте? 
 
Сведок Бошко Будимир: Не, не, нисмо ми.  
 
Председник већа:   Ви и брат нисте? 
 
Сведок Бошко Будимир:Не.  
 
Председник већа:   Ви сте само били возачи? 
 
Сведок Бошко Будимир: Доста су они ишли, пре ишли су, ми смо сами 

остајали ту, ми смо били у позадини на одржавању возила.  
 
Председник већа:   И били сте све време у школи у Бјеловцу? 
 
Сведок Бошко Будимир: Да.  
 
Председник већа:  По повратку из Поточара, дакле Ви се враћате из Поточара 

12.? Је ли тако? 
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Сведок Бошко Будимир: Мислите из Зворника или из Поточара? 
 
Председник већа:   Из Поточара када сте се вратили у Бјеловац? 
 
Сведок Бошко Будимир: Са другим транспортером мислите? 
 
Председник већа:   Ја се не оријентишем према транспортерима. 
 
Сведок Бошко Будимир: Ја само по томе, пошто то памтим, разумете.  Значи 

први смо одвезли 11. вече, 12. дошли смо у Поточаре, 13. смо правили други 
транспортер. 

 
Председник већа:  12. сте дошли у Поточаре, е то Вас питам.  
 
Сведок Бошко Будимир: У Беловац, у Беловац дошли смо. 
 
Председник већа:   12.? 
 
Сведок Бошко Будимир: Да. Из Зворника вратили смо се.  
 
Председник већа:  А када одлазите у Поточаре? 
 
Сведок Бошко Будимир: Други дан ујутру.  
 
Председник већа:  Значи 13. ујутру? 
 
Сведок Бошко Будимир: Да, да. 
 
Председник већа:  Да ли сте сигурни? 
 
Сведок Бошко Будимир: Сад сте ме мало збунили.  
 
Председник већа:  Ево реците, размислите па нам реците. Када, који дан, који 

датум? 
 

Сведок Бошко Будимир: 11.вече терамо тај за Зворник, враћамо се 12., да, 13. 
смо у Поточарима, други транспортер правимо. 

 
Председник већа: Провели читав дан, је ли тако? Колико сте дуго били у 

Поточарима? 
 
Сведок Бошко Будимир: До поподне. 
 
Председник већа:   До поподнева. Поподне се враћате у Бјеловац? 
 
Сведок Бошко Будимир: Са транспортером другим. 
 
Председник већа: Са транспортером. То је транспортер УНПРОФОР-а, је ли 

тако? 
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Сведок Бошко Будимир: Тачно. 
 
Председник већа:   Ви сте га узели из базе? 
 
Сведок Бошко Будимир: Да, који је био покварен. Не база, то је било ту. 
 
Председник већа:   Базе УНПРОФОР-а? 
 
Сведок Бошко Будимир: Не, не база. То је било ту неко, неки као велики 

плато, била су два, један је био није се могао упалити се,зарибао мотор, а други тај је 
био оштећен, гусеница, али упалили смо га. 

 
Председник већа:   Ко Вам је рекао да тај транспортер возите из Поточара у 

Бјеловац? 
 
Сведок Бошко Будимир: Командант Душко Јевић. 
 
Председник већа: Душко Јевић, добро. Долазите у Бјеловац, то је дакле 12. 

поподне, је л` тако? 
 
Сведок Бошко Будимир: 13.  
 
Председник већа:   13. поподне. Шта радите то поподне 13.,  ту ноћ? 
 
Сведок Бошко Будимир: То је било навече, већ предвече је било. Ту смо 

преспавали.  
 
Председник већа:   Шта радите те ноћи 13. на 14.? 
 
Сведок Бошко Будимир: Кад смо дошли командант Душко Јевић је рекао тамо 

кувару да нам спреми јаја са сланином, ништа цео дан нисмо јели. Ту смо значи 
вечерали, легли смо да спавамо. И рекао нам је да ујутру терамо транспортер за Јању. 
Ујутру смо значи устали, доручковали.  

 
Председник већа:   Цела чета?  
 
Сведок Бошко Будимир: Да.  
 
Председник већа:   Цела чета? 
 
Сведок Бошко Будимир: Нису били, мислим да нису били, да су отишли негде 

ујутру.  
 
Председник већа:   Они су отишли ујутру. Да ли ујутру или преко ноћи? 
 
Сведок Бошко Будимир: Могуће је да је преко ноћи. 
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Председник већа:   Па како Ви нисте чули да одлази војска? Како се војска 
позива да иде на задатак? Да ли се позивају сви па се каже тај и тај остаје или се само 
буде они који треба да крену на борбени задатак? 

 
Сведок Бошко Будимир: Верујте, ја мислим да су навече отишли они, у току 

ноћи су отишли.  
 
Председник већа:   У току ноћи? Ви нисте ни чули када је био позив војсци на 

покрет? 
 
Сведок Бошко Будимир: Стварно ми сад нешто... 
 
Председник већа:   Да ли се сећате, ево ја Вас питам? 
 
Сведок Бошко Будимир: Ја мислим да су једном навече су отишли, сад не могу 

да датум, отишли су они. 
 
Председник већа:   Дакле, ту је била и даље само прва чета у Бјеловцу? Је ли 

тако? 
 
Сведок Бошко Будимир: Ја не знам, нисам сигуран нешто, мислим да је и 

друга чета стигла, нешто ми сад стварно.... 
 
Председник већа:   Нисте сигурни за другу чету, али сте сигурни да је ту прва 

чета? 
 
Сведок Бошко Будимир: Да.  
 
Председник већа:   И те ноћи прва чета одлази негде, ко остаје осим Вас? 
 
Сведок Бошко Будимир: Остали смо ја и брат, остали су ту кувари који су 

били ту стално, који су позадина били, позадинци су остали.  
 
Председник већа:   Позадинци? Колико је њих било? 
 
Сведок Бошко Будимир: Стварно не могу сад да кажем. Пар момака је било 

који су били у кухињи ту, стварно не знам... 
 
Председник већа:   Добро. Пар момака и Ви и брат који сте возачи? 
 
Сведок Бошко Будимир: Да. 
 
Председник већа:   Сви остали су отишли. Да ли је Недељко Милидраговић те 

ноћи отишао са њима? 
 
Сведок Бошко Будимир: Ујутру је био ту код нас кад смо ишли терали 

транспортер.  
 
Председник већа:   Дакле, Ви кад устајете Ви њега ту видите. У колико сте сати 

Ви четрнатестог устали? 
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Сведок Бошко Будимир: Па устали смо ми, ми смо устали у 07 сати, пола 8.  
 
Председник већа:    И Ви тврдите да сте у 07 сати Недељка Милидраговића ту 

видели у школи у Бјеловцу? 
 
Сведок Бошко Будимир: У 07 не ујутру тако рано, али знам ако око 09 сати -10 

да је био ту.  
 
Председник већа:   09-10.  
 
Сведок Бошко Будимир: То сад знам сигурно, кад смо се већ спремали се да 

крећемо.  
 
Председник већа:   Када сте се спремили да кренете. А не можете поуздано да 

кажете да ли је то било ближе подневу или је било ујутру? 
 
Сведок Бошко Будимир: У јутарњим часовима било је то.  
 
Председник већа:   11 нису јутарњи часови? 
 
Сведок Бошко Будимир: Не, кад смо доручковали, спремали смо се, донео нам 

је он нафту да сипамо нафту, сипали смо.  
 
Председник већа:   Ко Вам је донео нафту? 
 
Сведок Бошко Будимир: Недељко. Сипали смо нафту и ми смо кренули према 

Јањи.  
 
Председник већа:   Колико је Јања удаљена од Бјеловца? 
 
Сведок Бошко Будимир: Прилично. Не могу сад тачно да вам кажем, али ја 

мислим да до Зворника има педесетак километара.  
 
Председник већа: А да ли Вам је Недељко Милидраговић рекао зашто он 

командир вода, креће са Вама, а не неко други? Ко је остао да командује воду? 
 
Сведок Бошко Будимир: Командант Душко Јевић је рекао тако, а чули сте и 

сами да је он познавао, стручњак је био.  
 
Председник већа:   Био стручњак за то и то је разлог због чега је он кренуо са 

Вама.  
 
Сведок Бошко Будимир: Да. 
 
Председник већа:   Добро. Када сте се вратили из Јање? Колико сте се 

задржали? 
 
Сведок Бошко Будимир: Рекао сам, други дан смо доле ујутру, навече смо 

оставили транспортер и дошли смо да спавамо код Неђе, преспавали смо.  
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Председник већа:   Дакле, 14. сте стигли у Јању у колико сати? 
 
Сведок Бошко Будимир: Поподне је било.  
 
Председник већа:   Када поподне, да ли се сећате? 
 
Сведок Бошко Будимир: Ми смо код њега спавали, доручковали ту, попили 

смо кафу, седели смо, можда смо кренули око 11 сати, 12 из Зворника. 
 
Председник већа:   Поподне сте стигли у Јању? 
 
Сведок Бошко Будимир: Не у Јању, сад причам о повратку.  
 
Председник већа:   Када сте кренули из Бјеловца у Јању, кажете није близу 

Јања Бјеловца? 
 
Сведок Бошко Будимир: Да. 
 
Председник већа:  Кажете кренули сте негде око 09-10 сати из Бјеловца и у 

колико сати сте стигли у Јању? 
 
