
                       
        РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
     ВИШИ СУД У БЕОГРАД 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 
               Б Е О Г Р А Д 
 

Пословни број: К-По2 9/2018 

 
ТРАНСКРИПТ АУДИО ЗАПИСА 

са главног претреса одржаног дана 09. октобра  2020. године 
 
Председник већа: Дана 09.10.2020. године са почетком у 10:09 часова, отварам 
заседање пред Вишим судом у Београду, Одељењем за ратне злочине, у кривичном 
поступку К-По2 9/2018 против окривљеног Милоша Чајевића, због кривичног дела из 
члана 142 став 1 КЗ СРЈ,  по оптужници Тужилаштва за ратне злочине Републике 
Србије, КТО 7/18 од 22.10.2018. године. 
 
Веће поступа у неизмењеном саставу. 
 
Има ли примедби на састав већа? Тужиоче? Браниоци? 
 
Констатује се да нема примедби на састав већа. 
 
Записник води записничар Оливера Савић, у раду суда помаже судијски помоћник 
Ивица Јагодић. 
 
Главни претрес се тонски и оптички снима, а тонски запис ће бити саставни део 
записника о главном претресу. 
 
Констатује се да су на главни претрес приступили: 
 
-заменик Тужиоца за ратне злочине Љубица Веселиновић,   
 
-пуномоћник оштећене Нермине Аличехајић, адвокат Марина Кљаић, по пуномоћју у 
списима, 
 
-окривљени Милош Чајевић, доведен  из КПЗ Сремска Митровица, 
 
-бранилац окривљеног Милоша Чајевића, адвокат Зоран Јовановић, по пуномоћју у 
списима и 
 
-бранилац окривљеног Милоша Чајевића по службеној дужности адвокат Саво Грујић. 
 
Обавештена сам да су приступили сведоци: Мухамед  Чалуковић и Мирела Бродлић у 
Основни суд у Брчком и сведок Никица Митровић и Дубравко Ћешић у Виши суд у 
Београду. 
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Није приступила сведок Нермина Аличехајић, уредно позвана, која је обавестила 
Службу за помоћ и подршку сведоцима 08.10.2020. године да не може да се одазове 
позиву суда због здравствених проблема.  
 
У публици присутни: Дамјан Брковић, Мерис Мушановић и Милош Урошевић. 
 
Констатује се да су испуњене процесне претпоставке за одржавање главног претреса. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се данашњи главни претрес ОДРЖИ. 
 
Главни претрес је јаван. 
 
Само пре него што започнемо са извођењем доказа, браниоче Јовановићу, шта се са 
Вама десило? Где сте били на претходним претресима? Изволите. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  А, на једном од два претходна претреса сам био болестан 
али нисам стигао да обавестим суд, а једном сам ја тражио одлагање претреса из 
оправданих разлога пошто сам имао неко друго суђење. Иначе, мислим да ће се 
Милош изјаснити да и даље остајем ја у овом предмету његов бранилац. 
 
Председник већа:  Добро. Само вратите маску на нос, молим Вас. Чајевићу, приђите 
Ви за говорницу. Ко ће Вас бранити у овом поступку? Изјасните се. 
 
Окривљени Милош Чајевић:  Па, Јовановић, адвокат Јовановић. 
 
Председник већа:  Добро. 
 
Констатује се да окривљени Милош Чајевић изјављује да му је бранилац у овом 
поступку адвокат Зоран Јовановић. 
 
Упозоравате се да уколико на било који следећи главни претрес Ваш бранилац не 
приступи, главни претрес ће бити одржан. Ви имате постављеног браниоца по 
службеној дужности који неће бити разрешен, имајући у виду ситуацију која се већ 
неколико пута десила и која је захтевала одлагање главних претреса и стварање 
трошкова због недолазака Вашег браниоца.  
 
Ви браниоче Грујићу, можете да напустите главни претрес. За данас Ваше присуство 
није потребно. 
 
Можете се вратити на своје место,  Чајевићу.  
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
Констатује се да је успостављена видеоконференцијска веза са Основним судом Брчко 
Дистрикта. 
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Добар дан. 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Добар дан. 
 
Председник већа:  Да ли ме чујете? 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ Небојша Савић: Судија Основног 
суда Брчко Дистрикта БиХ Небојша Савић ће овде асистирати Вама и овде су у 
судницу приступили, као што сте рекли, свједоци позвани за данашњи дан. Дакле, 
Мирела Бродлић и Мухамед  Чалуковић. Имамо, не знам да ли Вам је пренешено, 
имамо молбу да прво саслушате свједока Мирелу Бродлић. 
 
Председник већа:  Добро. 
 
Суд доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
Да се у доказном поступку испита у својству свдедока Мирела Бродлић. 
 
Позовите сведока Мирелу Бродлић. 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ Небојша Савић: Изволите на мјесто 
свједока. Ви ћете изаћи из суднице, сачекаћете напољу испред суднице. Дајте молим 
Вас личну карту, Мирела. 
 
Председник већа:  Утврдите идентитет сведока. 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ Небојша Савић: Дакле, у судницу 
Основног суда у Брчком приступила је Мирела Бродлић, рођена 15.08.1974. године, 
број личне карте 01100Ј09А, личну карту је издала Влада Брчко Дистрикта, БиХ. 
Дакле, што се тиче идентитета свједока то би било. Колеге, хоћете ли ви преузети 
даље? 
 
Председник већа:  Хвала Вам.  