Сведок Бошко Будимир: Поподне смо били негде ту, кажем стали смо у 

Зворник, ту код неке меснице, ту је госпођа радила Неђина, ту смо стали, и кренули 
смо пут Јање. Дошли смо у Јању, предвече је било кад смо стигли у Јању.  

 
Председник већа:  Добро, то сте све испричали. Када се враћате у Бјеловац 

конкретно? 
 
Сведок Бошко Будимир: Чекали смо ту Неђу можда једно сат времена и сјели 

смо у ауто и дошли смо у Зворник, преспавали смо. Од њега смо кренули можда ту ето 
око 11 сати, 12, можда 10, не могу сад стварно да.... 

 
Председник већа:   10 до 12 сте кренули из Зворника и стигли сте у Бјеловац? 
 
Сведок Бошко Будимир: Потом смо се опет навратили код тог пријатеља, ја 

мислим можда је чак и био кум.  
 
Председник већа:   Добро, ја Вас питам када сте стигли из Јање. 
 
Сведок Бошко Будимир: Поподне је било је негде, предвече је што кажу.  
 
Председник већа:   То је био 15. јули, је ли тако? 
 
Сведок Бошко Будимир: Јесте, тако је.  
 
Председник већа:   И кога затичете у Бјеловцу у школи? 
 
Сведок Бошко Будимир: Није било војске. 
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Председник већа:   Није било војске? 
 
Сведок Бошко Будимир: Ја мислим да није било војске. Мислим да није било 

војске.   
 
Председник већа:  Није било никог у школи? 
 
Сведок Бошко Будимир: Па осим тих момака, није било много. 
 
Председник већа:  Није било војске. А да ли сте чули где је војска тог 15.? 
 
Сведок Бошко Будимир: На терену.  
 
Председник већа:   Да ли сте чули где на терену?  
 
Сведок Бошко Будимир: Не.  
 
Председник већа:   Нисте чули где на терену. Добро. Кажите ми да ли сте 

Недељка Милидраговића виђали после рата и после свих ових догађаја? 
 
Сведок Бошко Будимир: Не, до скора, ето, кад је питао да будемо свједоци.  
 
Председник већа: Добро. Да ли је Вама познато да је у тој непосредној близини 

где сте Ви били између Коњевић Поља и Братунца, у месту Кравице, где постоји 
хангар, било убистава цивиног становништва или заробљеника? 
 
 Сведок Бошко Будимир:  То сам чуо. 
 
 Председник већа: Када сте то чули? 
 
 Сведок Бошко Будимир:  Па, чуо сам, било је приче после, причало се то када 
сам дошао већ кући, причало се, то су и новине писале после и то је било свашта. 
 
 Председник већа: А док сте били на Јахорини, да ли је неко помињао? 
 

Сведок Бошко Будимир:  Па, нису нешто. 
 
Председник већа: Хангар „Кравица“? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Слушајте, стварно нисам, нисмо много били са 

војском, стварно смо ми били... 
 
Председник већа: А да ли сте чули да неко помиње „Кравице“, да неко помиње 

Сандиће, да неко помиње Коњевић Поље? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Чуо сам за ту неку шталу да је била, да су заробили, 

шта је то, то сам чуо за неку шталу. 
 
Председник већа: Какву шталу, опишите нам? 
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Сведок Бошко Будимир:  Па, нешто сам тако чуо, нека штала је ту била, гдс су 
били заробљени ту. 

 
Председник већа: Ко је био заробљен? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Муслимански народ. 
 
Председник већа: Ко је то причао? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Па, тако, чуо сам по причи. Мислим мени нико није 

рекао тачно, али. 
 
Председник већа: Војници, војска је причала међу собом? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Ту су обезбеђивали они као, то је тај као неки пут, то 

сам чуо тако. 
 
Председник већа: Да су обезбеђивали неки пут? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. 
 
Председник већа: Да ли сте сазнали који пут су обезбеђивали? 
 
Сведок Бошко Будимир:  То је тај неки Коњевић Поље-Кравица, то. 
 
Председник већа: Коњевић Поље-Кравица. А ко је обезбеђивао, прва чета или 

друга чета? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Стварно не могу да Вам кажем то, стварно не сећам 

се. 
 
Председник већа: Не знате? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Не, стварно не могу да Вам кажем. 
 
Председник већа: А шта су помињали, кажете, неку шталу?  
 
Сведок Бошко Будимир:  Не, ту су обезбеђивали то сам чуо, да су 

обезбеђивали ту. 
 
Председник већа: Обезбеђивали шталу? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Тај пут, тај део пута. 
 
Председник већа: А за ову шталу што помињете? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Ту је као та штала била, то је ту, то сам чуо после.  
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Председник већа: Штала где су били заробљени Муслимани, у којој су били 
смештени заробљени Муслимани? И шта су причали, шта је било са тим 
Муслиманима? 

 
Сведок Бошко Будимир:  Нисам ништа, кажем, стварно, само сам чуо да су 

били ту, били су ето. 
 
Председник већа: А да ли сте чули, ко је обезбеђивао односно ко је чувао те 

заробљене Муслимане? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Нисам. Ту су, као да су били они ту. 
 
 Председник већа: Дакле, они су помињали пут Сандићи и помињали су неку 

шталу у којој су, како сте рекли? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Били ти, ја то знам, пошто је тај другар. 
 
Председник већа: Да ли су помињали неко пољопривредно добро, да ли су 

помињали неку задругу, да ли су помињали? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Не, знам, кажем, за то обезбеђивање, пошто тај 

колега је погинуо ту, настрадао је, а после је умро. 
 
Председник већа: Где је настрадао? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Ту на том путу. 
 
Председник већа: На путу? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. 
 
Председник већа: Ком путу? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Тај Коњевић Поље-Кравица. 
 
Председник већа: Коњевић Поље-Кравица? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Рекли су да је бачена бомба, ноћ је била и да је он 

повређен. 
 
Председник већа: Да ли је он из другог вода био прве чете? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Стварно не могу да Вам кажем. 
 
Председник већа: Од кога сте чули да је он повређен? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Па, прича се, што се каже, момци причају. 
 
Председник већа: Значи, погинуо је док су обезбеђивали пут Коњевић Поље-

Кравица? 
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Сведок Бошко Будимир:  Да, ту је настрадао. 
 
Председник већа:  Код Кравица? 
 
Сведок Бошко Будимир:  На том путу. 
 
Председник већа: На том путу? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Да. 
 
Председник већа: А да ли знате, прецизније, како је настрадао? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Чуо сам само да је бачена бомба, да је неко бацио 

бомбу и да је... 
 
Председник већа: А ко неко? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Ваљда неко од муслуманских неко, да. 
 
Председник већа: Од заробљених лица или? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Неко да се био предао ту, да се био предао и бацио 

бомбу. 
 
Председник већа: Добро, за то време док сте Ви били тамо, да ли сте Ви имали 

нека борбена дејства? Да ли сте ви били у неком сукобу са супротстављеном страном, 
са Војском тадашње Армије БиХ? 

 
Сведок Бошко Будимир:  Не, не. 
 
Председник већа: Да ли је на вас пуцао неко? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Не. 
 
Председник већа: Значи, све то време док сте Ви били тамо, на вас нико није 

пуцао и ни са ким нисте били ни у каквом оружаном сукобу? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Не. 
 
Председник већа: Да ли сте Ви видели да вам се неко предаје? Да ли сте неко 

лице заробили? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Рекао сам, нисам био на линији стварно, били смо у 

позадини. 
 
Председник већа: Уопште, док сте се кретали, док сте били у школи, док сте 

возили транспортере? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Не, не, стварно никада, нико никога. 
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Председник већа: Добро. Ја немам више питања. Уколико немате неких 

накнадних питања, додатних питања? Изволите, Голијанин. 
 
Адвокат Горан Петронијевић: Судија, могу ли да се консултујем прво? 
 
Председник већа: Можете. У вези питања, не можете, браниоче,  браниоче.  
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Не у вези питања, само да се консултујем, да 

ли ја треба да постављам питања.  
 
Оптужени Алекса Голијанин:  Судија, хвала. 
 
Председник већа: У односу на то ко ће да пита, можете да се консултујете. Ко 

ће да постави? Неће нико? Не желите, Голијанин, да постављате питања? Добро. 
Уколико нико нема више питања, можемо да отпустимо сведока.  

 
Констатује се да се сведок отпушта из заседања, обзиром да нема додатних 

питања за сведока. Реците нам, да ли сте имали неке трошкове за долазак? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Не. 
 
Председник већа: И да ли захтевате? 
 
Сведок Бошко Будимир:  Не. 
 
Председник већа: Сведок не захтева накнаду трошкова за долазак на данашњи 

претрес. Дакле, реците Вашем брату, сведоку који је предложен овде да буде испитан, 
да се појави. Позваћемо га за наредии претрес, без обзира на пословне обавезе, да се 
појави, суд ће ставити ван снаге то решење, а уколико се он не појави, дакле, биће 
извршена принудна наплата ове одређене новчане казне.  

 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

На основу члана 384 став 3 ЗКП, ОПОЗИВА СЕ решење о новчаном 
кажњавању сведока Бошка Будимира К-По2 број 3/2017 од 19.03.2019. године. 

 
Сведок Бошко Будимир:  Хвала. 
 