 
Испитивање сведока МИРЕЛЕ БРОДЛИЋ 

 
Сведок Мирела Бродлић. Реците ми, како Вам се зове отац? 
 
Сведок Мирела Бродлић: Мурис. 
 
Председник већа:  Које године и где сте рођени? 
 
Сведок Мирела Бродлић: 15.08.'74. у Брчком. 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Слободно гласније 
мало. 
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Председник већа:  Где живите сада, на којој адреси? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  4. јули 2/12. 
 
Председник већа:  Да ли сте у сродству са окривљеним Милошем Чајевићем? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Не. 
 
Председник већа:  Да ли сте у завади некој са њим? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Не. 
 
Председник већа:  Пред судом сте дужни да говорите истину, давање лажног исказа 
представља кривично дело. Јесте ме разумели? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Наравно. 
 
Председник већа:  Нисте дужни да одговарате на питања којима можете себе и своје 
блиске сроднике изложити кривичном гоњењу, тешкој срамоти или знатној 
материјалној штети. Јесте ли ме разумели? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Да. 
 
Председник већа:  Заклетва гласи: „Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред 
судом будем питана говорити истину и да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати“. Да ли се заклињете? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Заклињем се. 
 
Председник већа: Да ли остајете при свом исказу који сте дали у претходном 
поступку 27.12.2017. године? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Да. 
 
Председник већа:  Да ли имате нешто још да додате у вези догађаја који су се 
дешавали у Вашем стану? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Не. 
 
Председник већа:  Током маја месеца '92. године, односно у стану у коме сте Ви 
боравили, имате ли нешто још да кажете? Немате? 
 
Сведок Мирела Бродлић:   Не, не. 
 
Председник већа:  Изволите тужиоче, има ли питања? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Немам питања. Хвала. 
 
Председник већа:  Имате ли Ви питања, браниоче? Изволите. 
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Адвокат Зоран Јовановић: Ево, моје прво питање за сведокињу је да ли су 
припадници Интервентне јединице или било које друге полицијске или друге јединице 
униформисани у Брчком обилазили и друге станове у којима су били смештени 
Бошњаци или припадници других народа, а не српског народа? 
 
Председник већа:  Само мало, браниоче, пре него што сведок одговори на Ваше 
питање. Ви сте дали још један исказ у овом поступку 12.01.2011. године. Да ли и при 
том исказу остајете? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Да. 
 
Председник већа: Добро. Можете одговорити на питање браниоца које Вам је 
поставио. 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Је л' може још једном? 
 
Адвокат Зоран Јовановић: Да ли су припадници, ајде да кажемо, специјалне јединице 
полиције у Брчком којој је припадао и овде окривљени Милош Чајевић или било која 
друга униформисана лица српске националности обилазили станове у којима су били 
смештени Бошњаци и припадници других народа у Брчком или само Ваш стан? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Ја знам да су обилазили мој. То је оно што сам ја видјела. 
И могу тврдити само што сам видјела. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Добро. Моје следеће питање је да ли можете тачно да се 
изјасните у колико наврата је овде окривљени Милош Чајевић долазио у Ваш стан? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Мислим два. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Да ли је то било у два наврата дан за дан или је било 
размака између тих његових долазака? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Дан за дан. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Тог првог дана када је дошао у Ваш стан да ли је уперио 
оружје у било кога од људи који су били у Вашем стану и да ли је имао било какво 
оружје? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Јесте имао оружје.  
 
Адвокат Зоран Јовановић:  А да ли је уперио оружје и да ли се сећате какво је то 
оружје било? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Не могу да се сјетим, имала сам седамнаест година. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Пошто сте живели и Ви у Брчком рекли сте да знате 
окривљеног по надимку Мишел. Да ли је он имао још неки други надимак? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Ја га не знам по другом надимку. 
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Адвокат Зоран Јовановић: Разумем. Да ли можете тачно, јасно, прецизно да се 
изјасните да ли је окривљени ударио било  кога од људи у Вашем стану? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Мог ујака. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Како? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Шамаром. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Шта значи шамаром? 
 
Председник већа:  Само мало, браниоче. Како се зове Ваш ујак? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Молим? 
 
Председник већа:  Како се зове Ваш ујак тај кога је ударио? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Горан Хасановић. 
 
Председник већа:  Наставите браниоче. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Да ли је то било више шамара, један шамар? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Један, један, један. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Добро. Моје питање је било, да ли је приликом тог, како 
сте Ви рекли, урлања, изговарања разноразних претњи, да ли је окривљени уперио у 
било кога од вас оружје? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Не. Ја се не сјећам. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  А наредни дан када је дошао, да ли је уперио оружје у 
било кога од вас и да ли је употребио силу према било коме? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Не. Он је само пријетио први дан када је дошао, уколико 
не будемо сви на броју сутрадан, уколико једно буде фалило да ће све да нас побије. 
Сутрадан је дошао, пребројао нас је и сви смо били ту. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  И колико се задржао? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Вјерујте ми да се не сјећам. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Добро. Ја немам више питања. 
 
Председник већа:  Добро. Реците ми, да ли се Вама обраћао тада Милош  Чајевић када 
је дошао први пут у стан? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Па, свима нам се обраћао. 
 
Председник већа:  Јесте ли сви били присутни у тој просторији где је био и он? 
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Сведок Мирела Бродлић:  Да. 
 
Председник већа:  И које речи је изговарао, да ли се сећате? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Сјећам се да је пријетио зато што смо друга националност, 
да ће да нас побије, мог ујака зато што се зове Горан, зашто он носи српско име када је 
он Муслиман. 
 