Председник већа: Дакле, решење, кажете, нисте добили. Уколико га добијете, 

не треба да платите, јер је решење опозвано.  
 
Сведок Бошко Будимир:  Хвала Вам. 
 
Председник већа: Можете да се удаљите. 
 
Сведок Бошко Будимир:  Хвала. Довиђења. 
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Председник већа: Довиђења.  
 
Обзиром да се остали сведоци нису појавили, ја сам најавила на претходном 

претресу да ћемо у случају недоласка сведока, да не бисмо прекидали претрес у 11 
сати, јер имамо право да будемо у судници до пола три, одредила сам извођење и 
најавила сам, да ће бити изведени одређени писани докази.  

 
Суд доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
На основу одредбе члана 405 став 2 ЗКП, врши се увид у доказне предлоге 

заменика Тужиоца за ратне злочине, емитовањем преко лап-топа, уз истовремено 
емитовање на мониторима: 
 

Само да обавестим. Ми смо добили поднесак браниоца адвоката Лазаревића у 
коме је предложио велики број сведока, доставио је адресе и након извођења писаних 
доказа, ја ћу сада примерак тог поднеска доставити заменицима тужиоца, да се 
упознају са околностима на које се предлаже испитивање ових сведока, да би се након 
извођења ових писаних доказа, могли изјаснити да ли се противе извођењу ових доказа 
или су сагласни. Да се они упознају најпре са околностима, не, не, не, када завршимо 
извођење писаних доказа, ви ћете се изјаснити.  

 
Суд доноси  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
На основу одредбе члана 405 став 2 ЗКП, врши се увид у доказне предлоге 

заменика Тужиоца за ратне злочине, емитовањем преко лап-топа, уз истовремено 
емитовање на мониторима: 
 

Допис Института за нестала лица са списком коначно идентификованих 
жртава, а овај доказ се налази у регистратору број 3 списа Кти.бр. 2/15, на странама 
589-625. 

 
Да ли треба спорије? Јер то је списак од хиљаду и тристатринаест... Нема 

потребе да то буде спорије? Само моменат, станите. Ставите ми последњи број, дакле 
1310.  
 

 
На основу одредбе члана 405 став 2 ЗКП , емитовањем преко документ камере 

уз истовремено емитовање на мониторима врши се увид у 
 

Списак идентификованих малолетника. 
 
Наведени доказ се налази у регистратору број 3 списа Кти.бр. 2/15, на странама 

626-629. 
 
Режија, да ли може документ камера? Само окрените, е тако.  
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Увид у: 
 

Табеле свих гробница и приказе положаја свих гробница на географској 
карти, а наведени доказ се налази у регистратору број 3 списа Кти.бр. 2/15, на 
странама 630-632. 

 
Да ли се види јасно? Само да покушамо преко лап-топа, да ли је јасније? 

Можете, значи страна 630-632. Може режија да пребаци на мониторе. Да, боље се 
види. Да ли има неко неку примедбу? Да ли има неко нешто да изјави?  

 
Оптужени Недељко Милидраговић: Поштовани српски суде и сви овде, ја 

можда се не разумем превише у право, нешто знам. Ја не могу да схватим, ово сада 
гледам и гледам босанско-херцеговачку заставу. Сви докази су отпали. Ја тој држави не 
верујем по питању тога. И ти сви докази што они стављају, то је фалсификат.  

 
Председник већа: Конкретно само, Недељко Милидраговићу, конкретно, шта 

имате да укажете? 
 
Оптужени Недељко Милидраговић: Мени је то. Ево сада гледам овде 

гробнице, ово. Па, молим Вас, сваки доказ... 
 
Председник већа: Само моменат, не можемо истовремено да причамо. 
 
Оптужени Недељко Милидраговић:  Ја се извињавам. 
 
Председник већа: Не може да се транскриптује. Реците ми, на претходном 

снимку или на овим табелама, на шта Ви имате примедбу? 
 
Оптужени Недељко Милидраговић: Молим Вас. 
 
Председник већа: Можете вратити, Јелена, само први. 
 
Оптужени Недељко Милидраговић:  Молим Вас, по свим доказима... 
 
Председник већа: Какву примедбу имате у односу на ... 
 
Оптужени Недељко Милидраговић: Свим доказима и све које сам гледао 

овде, босанско-херцеговачка застава. То је њихов доказ, то је њихово излагање. И сви 
докази који долазе, чини ми се, овде, да долазе из правосуђа. 

 
Председник већа: Милидраговићу, ово су докази које је Тужилаштво 

предложило и доставило уз оптужницу. И о овим доказима смо ми разматрали на 
припремном рочишту. Ви се добро сећате. 

 
Оптужени Недељко Милидраговић:  Ја се стварно извињавам. 
 
Председник већа: Само мало. Ви се добро сећате да смо ми два дана држали 

приремно рочиште и сваки доказ је разматран. Ваши браниоци су се противили 
извођењу одређених доказа, износили су своје аргументе за противљење. Са одређеним 
доказима су били сагласни. И суд је након тога, 26.10., на следећем припремном 
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рочишту, донео одлуку о извођењу доказа. Овај доказ је тада усвојен. И он је одређен 
да се изведе на главном претресу. Тако да ово што Ви говорите, оспоравате, да је то 
неки босански доказ или како сте то већ назвали, то заиста не стоји и Ваши браниоци а 
и Ви, имате право на примедбу да укажете, да кажете, овај доказ није валидан, овај 
доказ није истинит, на овај доказ имам ту примедбу. Али немојте да говорите, ја ништа 
не верујем држави Босни, не верујем овом доказу зато што је из Босне. Не можемо 
тако. 

 
Оптужени Недељко Милидраговић:  Поштовани суде, немам ја ништа против 

Босне и Херцеговине, да се одмах разумемо. Али имам против њихове пристрасности. 
И зашто сви овде ми лежимо због тога. Ја се извињавам, поштовани суде, ако сам ја 
погрешио, ја сам мало. 

 
Председник већа: Не, Ви имате право да изнесете примедбу на сваки доказ који 

се овде изведе. 
 
Оптужени Недељко Милидраговић: Што се тиче Тужилаштва и то. 
 
Председник већа: И да коментаришете. 
 
Оптужени Недељко Милидраговић: Ја им не верујем ништа, ништа им 

потпуно не верујем.  
 
Председник већа: То ћете у завршној речи. 
 
Оптужени Недељко Милидраговић:  Хвала. 
 
Председник већа: А сада уколико немате ништа конкретно у односу на овај 

доказ, можете се вратити на Ваше место. 
 
Оптужени Недељко Милидраговић:  Хвала. 
 
Председник већа:  Из регистратора број 5 списи КТИ... Изволите, браниоче, 

Петронијевићу, ко се први јавио? Изволите. 
 
Адвокат Томислав Вишњић: Томислав Вишњић, адвокат, бранилац господина 

Васића. На овој мапи, а то је баш ова страница испред нас, 631, као и страница 632, ми 
видимо неке ознаке у две боје, овај. Не знамо шта представљају. 

 
Председник већа: Па, ево, то је доказ Тужилаштва. 
 
Адвокат Томислав Вишњић:  Нема легенде, нема легенде, нема ничега иза.  
 
Председник већа: Нема. 
 
Адвокат Томислав Вишњић:  И ми видимо исто тако лоцирана друга места, са 

леве и десне стране, па, просто ево покушавам да схватим али нешто не могу да овај 
разумем. 
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Председник већа: Ја мислим да је ово ознака тачно где се место налази, где је 
Зелени Јадар, то су гробнице, Пусмулићи, Залажје, видите и сами, Будак 1, Будак 2, 
Глогова, то су гробнице које су овде, за које су достављени докази да су постојале, да 
је вршена ексхумација, након чега је вршена обдукција посмртних остатака који су 
пронађени у овим гробницама. Дакле, ради се о гробницама у које су, према наводима 
оптужнице, били сахрањени, убијени цивили или заробљеници у хангару „Кравица“.  

 
Адвокат Томислав Вишњић:  Судија, хвала на објашњењу. Али и даље видим 

да су... 
 
Председник већа: То је био навод Тужилаштва, када је предлаган овај доказ. 
 
Адвокат Томислав Вишњић:  Не, да, али и даље видим да су у две боје, па 

само нека нам објасни о чему се ради. 
 
Председник већа: Зашто је жута, а зашто је? 
 
Адвокат Томислав Вишњић:  Тако је, између осталог. 
 
Председник већа: Добро, изволите тужиоче Виторовићу, да ли можете да се 

изјасните? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић: Не могу да се 

изјасним овако. Али то је питање за онога ко је то обележавао. Колико сам схватио, то 
је само део који иде уз онај списак од мало пре. Тамо су наведене гробнице овај, ако 
сада погледамо, можемо да видимо овај, да ли то те боје имају везе са примарном, 
секундарном, терцијалном. Не знам одговор, зато што, зашто су црвене, зашто су жуте 
ове.  

 
Председник већа: Добро, Ви не знате. Изволите, браниоче Петронијевићу. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Захваљујем, адвокат Горан Петронијевић, на 

овом данашњем претресу, бранилац првооптуженог и другооптуженог. Судија, ово је 
исто било питање и примедба, а друга ствар је овде, за коју бих исто волео да се 
Тужилаштво изјасни, да ли су сва ова места која су обележена гробнице у којима су 
пронађени посмртни остаци људи који се налазе на списковима, за које се тврди да су 
убијени у критичном периоду на месту извршења кривичног дела које је предмет овог 
поступка. То је једна ствар, ево због чега, да помогнем Тужилаштву, да не правимо 
замке. Очигледно је... 

 
Председник већа: Немојте, браниоче, тако, немате потребе да помажете 

Тужилаштву и зато морам да Вас прекинем. Зато што Тужилаштво није ни дужно да се 
изјашњава у овом моменту на доказе. Тужилаштво се изјаснило у образложењу 
оптужнице и на припремном рочишту, зашто предлаже који доказ. И на основу тог 
изјашњења суд је усвојио те доказе. Ви ћете у завршној речи, а можете и сада, да 
укажете, анализирате ове доказе. 

 
Адвокат Горан Петронијевић:  Ја покушавам. 
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Председник већа: У завршној речи можете анализирати ове доказе, а сада 
можете указати уколико имате неке примедбе, као што то Закон о кривичном поступку 
дозвољава у овој фази поступка. 

 
Адвокат Горан Петронијевић: Ја ћу јако брзо то учинити, уколико ме не 

будете прекидали и дате ми реч. 
 
Председник већа: Нећу Вас прекидати. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Хвала, судија. Дакле, конкретно, ова мапа 

показује одређена, одређена места где је вршена ексхумација. Али, дакле, ја овде одмах 
тврдим, а што може да потврди и чувени Омар Машић, чини ми се потписник овде 
доле акта, а рећи ћу и по чему чувени, дакле чувени по манипулацији, јер смо у више 
наврата у поступцима који нису вођени пред овим судом, дошли до тог закључка, а ја 
ћу Вам сада рећи и закључак Хашког суда по том питању. Дакле, овде гробнице које су 
обележене на Залазју, дакле апсолутно тврдим, то се може проверити, да то нису 
гробнице и да ту није било чак ни лица муслиманске националности, да су сахрањена, 
у било каквом облику. Дакле, то су гробнице где су у два наврата вршене ексхумације, 
потпуно других лица, побијених и страдалих у потпуно другом периоду. Према томе, 
ево и одмах на први поглед могу да Вам кажем, да ова мапа апсолутно је једва врста, не 
бих рекао сада због нашег Тужилаштва, неке манипулације, али због онога ко је ово 
потурио као доказ, да је ово манипулација. Дакле, ево одмах тврдим сада, ко буде 
показао и рекао, која лица су у тим гробницама на Залазју ексхумирана и повезао их 
макар и са овим списком који има овде, моћи ћемо да уђемо у расправу, наравно. Друга 
ствар, судија. 

 
Председник већа: Браниоче, ми смо одредили извођење... 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Оспоравам овај доказ. 
 
Председник већа: Само моменат. Ми смо одредили извођење доказа читањем 

записника о ексхумацијама и обдукцијама. Дакле, ми имамо записнике о 
ексхумацијама за све гробнице које су наведене и које су приказане. Из тих записника, 
ми ћемо видети која су лица екхумирана, односно након извршене обдукције и ДНК 
анализе, која су то лица ту пронађена. Вештак ће се о томе изјаснити, и Ви можете 
детаљну анализу, ја мислим дати тек у завршној речи или након извођења свих ових 
доказа који предстоје. 

 
Адвокат Горан Петронијевић:  Ја сада Вас нисам разумео, морате разумети 

сада мене ово што сада говорим. Да ли ја сада сам позван као бранилац да ставим 
примедбе на конкретне доказе које смо сада изводили или не? 

 
Председник већа: Добро, Ви сте истакли Вашу примедбу и рекли сте оно што 

сматрате. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  То је једна примедба, ја их имам још. 
 
Председник већа: Изволите. 
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Адвокат Горан Петронијевић: Ако дозволите, наравно. Ми смо и на 
припремном рочишту оспорили ове доказе, и записнике о ексхумацији и обдукционе 
записнике, посебно записнике о ДНК анализи. Ви се то добро сећате, то стоји у нашим 
речима у уводном излагању, односно припремном рочишту. Дакле, овде смо видели 
списак на коме је жутим словима, ја бих молио ако може, каже се режија, јел, да се 
врати тај списак, да конкретну примедбу ставим, где је жутим словима стајало на дну 
списка – минус 131 жртве из 92. године. Не овај, то је страна 630, да.  

 
Председник већа: Минус 131. Браниоче, али ја мислим да су сва ова питања, 

ово стоји све што Ви наводите, али мислим да су то све питања за вештака. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Не, нису ово питања за вештака. Ово су 

питања која се тичу наших схватања валидности ових доказа. Дакле, ако је то списак 
жртава, шта значи минус 131 92. година? Јесу ли то људи који су страдали 92. године, 
па не спадају у овај списак, или су страдали 1995. у овим догађајима, а на неки начин 
се повезују са 92. годином? Шта је то у овом доказу? Дакле, то је примедба да ови 
спискови нису како треба, да је велика конфузија у њима, да се не поклапају и ни по 
броју ни по именима, што је резултат, опет кажем, огромне манипулације која је у 
дугом временском периоду чињена од стране одређених људи, између осталог, и овог 
господина који је потписао овај, који је потписао ова документа, односно овај 
пропратни акт, овај први допис који сте Ви приказали. А подсетићу Вас, а то ће уједно 
бити и наш предлог, судија, за извођење писменог доказа, да се прибави другостепена 
пресуда резидоног механизма Хашког трибунала, односно Међународног кривичног 
суда за бившу Југославију, „Тужилаштво против Радована Караџића“ 20.03.2019. 
године, сећате се, то је било пре неки дан, управо на ове исте околности, где је за 
трећину, опет кажем, правноснажно по правилима која важе у том механизму, односно 
у том суду, утврђен број у „Кравици“ страдалих за трећину мање од оних које 
Тужилаштво овде тврди. Дакле, присутни смо једној озбиљној и ако ништа друго, 
људима који су побијени, који су стварно страдали, а сигурно је, наравно, да их има у 
доста великом броју, ако ништа друго, дужни смо да ту чињеницу у овом поступку 
рашчистимо, ко је убијен, ко је стрељан, ко није, ко је погинуо на другом месту, а 
налази се на овим списковима и тако даље. То је потребно и тим људима и њиховим 
породицама, ако ништа друго.  

 
Председник већа: Апсолутно се слажем са Вама браниоче. Да ли заменик 

тужиоца доктор Бруно Векарић има примедбу? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић: Немам примедбу, него 

управо ово хоћу да се сагласим са овим и да ето, најавим и на тај начин некако да 
скинем уопште, да покушам да скинем овај вео сумње са овога. Једноставно, овај 
списак знате и сами како смо ми оптужницу поднели, више стотина жртава у првом 
маху, па је онда веће рекло, наведите имена. Дакле, ми не можемо да знамо у оне две 
ноћи шта се и ко је тачно убијен, али можемо да знамо и можемо да прецизирамо у 
једном моменту оптужницу, што најављујем да ћемо и учинити и на тај начин мислим 
да ће Ваша примедба самим тим и бити да не кажем бесмислена, али ето.  

 
Адвокат Горан Петронијевић:  Судија, ако дозволите, то је наша примедба 

која је стављена, ако се сећате, одмах и на припремном рочишту. 
 
Председник већа: Јасно. 
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Адвокат Горан Петронијевић:  И мислим да је веома важно. Ми водимо 

поступак и тврдимо да је 1.313 поименице људи побијено од стране ових људи овде и 
још неких.  

 
Председник већа: А при том се оптуженима ставља на терет убиство неколико 

стотина. То стоји и ево заменик тужиоца се изјаснио на те околности... 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Молим Вас, мислим да је јако, од чега се ми 

бранимо овде? 
 
Председник већа: Јасно, изјаснио у односу на те околности и ја очекујем да ће 

се ова недоумица и ова контрадикторност отклонити.  
 
Регистратор 5 списа Кти.бр. 2/15 
 
Хоћете паузу? Добро, колико је сати, само да погледамо. Имамо још десетак 

писаних доказа, затим да одлучимо о овим доказним предлозима о испитивању 
сведока. Бранилац Лазаревић је предложио укупно деветнаест сведока и доставио 
адресе. Ви се, тужиоче, упознајте у паузи.  

 
У 11,18 часова, суд одређује паузу у трајању од пола сата. 
 
Главни претрес ће бити настављен у 11,50 часова.  
 
Заменик тужиоца за ратне злочине Бруно Векарић: Ја се нећу моћи после 

паузе појавити, јер имам друго суђење.  
 
Председник већа: Добро.  
 
По истеку паузе, у 12,00 часова НАСТАВЉА СЕ главни претрес.  
 
Врши се увид у: 

 
Записник о ексхумацији Кантоналног Суда у Тузли КРИ.бр.69/01 од 

24.08.2001. године, Локалитет РАВНИЦЕ. 
Овај доказ се налази на странама 1342-1356, као што сам рекла, регистратор број 

5 списа КТИ 2/15. 
 

Ви слободно реците, ово се односи и на заступнике тужбе и на оптужене и 
браниоце уколико треба да се застане.  

 
Да ли има неких примедби на овај изведени доказ? 
 