Председник већа:  Реците ми, са ким је он дошао ту? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Са Драганом Живковићем. 
 
Председник већа:  А шта је радио Драган Живковић? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Драган Живковић је био, колико сам ја чула од маме, 
бивши полицајац или милиционер. У то вријеме коју је он вршио дужност ја заиста не 
знам. 
 
Председник већа:  А тада када је дошао са њим у стан, како се понашао Драган 
Живковић? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Па, Драган није правио проблем. 
 
Председник већа:  Добро. Јесу били у војним униформама, полицијским, у цивилном 
оделу? Како су били обучени? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  То су биле оне шарене униформе. 
 
Председник већа:  Оружје које сте помињали, где се налазило код Чајевића? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Мислим да је Чајевић имао пиштољ. 
 
Председник већа:  Где је стајао тај пиштољ, сећате ли се? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Ту негде колико се ја сјећам... 
 
Председник већа:  Где ту негде? Морате рећи, не видимо шта показујете. 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Ту тако, али нисам сигурна. 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Опишите ријечима... 
 
Председник већа:  За појасом? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Мислим за пасом. 
 
Председник већа:  Да ли за појасом? Добро. Шта је Вама лично рекао тада? Да ли се 
тих речи које је он изговарао, које помињете, сећате? 
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Сведок Мирела Бродлић:  Јој, вјерујте ми да се не сјећам. 
 
Председник већа: Добро. Да ли је следећег дана дошао сам или са Драганом 
Живковићем поново? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Мислим да је са Драганом поново дошао. 
 
Председник већа:  А да ли је Драган имао неку улогу? Да ли се обраћао њему? Да ли 
се обраћао некоме од вас? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Не. 
 
Председник већа:  Само ћутао? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Само ћутао. 
 
Председник већа:  Је ли он био у униформи и је ли имао наоружање? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Па, не могу Вам то тачно рећи зато што су нас подјелили 
онако у двије собе, кухиња и дневни боравак. 
 
Председник већа:  А да ли су вас иначе у том стану нека друга лица у униформама 
обилазила, долазила у стан било којим поводом у том периоду мај месец '92. године? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Не, колико се ја сјећам јер сам била често код комшинице 
доле испод. 
 
Председник већа:  Добро. Да ли још неко има неко питање за сведока? Пуномоћник 
оштећене, изволите. 
 
Адвокат Марина Кљаић: Добар дан госпођо Мирела. Ја сам Кљаић Марина,  
пуномоћник оштећене Нермине Аличехајић. Замолила бих Вас само за једно 
објашњење: у оба Ваша исказа  који сте давали, први који је дат, само због записника, 
12.01.2011. а и овај други који је дат током истраге, Ви сте рекли, цитираћу: 
„Познавала сам Мишела и бојала сам се да ме не  изведе из стана и одвоји од мајке“, а 
онда у другом исказу кажете: „Ја сам била под стресом и под страхом зато што су 
одводили девојке“. Молим Вас објасните ми, због чега сте се Ви бојали тог одвођења и 
шта је то значило „тада су одводили девојке“? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Одводили су дјевојке муслиманске националности. 
 
Адвокат Марина Кљаић: Знам да Вам је тешко да причате о томе, али шта 
претпостављате да им се дешавало, па је то био узрок Вашег страха? Преформулисаћу 
питање, да ли... 
 
Председник већа: Шта Ви знате, ево можемо да преформулишемо питање 
пуномоћниче, шта Ви знате о одвођењу девојака муслиманске националности и каква 
сазнања имате? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Да су силоване. 
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Председник већа:  Како сте то сазнали? Како имате та сазнања? Ко Вам је то рекао? 
Ако можете реците суду. 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Не могу Вам тачно рећи ко. Мислим, не сјећам се заиста. 
Не сјећам се. 
 
Председник већа:  Изволите даље, пуномоћниче. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Добро. То је била та прича и Ви сте се фактички тога 
бојали? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Јесам. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  У реду. Хвала Вам госпођо, немам више питања. 
 
Председник већа:  Изволите браниоче. Адвокат Зоран Јовановић. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Ако може сведокиња само да нам одговори на питање, 
рекла је „одводили су“, то ништа није конкретно. На кога је мислила? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  На кога сам мислила? 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Да. Ко је одводио? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Не знам. Не сјећам се. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Да ли она има неких непосредних сазнања да је у том 
одвођењу учествовао и окривљени Милош Чајевић или како га она зове по надимку 
Мишел? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Немам. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Немам више питања. 
 
Председник већа:  Да ли имате још нешто да кажете у вези ових догађаја што 
сматрате да је важно, а да Вас нико од нас данас овде није питао? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Не. 
 
Председник већа:  То је све што имам да изјавим. 
 
Питања нема. 
 
Да ли имате неке трошкове на име данашњег доласка у суд? 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Не. 
 
Председник већа:  Сведок трошкове не тражи. 
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Констатује се да сведок током давања исказа плаче. 
 
Ви можете да идете. Хвала Вам. 
 
Сведок Мирела Бродлић:  Хвала. 
 
Председник већа:   
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се у доказном поступку испита у својству сведока Мухамед Чалуковић. 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Позовите свједока 
Мухамеда Чалуковића. 
 

Испитивање сведока МУХАМЕДА ЧАЛУКОВИЋА 
 

Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Мало ћемо сачекати, 
пошто се свједок отежано креће са штаком. 
 