Врши се увид у:  
 
-Записник о ексхумацији Кантоналног Тужилаштва у Тузли КТА.број 

672/04 од 12.07.2004 .године, Локалитет БЉЕЧЕВА 01, налази се доказ на странама 
од 1357 до 1382, исти регистратор.  
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Оптужени, да ли видите добро? 
 
Да ли има неких примедби? 
 
- Записник о ексхумацији Кантоналног Тужилаштва у Тузли КТА.број 

1695/04 од 30.08.2004. године, Локалитет БЉЕЧЕВА 02. 
 
Овај доказ се налази у истом регистратору, на странама од 1383 до 1408. 
 
Врши се увид у:  
 
-Записник о ексхумацији Кантоналног Тужилаштва у Тузли КТА.број 

2140/04 од 29.09.2004. године, Локалитет БЉЕЧЕВА 03. 
 
Овај доказ се налази у истом регистратору на странама од  1409 до 1420. 
 
-Записник о ексхумацији Кантоналног Тужилаштва у Тузли КТА.број 

1382/05 од 4.07.2005. године, Локалитет БУДАК 01. 
 
Доказ се налази у истом регистраотору на странама од 1421 до 1446. 
 
Изволите браниоче, само се представите.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Томислав Вишњић, бранилац Видослава Васића. 

Судија ја сам приметио већ на неколико ранијих записника и само сам хтео да скренем 
пажњу суду и да питам тужиоца истовремено, неки записници су нам достављени 
потписани и оверени печатом, а негде имам утисак само да је "ворд" документ, без 
икаквог печата, без ичега, као да је отпринтано из неког другог документа, немамо ни 
пратећи документ који би био евентуално, пратио то, па просто желим да питам 
тужиоца шта, ево конкретно баш овај последњи. У ком контексту треба да тумачимо 
ово? Да ли је ово само испринтано из неког компјутера или је то заиста судски 
документ? 

 
Председник већа:  Не знам да ли сте обратили пажњу, ово је записник са 

наставком, обзиром да ексхумација није трајала један дан, него је трајала више дана, па 
је наредног дана наставак ексхумације, то је све саставни део тог записника. Ви имате 
документ о коме сте се изјашњавали на припремном рочишту, и Ви нисте оспоравали 
тај документ на припремном рочишту. Бранилац Вишњић није, Ви јесте, то стоји, али 
не из ових разлога браниоче Петронијевићу. Изволите.  

 
Адвокат Томислав Вишњић: Ја знам шта сте ми рекли, али нисам сигуран у то 

што сте ми сада рекли, зато што ако погледам овај документ који почиње на страни 
1447, то је записник о ексхумацији од 02.07.2007. године и он се наставља у неколико 
наставака и ниједан од њих, слажем се, није ни потписан, није ни овамо, али 
покушавам да нађем где је први, где је прва страна која је потписана. Ако пређете 
видећете да имате неколико различитих записника који су непотписани нити оверени. 
Значи у том смислу, у том смислу ... 

 
Председник већа:   То је Ваша примедба? 
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Адвокат Томислав Вишњић:То је моја примедба и ако тужилац има неки 
одговор, ја бих био задовољан сада одмах, ако нема, просто да чујемо од њих.  

 
Председник већа:   Тужиоче, да ли имате неки одговор? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Немам никакав 

одговор. Како смо добили тако смо проследили.  
 
Председник већа:   Од кога сте добили од Међународног суда у Хагу? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине, Миољуб Виторовић: Сад да ме питате, 

овде има неколико хиљада докумената, тачно да ли је од Хага или од босанског, не 
знам да вам кажем одговор тачно за ове, али претпостављам да је све ишло преко Суда 
у Хагу.  

 
Председник већа:   Изволите.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Судија, ја одмах могу да вам кажем, ово није 

документ из Хага, пошто је у Хагу сваки документ заведен.  
 
Председник већа:  Заведен под бројем, тачно. Добро. Суд ће имати у виду 

Вашу примедбу.  
  
 
Врши се увид у:  
 
-Записник о ексхумацији Кантоналног Тужилаштва у Тузли КТА-РЗ.број 

38/07 од 02.07.2007. године, Локалитет БУДАК 02.  
 
Овај документ се налази на странама од 1447 до 1472. 
 
Голијанин! 
 
Врши се увид у: 
 
- Записник о ексхумацији Кантоналног Тужилаштва у Тузли КТА-РЗ.број 

54/06 од 28.08.2006. године, Локалитет ЗЕЛЕНИ ЈАДАР 01. 
 
Овај доказ се налази на странама од 1473 до 1489. 
 
-Записник о ексхумацији Кантоналног Тужилаштва у Тузли КТА-РЗ.број 

37/07 од 14.06.2007. године, Локалитет ЗЕЛЕНИ ЈАДАР 04. 
 
Доказ се налази на странама од 1490 до 1501, исти регистратор.  

 
-Записник о ексхумацији Кантоналног Тужилаштва у Тузли КТА.број 64/07 

од 13.09.2007. године, Локалитет ЗЕЛЕНИ ЈАДАР 08, страна од  1502 до 1530. 
 
Да ли има неких примедби на ове изведене доказе? 
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Из регистратора број 6 списа Кти.број  2/15 
  
 Изволите браниоче Петронијевићу.  
 

Адвокат Горан Петронијевић:  Адвокат Горан Петронијевић, на данашњем 
претресу бранилац прво и другоокривљеног. Дакле исте ове примедбе које је колега 
Вишњић дао. За од оног момента примедбе до краја, ниједан ни од пропратних аката 
ни од основних, ни допунских, ни наставака нема нити печат ни потпис. Значи 
оспоравање аутентичности ових доказа.  

 
Председник већа:   Добро.  
 
Врши се увид у:  
 
-Записник о ексхумацији Кантоналног Тужилаштва у Тузли КТА-РЗ.број 

41/08 од 26.05.2008. године, Локалитет ПУСМУЛИЋИ 01, страна од  1531 до 1550. 
 
Врши се увид у:  
 
-Записник о ексхумацији Кантоналног Тужилаштва у Тузли КТА-РЗ.број 

50/08 од 07.07.2008. године, Локалитет ПУСМУЛИЋИ 02. 
  
Доказ се налази у истом регистратору на странама од 1551 до 1561. 
  
Врши се увид у: 
 
-Записник о ексхумацији Кантоналног Тужилаштва у Тузли КТА-РЗ.број 

54/09 од 17.11.2009. године, Локалитет ЗАЛАЗЈЕ 01. 
 
 Овај доказ се налази на странама од 1562 до 1581. 
 
 Увид у:  
 
-Записник о ексхумацији Кантоналног Тужилаштва у Тузли КТА.број 26/10 

од 28.06.2010. године, Локалитет ЗАЛАЗЈЕ 04. 
 
 Доказ се налази у истом регистратору на странама од 1582 до 1603. 
 
Само да извршимо увид у доказ и даћу Вам реч браниоче.  
 
Изволите, бранилац адвокат Томислав Вишњић.  
 
Адвокат Томислав Вишњић: Хвала. Судија, суштински моје примедбе су исте 

као и на претходне записнике, само хоћу да вам скренем пажњу, у петом регистратору 
на страни 1342 налази се управо записник који би требало да испуњава односно који 
испуњава ове услове за које ми приговарамо. Да не идем даље у причу, по мени ово 
што нам је сада приказано односно ово што смо приговорили, чак не испуњава ни 
основне услове да буду документи, нити је оверено, нити је потписано, нити знамо ко 
га је сачинио, нити знамо како је достављено. Да ли је некоме, ја бих имао пуно 
разумевања имајући у виду обим документације, имао бих пуно разумевање за 

ПO 75
5



 
 

48 

Тужилаштво да нам дају или фотокопије или шта, ово није ситничарење или овај 
технички приговор, ово је суштински приговор да ниједан од ових докумената не 
испуњава услове да буде документ. Ово је испринтано са нечијег компјутера и дато у 
промет. Мислим кад кажем у промет мислим у правни промет овде пред судом, без 
икаквог даљег образложења. Хвала.  

 
Председник већа: Добро. Бранилац адвокат Александар Лазаревић је ван 

главног претреса суду доставио поднесак дана 04.04.2019. године у ком поднеску се по 
налогу суда са претходних рочишта детаљно изјаснио у односу на доказне предлоге 
одбране који се односе на испитивање сведока. У овом поднеску бранилац адвокат 
Лазаревић наводи да суду доставља адресе раније предложених сведока, то су сведоци 
који су предложени на припремном рочишту, а за које суду нису достављене адресе, те 
суд до данашњег дана о њиховом извођењу, тих доказа, није ни могао да одлучи и у 
овом поднеску наводи од којих доказних предлога односно предлога за испитивање 
сведока одустаје, са разлога јер су у међувремену или приминули или нису доступни. 
Ви сте браниоче Петронијевићу рекли да Ви желите да се изјасните на овај поднесак, 
па да Вам ја не ускратим то право, изволите.  
 