Председник већа:  Добро, нема проблема. 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Изволите овде, 
изволите на ову столицу. Добар дан, Мухамеде.  
 
Констатује се да је у судницу Основног суда у Брчком приступио свједок Мухамед 
Чалуковић. По генералијским подацима из личне карте рођен 12.02.1957., број личне 
карте 010К03610, личну карту је издала Влада Брчко Дистрикт, БиХ. Ево, још да 
кажемо матични број 1202957181533. Изволите личну карту. Колеге изволите. 
 
Председник већа:  Сведок Мухамед  Чалуковић. Како Вам се зове отац? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Мехмедалија. 
 
Председник већа:  Где сте рођени? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  У Брчком. 
 
Председник већа:  Где живите сада, на којој адреси? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Молим? 
 
Председник већа:  Где живите, на којој адреси сада? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  У Брчком. 
 
Председник већа:  Је л' знате улицу? 
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Сведок Мухамед Чалуковић:  Преселио сам се. Продао сам кућу стару, узео стан. 
 
Председник већа:  Па, где Вам се налази тај стан у коме живите? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Жељезничка, у Станици жељезничкој, број 2. 
 
Председник већа:  Да ли сте у сродству са окривљеним Милошем Чајевићем? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Молим? 
 
Председник већа:  Да ли сте у сродству са Милошем Чајевићем окривљеним у овом 
поступку? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Не дај боже. 
 
Председник већа:  Пристојно се понашајте. Да ли сте у завади некој са њим? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Нисам ни у завади, а он је направио заваду. 
 
Председник већа:  Пред судом сте дужни да говорите истину, давање лажног исказа 
представља кривично дело. Да ли сте ме разумели? Да ли сте разумели шта сам Вас 
упозорила? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Нисам. Не чујем добро ја. 
 
Председник већа:  Имате ли слушалице, колега, да ставите сведоку уколико има 
проблема са слухом. 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Реците, поновите, чућу. 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Немамо. Тренутно 
нисмо у могућности. Ако можете преко мене да, да поновим ја свједоку... 
 
Председник већа:  Пред судом сте дужни да говорите истину, давање лажног исказа 
представља кривично дело. 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Да. 
 
Председник већа:  Нисте дужни да одговарате на питања којима можете себе и своје 
блиске сроднике изложити кривичном гоњењу, тешкој срамоти или знатној 
материјалној штети. Јесте ме разумели? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Да. 
 
Председник већа:  Заклетва гласи: „Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред 
судом будем питан говорити истину и да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати“. Да ли се заклињете? 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Да ли се заклињете? 
Пита Вас. 
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Сведок Мухамед Чалуковић:  Заклињем се. 
 
Председник већа:  Да ли остајете при исказу који сте дали у претходном поступку 
27.12.2017. године? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Да. 
 
Председник већа:  Да ли имате још нешто да кажете у вези ових догађаја који су се 
дешавали у Брчком у стану у коме сте боравили у мају месецу '92. године? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Немам, сем оног што сам реко прије, остајем према 
томе. 
 
Председник већа:  Добро. Имате ли, тужиоче, питања за овог сведока? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Немам. 
 
Председник већа:   Пуномоћниче Ви? Браниоче, изволите. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Ево моје прво питање за сведока је да ли су припадници 
Интервентне јединице полиције Брчко или било која друга униформисана лица у 
Брчком у мају и јуну месецу '92. године обилазили и друге станове у којима су била 
смештена лица муслиманске националности, бошњачке? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  То Вам не могу рећи. А чуо сам од комшије да јесу, а 
мени нису. Мени су до сад једно три-четири лица обилазили стан где смо сви ми били 
у том стану. Међутим, дошо је и тај Чајевић и Драган милиционер бивши. Е, то се 
сјећам. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Добро. У овом стану где сте Ви били смештени, у колико 
наврата је долазио окривљени Чајевић да Вас обиђе? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Дошао је једно, вјерујте да ми је дојадио више био, 
размишљо сам свашта. Ја се њега нисам никад бојо, нити га се бојим. Више пута ми је 
дошо и он и Драган. А  једном је дошо он сам попит и прети. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Како је то претио? Објасните нам мало опширније, 
детаљније. 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Па јебем, да извините, псује мајку турску, балијску, 
ово,  оно. Било је нас једанаест у стану, скупили се сви ту. Чим се заратило, запуцало 
нисмо могли нигдје, опкољени смо били, Не ми, него већина, цијели град. Иначе би се 
ја извуко из Брчког, али нисмо могли, остали смо. Тај рат нас ухвати и остадосмо ту и 
западе нас тај белај. 
 
Адвокат Зоран Јовановић: Добро. Да ли је приликом тих својих долазака Милош 
Чајевић имао оружје и које оружје? 
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Сведок Мухамед Чалуковић:  Ау, наоружан је био до зуба, свакако. Више се и не 
сјећам, ако вјерујете. Знам да је имао и нож и бомби је имо сигурно једно три-четири, 
аутоматску пушку и униформу.  
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Добро. Да ли је било којом приликом уперио оружје у 
Вас, претио тим оружјем? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Па јесте нама свима пријетио док смо били у стану, све 
ће нас побити, поклат, шта ја знам. Ударио је мога шуру. 
 
Адвокат Зоран Јовановић: Да ли је уперио оружје у било кога од вас? То је моје 
питање. Да ли је скидао аутоматску пушку са рамена, вадио пиштољ? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Није, само држо длан на пиштољу, овако, игро се. 
 