 Адвокат Горан Петронијевић:  Уз извињење да нисмо раније поступили по 
Вашем налогу, али ево то ћемо учинити закључно са данашњим претресом. На све 
предлоге за извођење доказа имајући у виду да сам ја у име колеге Лазаревића и у своје 
име, у име наша два брањеника, у предлагању доказа у тој фази поступка, дали смо све 
сведоке односно све предлоге сведока збирно. Након што смо направили, да кажем 
тријажу једну озбиљнију и у овој фази поступка то већ можемо учинити, колега 
Лазаревић је од ових предлога, од ових сведока које је он имао, остао код 19 предлога 
са подацима које је дао, а одустао је од 9 сведока. Што се нас тиче, дакле одбране 
другооптуженог Голијанина, ми ћемо такође направити ревизију, ја ћу то сада учинити, 
наших предлога, нама је остало укупно овде 6 сведока, од којих је један већ саслушан, 
Југослав Станишић је већ саслушан, дакле њега смо саслушали овде. Ми ћемо одустати 
од предлога за саслушање следећих сведока: Милан Тодоровић, Зоран Илић, Франц 
Кос, а остаћемо, дакле остајемо и то су једини предлози... 
 

Председник већа: Само моменат да Вас не збуним. Имате и сведока Владимира 
Матовића, кога у овом поднеску није навео бранилац.  

 
Адвокат Горан Петронијевић:  Тако је, тако је. Ми смо направили сада 

разделили смо да кажем сведоке по овоме, па су на овом првом поднеску, колега 
Лазаревић је остао при предлозима његовог дела одбране, а ја ћу сада кратко дати 
резиме нашег дела одбране. Дакле, ми ћемо остати и предлажемо наравно да се као 
сведок саслуша Неђо Јовичић, који се налази на адреси Светог Саве 152, Зворник. 
Он је иначе возач и обезбеђење заменика команданта Љубише Боровчанина, генерала у 
то време, на околности његових сазнања 14-ог шта, где и тако даље, обзиром да су се 
они кретали, а посебно судија сада.... 

 
Председник већа:   Само будите прецизни браниоче, где су се кретали, ко? 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Кретали су се управо генерал Боровчанин и он 

су се кретали у том правцу, он има посебна сазнања која су нама интересантна до којих 
смо дошли прегледом његових исказа које је давао истражитељима Хашког трибунала 
и у сведочењу Хашког трибунала. Садржина тог у једном делу сведочења је јако битна 
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за одбрану Алексе Голијанина и на те околности ћемо га позвати. Судија, сведок 
Владимир Матовић.... 

 
Председник већа:   Само моменат. Франц Кос, одустали сте? 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Одустали смо од њега судија, имам 

информацију он се налази даље у КПД дому, да је у лошем здравственом стању ... 
 
Председник већа:   У Фочи? 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Да. У Фочи, можда не знам ни ја шта се догађа 

са њим, али јако је лоше, то је задња информација коју смо добили. Што се тиче 
Владимира Матовића, ја сам имао једну адресу, он је сведочио пред Хашким 
трибуналом, он је дао своју изјаву, човек је у то време када се ово догађало био у 
саветник за безбедност Председника СРЈ Добрице Ћосића, и у том својству је био 
опуномоћени курир за везу са једним делом француске војске, у Хашком трибуналу у 
свом исказу је дао веома квалитетне и за нас веома занимљиве и потребне детаље о тим 
догађајима, јер се управо 09., 10., 11., 12., 13., 14. и тако даље кретао на том терену са 
одређеним задацима и преношењем одређених информација, да не препричавам сад 
његов исказ.  

 
Председник већа:   Дакле, он би могао да се изјасни у односу на кретање и прве 

чете? 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Тако је, тако је. Значи тих, посебно тих 

догађаја који се тичу саме Кравице, као и неколико дана пре тога шта је претходило.  Ја 
на жалост имам адресу тог господина који је сведочио горе пред Хашким трибуналом, 
међутим та адреса је промењена, више не станује на тој адреси. Ја немам могућности 
да преко регистра утврдим где се он налази, али ћу покушати да пронађем његовог 
сина, па ћу онда доставити суду ту адресу.  

 
Председник већа:   Само на основу имена и презимена не можемо ни ми ништа 

да урадимо, немамо ни датум рођења, ни име оца, тако да ни суд не би могао преко 
полиције, јер сигурно има више лица под тим именом и презименом.  

 
Адвокат Горан Петронијевић:  Тако је. Мислим, ово је једино што знамо да је 

био, он је био главни и одговорни уредник "Борбе" некад, у своје време, па је после био 
саветник за медије председника Ћосића, и саветник за безбедност у том периоду. 
Поред Неђе Јовичића конкретно на околности дешавања 14.07.1995. године за сада 
имамо само једно лице за које нисмо утврдили потпуно идентитет, а утврдићемо га и 
адресу и идентитет. Оног момента кад ступимо у контакт са Неђом Јовичићем, он зна 
ко је он. У питању је припадник Полицијских снага Зворник, значи у то време 
припадник Полицијске станице Зворник. То ћемо доставити врло брзо судија, када 
будемо ступили у контакт са овим сведоком. Ето то су наши предлози. Ове остале све 
предлоге повлачимо, значи остајемо код два конкретна и овог сведока за којег ћемо 
вам доставити.  

 
Председник већа:   Само мало. Ви сте браниоче у име адвоката Лазаревића, 

како сте то прецизирали тада када сам Вас опоменула на претходном претресу, 
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предложили: тројица припадника ових јединица чији идентитет за сада немамо. То је 
тако неодређен предлог, ја претпостављам да од овог доказног предлога одустајете.  

 
Адвокат Горан Петронијевић:  Судија, да, наравно. Знате зашто. Ми смо овде 

већ саслушали, видели сте један број сведока, утврдили смо да је један од тих кога смо 
нашли, на жалост није жив, тако да двојицу смо саслушали, овог трећег такође, то су 
све ти припадници за којима смо тада трагали. Дакле, тај неодређени предлог потпуно 
отпада. Сада и ово није одређено, он је већ одредљив да кажем, знамо да је тај, то лице, 
та особа жива и да је у време када се ово догађало, дакле на дан 14. јула `95. године био 
припадник полицијских снага односно припадник или радник Станице безбедности 
Зворник.  

 
Председник већа:   Добро. Оно што бих Вас питала браниоче, имамо под 

тачком, у овом поднеску, да ли имате пред собом браниоче? 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Да, да, имам. 
 
Председник већа: Браниоца Александра Лазаревића, под тачком 7 имамо 

Витомира Капурана. Он није предлаган на припремном рочишту и Младен Бајагић. 
Добро, закон дозвољава могућност предлагања доказа све до окончања главног 
претреса, уколико нисте раније знали за тај доказ или нисте имали податке, али тај 
доказ раније није предлаган, нису предлагани ни Витомир Капуран, ни Младен 
Бајагић. Уколико Ви нисте у могућности сада да се изјасните, ми можемо, постоји 
могућност, да бранилац Лазаревић... 
 
 Адвокат Горан Петронијевић:  Апсолутно, ја бих Вас то замолио. То је с једне 
стране, али ево сада уз помоћ колеге, колеге Вишњића, Бајагић је вештак, он је у више 
предмета пред Хашким трибуналом. 
 

Председник већа: Да, Витомир Капуран, он је помоћник команданта 
Специјалне бригаде за позадину и Ви сте предложили, предложено је његово 
сведочење на околност, кретања, алибија окривљеног Недељка Милидраговића. 

 
Адвокат Горан Петронијевић:    Тако је. 
 
Председник већа: У време означено у оптужници. Није раније предлаган и ето 

адвокат Лазаревић би требало да се изјасни на ту околност, зашто он раније није 
предлаган. Оно што бих Вас још питала, Ви сте навели ту четири вештака. Осим 
Младена Бајагића, вештак на околности, нисте навели које струке, на околности 
структуре командног односа у МУП Републике Србије који је вештачио у предмету 
Међународног Хашког трибунала Поповић и Станишић, затим дали сте адресу преко 
које се може позвати Зоран Станковић, вештак медицинске струке, Бранислав 
Ристивојевић и Оливер Јовановић.  У ком својству Ви предлажете, да ли у својству 
стручних саветника, у ком својству? Ви знате да орган поступка одређује вештака.  

 
Адвокат Горан Петронијевић:  Ја бих молио да сачекамо колегу Лазаревића, 

јер су ово конкретно његови предлози. Ја могу само да их подржим овако како су 
написани. 
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Председник већа: Када већ говоримо о вештацима, ја позивам заменика 
тужиоца за ратне злочине. Ви сте у истражном поступку прибавили и доставили сте 
суду писани налаз и мишљење судског вештака Туцо Веда и предложили сте његово 
испитивање на главном претресу. Да ли Ви остајете при том предлогу да то буде Туцо 
Ведо или ту има неких измена? 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић: Судија, ја немам, ми 

немамо измена.  
 
Председник већа: Немате? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић: Немамо измена. Ево 

ја ћу отворено да Вам кажем, то мислим да смо рекли и на припремном рочишту. Када 
смо добили предмет, први кога смо позвали је био на жалост сада покојни. 

 
Председник већа: Душан Дуњић, претпостављам? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић: Да, овај, и он се 

извинио и рекао да је он већ ангажован од стране одбране и да је сведочио у Хагу. Ја 
немам ништа против, кажем, ја бих највише волео да је ту вештак доктор Дулић да нам 
то каже. Али у недостатку неког другог и да би то, нисмо ми у том тренутку другог, 
него да... 

 
Председник већа: Дакле, вештак Туцо Ведо који је вештачио... 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић:Остаје предлог. 
 
Председник већа: Остаје као вештак и предлажете и даље, остајете при томе, да 

се он позове на главни претрес? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић: Да, не Дулић, него 

Дуњић, извините. 
 