Адвокат Зоран Јовановић: Да ли је било кога од вас физички малтретирао на било 
који начин? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Јесте, највише мог шуру. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Како? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Па псово, налијето, „Откуд ти да се зовеш Горан“. У 
мене се шуре зове стварно Горан. Да му псује све од до. И ударио га шамаром, „Што 
носиш српско име, што ниси узео пушку и отишо у рат“. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Добро. Да ли је то било први пут када је дошао у тај стан 
или неки наредни пут? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Први пут он кад је дошо, то се сјећам добро, изненада 
се отворише врата, псује он, галами, дере се, виче, урличе, да нас малтретира, мене и 
шуру и ту моју фамилију. Али највише нас двојицу и овај, „ајде довезао сам вам“, како 
да Вам се изјасним, „сарадника“, а Миреле Бродлић муж садашњи он је прва граната 
која је пала са српске стране на територију Федерације, односно није Федерације, 
Брчког, Грчица, Брчко, 4. јули, мјесто, откинула му  је ногу до, извините до муда скроз 
и он је био у логору. Прво је био у болници, нешто су му одсјекли још, па је онда био у 
логору у, извињавам се, мало да се сјетим, у „Луци“. Он и још неки даљњи рођак од 
моје пунице, односно моје жене неки даљњи и њега је кад је пуко мост отишла једна 
нога и друга је нешто изрешетана од те детонације, шта ја знам, детонације. Натјеро 
нас је да сиђемо доле, каже „Носите ове своје сураднике горе у стан, ја ћу доћи опет 
касније да вас обиђем, немој да ко фали“, а нас је било тад са њима једанаест, „ако буде 
ко фалио све ћу једног по једног клат и убијат“.  
 
Адвокат Зоран Јовановић: Да ли је Милош дошао на то пребројавање, како Ви 
кажете? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Јесте, долазио је више дана. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Више дана? 
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Сведок Мухамед Чалуковић:  Јесте. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  А који је то дан ошамарио Горана? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Како мислите који дан? 
 
Адвокат Зоран Јовановић: Па да ли први дан кад је дошао у кућу или наредни дан 
или четврти или пети дан? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Па други, трећи, четврти, не знам, не могу се сјетити 
тачно. 
  
Адвокат Зоран Јовановић: Немам више питања.  
 
Председник већа:  Реците ми где је Горан Хасановић тренутно? 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Гдје је Горан 
Хасановић.  
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Он је вани отишао давно.  
 
Председник већа:  Где вани, знате ли где? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: У Аустралију.  
 
Председник већа:  Добро. Да ли је Горан Хасановић ваш шурак? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Молим? 
 
Председник већа:  Је л` Вам он шурак? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: То је  мој шура. Ја сам њему зет, Горану.  
 
Председник већа:  Добро. Реците ми да ли се Вама лично обраћао Милош Чајевић? Да 
ли је Вама лично упућивао неке речи? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Увијек сам се ја испињао пошто сам мало познатији био 
у Брчком, радио сам као месар, и овај, ајде реко зна ме Драган, обрадовао сам се ја кад 
сам видио Драгана, а онда мени здрма све, каже „марш тамо“.  
 
Председник већа:  Ко? Драган или Милош Чајевић? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Обадвојица, „одмакни и причај, пиши нешто“. Нека 
имена су писали, шта ја знам, од тих момака што су нам довели Бродлића, Дамира и 
тога, не могу се сетити имена. 
 
Председник већа: Реците ми да ли се Милош Чајевић обраћао Горану Хасановићу 
тада и које му је речи упутио уколико јесте? 
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Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић:  Ако могу ја, колеге, 
да поновим питање? 
 
Председник већа:  Реците.  
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић:  Дакле, питала Вас је 
предсједница већа да ли се Милоп Чајевић обраћао Горану Хасановићу, Вашем шури и 
са којим рјечима? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Већином оштро и тако опасно да га је било страота 
погледати. Нећете вјеровати, могу се заклети у живот, у здравље, у све, да ја нисам три 
мјесеца  смео прећи преко собе сем, да извините, у купатило и у ону собицу. И увијек 
сам се ја истицао и тај мој шура.  
 
Председник већа: Добро, које речи је он упутио шураку? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Јер имали смо дјецу малу, седам година и девет.  
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Саслушајте питање 
следеће.  
 
Председник већа:  Које речи је он упутио Вашем шураку Горану Хасановићу? 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Које ријечи је 
упутио Горану Хасановићу? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Већином псовка, да му матер псује, да ово, оно, нема 
шта није рекао, што му је на ум пало, а увијек је био попит.  
 
Председник већа:  Да ли га је тада ударао? 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Можете ли још 
једном молим Вас? 
 
Председник већа:  Да ли га је тада ударао када је дошао прво вече и обраћао му се тим 
псовкама које сте мало пре поменули? 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић:  Да ли га је ударао? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Једном га је ошамарио. 
 
Председник већа:  Добро. Да ли је имао оружје код себе тада када се њему обраћао, да 
ли га је држао у рукама? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Он и Драган су већином били стално.  
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић:  Питали су Вас да ли 
је имао оружје. 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Увијек је био наоружан до зуба. 
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Председник већа:  Тада када се обраћао Горану Хасановићу? 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Да ли је имао оружје 
када се обраћао Горану Хасановићу? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Јесте, јесте, имао је оружје, "Сад ћу те убити", не могу 
да псујем, ово, оно, наредо све што је хтео и тако.  
 
Председник већа:  Где је држао то оружје док се обраћао Горану Хасановићу? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Имао је неку футролу, колико се ја сјећам, футролу, 
нож, бомбе и пушку.  
 
Председник већа:  Где је пушка стајала? 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Гдје је пушка 
стајала? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: На рамену.  
 
Председник већа:  Где је Семка Чалуковић сада, знате ли? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Молим? 
 
Председник већа:  Семка Чалуковић?  
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Гдје је она сада? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Она је болесна. Она је у Брчком, али је болесна јако.  
 
Председник већа:  Добро. Да ли још неко има питање за овог сведока? Окривљени 
имате ли Ви питање за овог сведока? Приђите за говорницу. Чули сте шта каже сведок. 
Шта имате Ви да кажете на то? 
 
Окривљени Милош Чајевић: Па немам ништа, ово је измишљено све. Тако да ја 
немам никаква питања. 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Измишљено? 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Полако, полако. 
 
Председник већа:  Можете се вратити на своје место. Да ли Ви имате неке трошкове 
на име данашњег доласка у суд? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Мене питате?  
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Пита имате ли неке 
трошкове доласка данас у суд? 
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Сведок Мухамед Чалуковић: Имам, двадесет марака, такси тамо и овамо, чека ме, јер 
немам своје возило.  
 
Председник већа: Добро. Колега, да ли је сведок доставио доказе на околност 
трошкова који су настали на име доласка у просторије суда? Је л` Вам доставио то? 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Јесте ли нам 
доставили неку спецификацију тих Ваших трошкова, потврду, доказ да сте платили? 
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Нисам, само сам узео такси и дошао такси по мене. 
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Нема свједок ништа 
код себе, таксијем је дошао. 
 
Председник већа:  Добро. Он ће Вама доставити неку документацију на околност 
колико кошта такси од места његовог пребивалишта до суда, па ћемо ми о његовим 
трошковима одлучити накнадно.  
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Добро, хвала, 
поучићемо свједока.  
 
Председник већа:  Хвала Вам. То би било то што се тиче сведока који су приступили. 
Можемо да прекинемо видеоконференцијску везу са Судом Дистрикта Брчког. 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Само моменат да се изјасним, једну реч.  
 
Председник већа: Реците. 
 
Сведок Мухамед Чалуковић:  Тај Чајевић, окренут мени леђима, што каже да сам ја 
то измислио, ако треба имам ја још свједока да доведем, да му докажу.  
 
Председник већа: Добро, суд ће да цени све изведене доказе. Нема потребе да 
доводите сведоке. Можете да идете. Хвала Вам.   
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Хвала, довиђења.  
 
Сведок Мухамед Чалуковић: Хвала.  
 
Судија Основног суда Брчко Дистрикта БиХ  Небојша Савић: Довиђења 
Мухамеде, можете напустити судницу.  Добро, прекидамо видео линк колеге. 
 
Председник већа:  Довиђења, пријатно.  
 
Констатује се да је прекинута видеоконференцијска веза са Судом Дистрикта Брчко. 
 
Суд доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

Да се у доказном поступку испита у својству сведока Никица Митровић.  



 18 

 
Позовите Никицу Митровића.  
 

Испитивање сведока МИТРОВИЋ НИКИЦЕ 
 

Уђите, Митровићу. 
 
Сведок Никица Митровић: Добар дан.  
 
Председник већа:  Добар дан.  
 
Сведок Никица Митровић, Сведок Никица Митровић. Дајте ми личну карту, ЈМБГ 
2307964181522. Како Вам се зове отац? 
 
Сведок Никица Митровић: Ђорђије. 
 
Председник већа:  Које године и где сте рођени? 
 
Сведок Никица Митровић: 1964. у Брчком.  
 
Председник већа:  На којој адреси сада живите? 
 
Сведок Никица Митровић: Брчко, Мераје II, број 37.  
 
Председник већа:  Да ли сте у сродству са овде окривљеним Милошем Чајевићем? 
 
Сведок Никица Митровић:  Не.  
 
Председник већа:  Да ли сте у завади некој са њим? 
 
Сведок Никица Митровић: Не.  
 
Председник већа:  Пред судом сте дужни да говорите истину, давања лажног исказа 
представља кривично дело.  
 
Да ли сте ме разумели? 
 
Сведок Никица Митровић: Да.  
 
Председник већа:  Нисте дужни да одговарате на питања којима можете себе и своје 
блиске сроднике изложити кривичном гоњењу, тешкој срамоти или знатној 
материјалној штети.  
 
Јесте ли ме разумели? 
 
Сведок Никица Митровић: Да.  
 
Председник већа:  Заклетва гласи: Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред 
судом будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати.  
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Да ли се заклињете? 
 
Сведок Никица Митровић: Да.  
 
Председник већа:  Да ли остајете при исказу који сте дали у претходном поступку 
18.05.2009. године?  
 
Сведок Никица Митровић: Да. 
 
Председник већа: Реците суду, имате ли нека сазнања додатна још поред овога што 
сте рекли у том свом исказу о догађајима у мају месецу `92. године? 
 
Сведок Никица Митровић:  Не.   
 
Председник већа:  Пуномоћниче, изволите. Имате ли питања за овог сведока? 
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић: Добар дан. Пуномоћник оштећене 
Нермине Аличахајић. Господине Митровићу, Ви сте у овом исказу рекли да сте били 
припадник Интервентног вода? 
 