Председник већа: Да, добро. Није учествовао у раду у овом предмету, тако да 

је и неважно.  
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Да ли могу, судија, пошто сам мало погледао? 
 
Председник већа: Изволите. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Хвала. Што се тиче ова два вештака, односно 

ова три од ова четири, која су дата, Младен Бајагић је судски вештак за структуру 
полицијске и војне организације.  

 
Председник већа: То је војни вештак? 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Тако је, војни, посебно за полицију, посебно за 

полицију. 
 

ПO 75
5



 
 

52 

Председник већа: Само моменат. Ја претпостављам да знате став овог већа, 
првенствено мој. Ја сматрам да вештак војне струке нема потребе да суду тумачи војне 
прописе и војне законе. 

 
Адвокат Горан Петронијевић:  Судија, он је стручњак за полицију био. 
 
Председник већа: Суд је дужан да тумачи закон. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Полицијску структуру је он имао, јер ово је 

време,  видећете и сами, суочићемо се са тим, а и Ви ћете приликом евентуалног 
доношења одлуке, да се суочите са доста недостатака, прописа у тој области, примене 
једних, других, трећих, примене из бивше СФРЈ, мешавине са новим прописима и тако 
даље и тако даље. Наше искуство је било у раду пред Хашким трибуналом, да су ови 
вештаци јако били корисни за све, да се та структура рашчисти, јер овде ћемо имати тај 
проблем и овај да кажем, чињеница ко је коме подређен, ко је како и тако даље и тако 
даље. Ви видите да сами сведоци о томе врло мало знају. Што се тиче... 

 
Председник већа: Навео је адвокат Лазаревић, Бранислав Ристивојевић, вештак 

који је вештачио важеће прописе у вези оружаних снага. Не треба вештак суду да 
вештачи закон. Закон је дужан суд да тумачи и да примењује.  

  
Адвокат Горан Петронијевић:  Ја могу да се сложим са Вама, али смо овде да 

ипак сачекамо колегу Лазаревића. 
 
Председник већа: Постоји нека пракса у судовима, по мом ставу, погрешна. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Што се тиче доктора Зорана Станковића, он је 

један од наших познатих форензичара и сигурно да остајемо при том предлогу да... 
 
Председник већа: То знамо. И Оливер Јовановић, он је биолог, је ли тако? 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Он је ДНК аналитичар, односно, дабоме и ја 

лично мислим да је неопходно, имајући у виду много ових ствари. 
 
Председник већа: Стојковић је за ДНК. Институт за судску медицину, Оливер 

Јовановић. 
 
Адвокат Горан Петронијевић: Ја мислим да је грешка, да је у питању 

Стојковић. 
 
Председник већа: Могуће да је грешка.  
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Да, да. 
 
Председник већа: Браниоче, све то стоји и јасно је. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  И то су предлози који су дати на припремном 

рочишту.  
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Председник већа: Да, осим ових вештака које адвокат Лазаревић предлаже, да 
суду тумаче закон, а који сигурно не би били усвојени као предлог и да постоји за то 
могућност. Ви можете Зорана Станковића и Оливера Стојковића предложити 
искључиво као стручне саветнике, обзиром да већ постоји вештак у овом предмету и 
он је већ одређен од стране органа поступка Тужилаштва у  фази спровођења истраге. 
Дакле, Ви их можете ангажовати само као стручне саветнике или у случају да вештак 
који је до сада вештачио, не настави, не одазове се позиву суда. У том случају ми 
бисмо могли  ангажовати друге вештаке. 

 
Адвокат Горан Петронијевић:  Судија, ако се сећате, опростите, ако се сећате 

нашег тог првог припремног рочишта, ми смо тада предложили да се комплетно уради 
ново вештачење. 

 
Председник већа: Јесте, али то... 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  И форензичко и ДНК. 
 
Председник већа: То можете тек након што се изјасни вештак који већ  

вештачи у предмету, Ви то знате. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Чисто да знате да смо то тада предложили. 
 
Председник већа: Ви сте то предложили да... 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Не узимање стручних саветника, него потпуно 

ново вештачење, јер имамо озбиљну сумњу... 
 
Председник већа: Тај предлог је тада био преурањен, браниоче и ја сам то 

рекла, обзиром да се ново вештачење може предложити само у случају да се утврди да 
вештаци који су одређени, нису одговорили задатку који им је постављен. 

 
Адвокат Горан Петронијевић:  Ово нека буде онда најава тога, не  могу 

другачије да кажем.  
 
Председник већа: И након испитивања вештака Туца Веда, Ви можете ставити 

овај предлог и веће ће о томе одлучити. У међувремену је достављен 08.04.2019. 
године поднесак адвоката Вићентија Даријевића, браниоца оптуженог Батиница 
Миливоја, којим суду доставља адресу за сведока Бошкић Златка. Ево, ја позивам 
заменика тужиоца за ратне злочине Миољуба Виторовића да се изјасни, у односу на 
ове доказне предлоге, обзиром да се тада нисте ни изјашњавали, јер није било основа 
за изјашњавање, обзиром да нису достављени подаци сведока. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић: Ево овако, судија. У 

односу на предлоге адвоката Александра  Лазаревића... 
 
Председник већа: И адвоката Петронијевића. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић:  Али, прво ћу да 

идем по предлозима Александра Лазаревића. 
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Председник већа: Добро. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић: Сагласни смо да се 

као сведоци саслушају Мендељев Ђурић, Душко Јевић, генерал Томислав Ковач, 
Душан Петровић, Добрила Стојановић, Неђо Иконић, то је значи од 1 до 6.  

 
Председник већа: Добро. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић:  Због овог новог 

предлога, ми то и радимо. Капуран, како сам разумео, треба да чујемо од адвоката 
Лазаревића, зашто то није раније, па ћемо се о томе изјаснити. 

 
Председник већа: У односу на Витомира Капурана? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић: Капурана, да. 

Сагласни смо за саслушање сведока Драгомира Мирковића, Љубисава Симића, 
генерала Горана Сарића, Мевлудина Орића, Петра Митровића, Кристине Николић, 
Милоша Ступара и Миладина Стевановића. За ове које сте од  16, значи све је то, сви 
су то сведоци до броја 15. За Младена Бајагића и Бранислава Ристивојевића, против 
тога се противимо, против  овог саслушања се противимо. Није ми јасно на које би то 
околности било, а Ви сте објаснили, видим да то не би ни прихватили. А што се тиче 
вештака медицинске и биолога, ако се укаже потреба након саслушања Веда Туце.  

 
Председник већа: Ако се укаже потреба, добро. Дакле, Ви сте сагласни за све 

ове сведоке, осим за сведока Витомира Капурана и све предложене вештаке. Нисте се 
изјаснили, у односу на испитивање Бошкић Златка? То је предлог браниоца 
Даријевића, са претходних претреса, доставио је адресу Љубљана, улица Томачева 36-
ц. Сада, потребно је да се изјасните, обзиром да је он у Словенији, да ли сте сагласни 
да одмах обавимо испитивање путем видеоконференцијске везе или захтевате 
непосредно присуство? Ви знате... 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић: Свеједно је, мислим, 

како је лакше суду, нећемо се противити. 
 
Председник већа: Добро, Ви браниоче Петронијевићу, браниоче Бобот. 
 
Адвокат Крсто Бобот: Па, ми смо предложили непосредно испитивање на 

главном претресу, ако је могуће, како је речено у поднеску. Ако не, ако то није могуће, 
ако је то за суд отежано, онда не бисмо имали ништа против и путем 
видеоконференцијске везе. Али мислим да, неки мој став је да начело непосредности 
треба испоштовати колико год је могуће. Ако човек из Љубљане до Београда, није 
дуго, то се стигне брзо, само је проблем његове пословне обавезе. Он је замолио да то 
буде, ако је могуће петак, а ми ћемо свакако онда организовати да он дође.  

 
Председник већа: Добро. 
 
Адвокат Крсто Бобот: Јер и нама је у интересу, на крају крајева, да дође. 
 
Председник већа: Имаћемо то у виду.  
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Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић:  И остали су 
предлози колеге Петронијевића. Неђо Јовичић, возач команданта Боровчанина. Ако он 
има заиста нека сазнања, ја немам ништа против да се саслуша. Али ми није, нисам 
разумео зашто Владимир Матовић, саветник за безбедност Добрице Ћосића и због тога 
се противим. За овог трећег припадника Полицијске станице Зворник ако доспе, 
сагласни смо.  

 
Председник већа: Добро. Бранилац Петронијевић је предложио Неђу Јовичића 

и предложио је Владимира Матовића, је ли тако, браниоче, нисмо изоставили никог? 
Дакле, Ви се противите само за Владимира Матовића. А сагласни сте да се испита Неђо 
Јовичић. 

 
Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић:  Eвентуално ако 

сазнају име и презиме и адресу овог трећег. 
 
Председник већа: Добро, одлучићемо. Изволите, браниоче. 
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Ако дозволите, само да упутим Тужилаштво. Ја 

сам сумарно рекао да је то сведок који је пред Хашким грибуналом у неколико 
поступака сведочио, управо о овим догађајима са врло специфичним сазнањима, 
улогом управо и ове јединице између осталог, у читавим догађајима у Сребреници. 
Према томе, мислим да би био јако користан. Чак мислим да су се у једном моменту, а 
то је тај моменат боравка у Поточарима, и пресекао са овом јединицом. Мислим да 
помиње и њене припаднике у том правцу. Мислим да је значајно његово сведочење, а 
ако бисте детаље хтели, ја могу да Вам прибавим његову изјаву, да је погледате, па да 
се изјасните, ако је то проблем.  