Сведок Никица Митровић: Да.  
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић: Кажите ми, где сте били 
смештени? 
 
Сведок Никица Митровић: У Брчком, у самом почетку смо били у згради полиције, а 
послије тога у једној кући поред зграде полиције.  
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић: Можете ли да се сетите чија је то 
била кућа? 
 
Сведок Никица Митровић:  Рејзовића.  
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић:  Кућа Рејзовића.  
 
Сведок Никица Митровић: Тако смо их звали, Рејзовића кућа.  
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић:  Рејзовића кућа. Реците ми 
познајете оптуженог? 
 
Сведок Никица Митровић:  Да. 
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић:  Од пре рата? 
 
Сведок Никица Митровић:  Да.  
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић:  Да ли је и он био припадник 
Интервентног вода? 
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Сведок Никица Митровић:  Да.  
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић: Са ким се он највише дружио у 
Интервентном воду? 
 
Сведок Никица Митровић: Па, колико се ја сад сјећам, као прво, морам да се 
извиним обзиром да је мој исказ од прије толико година, 2009., ја се тачно не сјећам 
шта сам изјавио, али то мора бити истина све што сам тад рекао и сад се мора 
потврдити. Што се тиче Вашег питања, овај, колико се ја сада могу сјетити јер прошло 
је толико година, мислим да је највише са овај Ћешићем Ранком мислим са њим 
највише да се дружио. 
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић: У овом исказу сте, само да Вас 
подсетим, говорили о томе да је оптужени и Ранко Ћешић, да сте стекли утисак да су 
имали некакав привилеговани положај. Ајде нам мало нешто више реците о томе. На 
основу чега сте то закључили? 
 
Сведок Никица Митровић: Ја сам био милиционар и раније. Кад је почео тај 
грађански рат, ја сам имао такав неки утисак, јер оно као све што је било: ајде ти 
комуњаро ћути, ти, јер су они сад као велики Срби, а ја сам комуњара. Ето тако нешто 
кроз то сам имао осећај да имају неки привилегованији положај. Надаље, јединица је 
имала радне задатке које је обављала. Међутим ја и присутни господин Чајевић и 
Ранко Ћешић, не сећам се да смо икада били на једном задатку заједно, да смо радили.  
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић:  Мислите они нису били? 
 
Сведок Никица Митровић: Да ли су они обављали неке друге задатке, ја не знам. 
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић: Добро. А реците ми јесте ли знали 
да изостају? 
 
Сведок Никица Митровић:  Па, дешавало се и то.  
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић: Јесу ли одговарали неком због 
тога, колико је Вама познато? 
 
Сведок Никица Митровић:  Мислим да нису.  
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић: Мислите да нису. А кажите ми 
овај, спомињали сте и да је оптужени водио неке керове? 
 
Сведок Никица Митровић: Да, то је било опште познато.  
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић: О каквим се керовима радило? 
 
Сведок Никица Митровић:  Великим. Велики су били пси, сад која је раса, не могу се 
сјетити.  
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић: Је л` их доводио у ту кућу 
Рејзовића? 
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Сведок Никица Митровић:  Јесте, ја сам их видио можда једном или два пута. 
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић:  А кажите ми, у тој кући је л` било 
неких жена? 
 
Сведок Никица Митровић: Није, била је само једна дјевојка која је ја мислим и 
предмет, она је као чистила ту.  
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић: Јесте ли Ви њу познавали од 
раније? 
 
Сведок Никица Митровић:  Не. 
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић: Нисте. Је л` се можете сетити 
колико сте је Ви пута видели? 
 
Сведок Никица Митровић:  Мало, једном, можда  два пута, јер нисам ја ту често или 
сам био на радним задацима, обзиром да ми је кућа исто у Брчком, па сам некада знао 
отићи, обићи своју кућу, тако да овај, нисам је често виђао.  
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић:  А имате ли неких сазнања шта се 
са њом дешавало у кући? 
 
Сведок Никица Митровић: Мени колико је познато да је она била ту да чисти.  
 
Пуномоћник оштећене, адвокат Марина Кљаић:  Добро, немам више питања.  
 
Председник већа:  Реците ми колико сте Ви често боравили у тој кући Рејзовића? 
 
Сведок Никица Митровић:  Па, углавном послије тих радних неких задатака ту смо 
долазили на дневни одмор односно на одмор послије задатака.  
 
Председник већа:  Да ли  сте свакодневно боравили у тој кући? 
 
Сведок Никица Митровић: Па, не би се баш могло рећи баш свакодневно. 
 
Председник већа:  Па, колико често? 
 
Сведок Никица Митровић: Само да Вам кажем, некад су и послови захтијевали да се 
остане дуже.  
 
Председник већа:  А колико је то било често, недељно, месечно, по колико дана сте 
Ви боравили у тој кући? 
 
Сведок Никица Митровић:  Је л` за мене лично питате? 
 
Председник већа:  За Вас питам. 
 
Сведок Никица Митровић: Па можда, не знам, сваки други, трећи дан. Не сећам се.  
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Председник већа:  Јесте ли Ви спавали у тој кући? 
 
Сведок Никица Митровић: Пар пута јесам. 
 
Председник већа:  Ко је још боравио у тој кући и спавао, знате ли? 
 
Сведок Никица Митровић: Па, сви који су, претпостављам сви који су били чланови. 
 
Председник већа: Не шта претпостављате. Оно што сте Ви видели и о чему имате 
сазнања. Да ли имате сазнања ко је боравио од припадника полиције у тој кући? 
 