 
Председник већа: Добро.  
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

На основу члана 395 ЗКП УСВАЈАЈУ СЕ доказни предлози бранилаца 
оптужених и то браниоца оптуженог Милидраговић Недељка, адвоката Александра 
Лазаревића и одређује испитивање у својству сведока на главном претресу Мендељева 
Ђурића, Душка Јевића, генерала Томислава Ковача, Душана Петровића, Добриле 
Стојановић, Неђе Иконића, Драгомира Мирковића, Љубисава Симића, генерала Горана 
Сарића, Мевлудина Орића, Петра Митровића, Кристине Николић, Милоша Ступара, 
Миладина Стевановића, сведока Неђе Јовичића.  

 
 
У односу на доказни предлог да се испита сведок Владимир Матовић, о овом 

предлогу суд ће одлучити накнадно, по достављању адресе сведока. 
 
 
УСВАЈА СЕ предлог браниоца оптуженог Батиница Миливоја, адвоката 

Вићентија Даријевића и у доказном поступку одређује се испитивање сведока Бошкић 
Златка. 
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О доказним предлозима браниоца Лазаревића за одређивањем вештачења од 

стране предложених вештака, суд ће одлучити по изјашњењу већ ангажованог судског 
вештака који је вештачио у овом предмету Туцо Веда. 

 
Ми ћемо одредити наредни претрес, имајући у виду да је сведок Церовина 

Ранко рекао да може да сведочи од друге половине априла. Један претрес 22. април, 
тада је овом већу на располагању судница број 1, само моменат, већ је заузет тај 
термин. 18 април, да ли имамо неку судницу? Немамо судницу.  
 
 Добро, обзиром да је сведок изјавио да може да сведочи од друге половине 
априла, само да ли може да се изјасни бранилац адвокат Крсто Бобот, Церовина Ранко, 
он је предложен од стране Вићентија Даријевића. Да ли је он ту само у априлу, пошто 
живи у Аустрији или је и касније, обзиром да имамо проблем са терминима. 
 
 Адвокат Крсто Бобот: Могу да се изјасним. Колико сам ја разумео, а  мислим 
да сам у праву, он сезонски ради у Аустрији док је зимска сезона и зато му је проблем 
био док не прође сезона. Ја сам схватио да он од друге половине априла па надаље ће 
бити у могућности да приступи.  
 
 Председник већа:  Биће ту. 
 
 Адвокат Крсто Бобот: Тако је. Мислим биће у могућности да приступи. Он 
човек ради у Аустрији, али може да дође кад му прођу те кључне обавезе, то је био 
проблем. 
 
 Председник већа:  Добро. Онда ћемо одредити два дана. Одредићемо 16. и 17. 
мај. Да ли могу сви 16. и 17.? 
 

Адвокат Крсто Бобот: 17. имамо ратни злочин.  
 
Председник већа:   Поподне.  
 
Адвокат Крсто Бобот: Може. Мај? 
 
Председник већа: Да, 16. и 17. мај од 14 и 30. Браниоче Петронијевићу то само 

значи да добро радите.  
 
16. и 17. у 14 и 30.  
 
Адвокат Крсто Бобот: Која судница судија, ова? 
 
Председник већа:   Судница број 1.  
 
На претрес заказан за 16.05. позвати сведоке. Да ли позивати поново Томислава 

Крстовића? Ја мислим да смо га позвали до сада најмање пет пута. Очигледно је да овај 
сведок браниоче Бобот, то јесте и Ваш предлог. 
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Адвокат Крсто Бобот: Ја мислим да је то предлог колеге Лазаревића са којим 
смо се ми сагласили. Што се тиче одбране Батинице,ми не инсистирамо на испитивању 
тог сведока. Можемо и да повлачимо то.  

 
Председник већа:   Не инсистирате, али мора и Лазаревић да се изјасни. Добро. 

Чули сте данас да је он рекао да је болестан, ми га нећемо позвати за следећи претрес 
обзиром на ову његову изјаву.  

 
На следећи претрес, значи 16. маја позвати: Вељка Будимира, који није 

приступио на данашњи претрес, позвати сведока Бошкић Златка и од ових нових 
сведока чије је испитивање одређено данас на главном претресу, сви су из БиХ, због 
кратког периода, може генерал Томислав Ковач, он је у Београду. То је за 16.  

 
17. – Мендељев Ђурић и Душко Јевић налазе се у КПД Фоча, БиХ, они се могу 

испитати једино путем видео линка, унапред знам да је немогуће њихово довођење у 
Србију из КПД Фоча и могуће је њихово испитивање из Окружног суда у Требињу 
путем видеоконференцијске везе. Одредићемо путем видеоконференцијске везе 
испитивање сведока Мендељева Ђурића и Душка Јевића, 17. маја у 14 и 30.  

 
Имајући у виду важност ова два сведока и која је била њихова улога у време 

рата, ја мислим да је сасвим довољно ова два сведока. 
 
Изволите.  
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Мислим да је незгодно време за видео линка по 

питању рада ових судова, поподне.  
 
Председник већа:   Поподне, слажем се.  
 
Адвокат Горан Петронијевић:  И то петак.  
 
Председник већа:   Слажем се.  
 
Адвокат Горан Петронијевић:  Погледајте ипак неки други.  
 
Председник већа:   Да ли Вам одговара 16. маја, дакле као што смо заказали 

испитивање ових сведока као што сам навела и 20., имамо пре подне судницу 2, 20. 
маја, то је понедељак уместо 17. маја.  

 
Адвокат Горан Петронијевић:  О кеј, боље, боље.  
 
Председник већа:   Пре подне у 09 и 30.  
 
Изволите, чула сам да неко, изволите Милидраговићу.  
 
У 09 и 30, 20. маја, судница 2, пре подне, путем видеоконференцијске везе 

испитивање Мендељева Ђурића и Душка Јевића.  
 
Само моменат. Изволите.  
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Оптужени Недељко Милидраговић: Поштовани српски суде, ја сам вас 
замолио ако може понедељак.  

 
Председник већа:  Само да Вам кажем, немојте то српски суде, ми јесмо српски 

суд и поносимо се тиме што смо српски суд, али нема потребе то стално наглашавати 
јер неко може то да протумачи и као провокацију и иронију. Ја се  не бавим тиме шта 
ко тумачи, било је свакаквих изјава овде и путем медија, које су већином биле и 
неистините и критике на рачун овог суда, ја се заиста тиме не бавим, али ево не морате 
тако. Ви чујете како се сви опходе, па ево само да Вам укажем. Уколико Ви сматрате 
да треба, ја то Вама нећу онемогућити, али ето да.... 

 
Оптужени Недељко Милидраговић: Ја поштовани суде то говорим не из неког 

разлога да би се неком умилио, да би неком пркосио, јер ја своју српску државу пуно 
поштујем и волим, као што сви воле своје државе, тако и ја своју државу волим и ја се 
не либим што то кажем, ја то с поносом кажем. Али ако је тако, да не би другом 
...(неразумљиво 02.22.21..) ја нећу више.  

 
Председник већа:   Не треба нико да се стиди да каже да воли своју државу. Ја 

Вас не опомињем нити упозоравам, ја Вам само скрећем пажњу на то да то нема 
потребе.  

 
Оптужени Недељко Милидраговић: Нећу говорити, ја ћу у себи рећи, па онда 

ћу се обратити.  
 
Председник већа:   Изволите. 
 
Оптужени Недељко Милидраговић: Шта сам хтео рећи, ја сам Вас замолио 

понедељак и уторак због мог адвоката.  
 
Председник већа:   Јесте Ви замолили, али видите и сами, ми имамо два пута 

месечно велике суднице на располагању јединицу и двојку, с друге стране и браниоци 
имају своје друге обавезе, као што сте чули, сведоци не могу да приступе у одређеним 
периодима, треба све то уклопити. Ево ми смо један дан заказали када Ваш адвокат 
Лазаревић може, то је четвртак 16., 16. је четвртак, па ја очекујем да ће Ваш адвокат у 
четвртак бити ту, 16. А у понедељак Ваш адвокат кажете да не може да приступи, биће 
ту бранилац Петронијевић, бранилац Петронијевић је искусни адвокат, многи би 
волели да их он заступа, па ја мислим да ће Вас он потпуно адекватно заступати, 
заступати Ваше интересе.  

 
Оптужени Недељко Милидраговић: И само још једно питање ако је могуће. 

Да ли је могуће суду, да ли би прихватио још неке сведоке, ако би накнадно неко 
предложио? 

 
Председник већа:  Уколико је то оправдано, и Ви имате право до окончања 

главног претреса, до окончања доказног поступка, према одредбама Закона о 
кривичном поступку да предлажете сведоке, с тим што морате да наведете разлоге 
зашто их нисте предложили раније, а суд ће све то ценити.  
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Оптужени Недељко Милидраговић: Хвала најлепше.  
 
Председник већа:   Предложите свакако.   
 
Довршено у 12 и 55.  
 
Записничар                                                             Председник већа-судија  
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