Сведок Никица Митровић:  Не сећам се. 
 
Председник већа: Да ли је Милош Чајевић  боравио у тој кући? 
 
Сведок Никица Митровић: Јесте, јесте, јер кажем, видио сам једном или  два пута са 
тим псима да је долазио. Сад колико је често, ја не знам.   
 
Председник већа:  Ова женска особа коју помињете да сте је видели у кући, где је она 
била, у ком делу куће? Где сте Ви њу видели? 
 
Сведок Никица Митровић:  Не сећам се. Да ли је она долазила од куће ту да почисти. 
Не сећам се.   
 
Председник већа:  Па, тад кад сте је видели, где сте је видели у ком делу куће?  
 
Сведок Никица Митровић: Па, било је једном као дневни боравак који смо сви 
заједнички користили.  
 
Председник већа:  И шта је она радила тада када сте је Ви видели? 
 
Сведок Никица Митровић: Ја сам је видео само у пролазу.  
 
Председник већа:  А како знате да је чистила? Ко Вам је то рекао? 
 
Сведок Никица Митровић:  Причало се у јединици.  
 
Председник већа:  Је л` знате ко Вам је то причао? 
 
Сведок Никица Митровић:  Не сећам се, тридесет је година прошло.  
 
Председник већа:  Да ли се причало да је неко имао односе сексуалне са њом од тих 
лица која су боравила у кући? 
 
Сведок Никица Митровић:  Ја то нисам чуо.  
 
Председник већа:  Ви сте рекли у том свом исказу у претходном поступку да је било 
прича, да сте чули, да је Ћешић  имао однос са том женом. Сад кажете нисте чули да је 
ико имао сексуалне односе. Шта је тачно? 
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Сведок Никица Митровић: Не сећам се. Сад Вам кажем, прошло је толико времена. 
У то вријеме се није причало. Ја сам касније ту госпођу, госпођицу Нермину, виђали 
смо се по граду пар пута. 
 
Председник већа:  Када, после рата или током рата? 
 
Сведок Никица Митровић:  После, после. 
 
Председник већа:  Где сте је виђали? 
 
Сведок Никица Митровић:  Видио сам је и прошле године на чесми, а тешко, бунар 
има па  сипамо воду.  
 
Председник већа:  Та особа која је била у кући, за коју сте чули да је чистачица и да 
чиста по кући, то је Нермина Аличехајић? 
 
Сведок Никица Митровић:  Па сад чујем презиме, знам да је Нермина.  
 
Председник већа:  Нермина, добро. Је л` знате одакле је она? Да ли сте је знали из 
града? 
 
Сведок Никица Митровић: Прије је нисам познавао. 
 
Председник већа:  Након рата када сте се виђали? Какве сте контакте имали? 
 
Сведок Никица Митровић:  Нормално, здраво за здраво, поздравимо се. 
 
Председник већа:  Јесте ли причали о тим догађајима из рата? 
 
Сведок Никица Митровић:  Јесте, она је причала да је имала тих неких проблема, али 
то су приче.  
 
Председник већа:  А шта Вам је она испричала? 
 
Сведок Никица Митровић:  Па ето, да је била малтретирана тамо у тој кући.  
 
Председник већа:  Је л` Вам рекла на који начин је била малтретирана? 
 
Сведок Никица Митровић:  Па нисмо толико у детаље ишли. 
 
Председник већа:  Је л` Вам рекла ко је малтретирао? 
 
Сведок Никица Митровић: Молим? 
 
Председник већа:   Је л` Вам рекла ко је малтретирао? 
 
Сведок Никица Митровић:  Па причала ми је за господина Чајевића.  
 
Председник већа:  Шта Вам је рекла за њега? 
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Сведок Никица Митровић: Па да је малтретирао, али то је прича.  
 
Председник већа:  Њена прича? 
 
Сведок Никица Митровић: Да.  
 
Председник већа:  Да ли Вам је причала  детаље малтретирања? 
 
Сведок Никица Митровић:  Не, нити ми је причала, нити сам је питао.  
 
Председник већа:  Да ли Ви браниоче имате питања за овог сведока?  
 
Адвокат Зоран Јовановић: Да. 
 
Председник већа: Адвокат Зоран Јовановић.  
 
Адвокат Зоран Јовановић: Моје прво питање је како је та јединица била 
организована? Да ли сте имали иако је било, да тако кажем ратно стање, нека ратна 
ситуација, да ли сте имали радно време или је то било другачије организовано, све у 
зависности потребе извршавања задатака и којих задатака? 
 
Сведок Никица Митровић:  Па било је ту и сменског рата, значи јединица је била 
оформљена за наше спречавање нарушавања јавног реда и мира по граду и у случају 
неких интервентних ситуација, у случају пробоја у град или, ишло се и на линију, ишло 
се и на фронт и све.  
 
Адвокат Зоран Јовановић: Добро. Рекли сте да сте долазили ту на одмор после 
задатака.  
 
Сведок Никица Митровић: Да. 
 
Адвокат Зоран Јовановић: Да ли је било одређено колико времена треба да проведете 
односно можете да проведете у тој кући после задатка, колико траје одмор или је то 
било онако како Вама одговара и колико Вама одговара? 
 
Сведок Никица Митровић: Мислим да није било стриктно одређено. Ја могу 
говорити у своје име, значи, ево мало прије сам рекао, ја одем и до куће своје, обиђем 
своју кућу, одем посјетим мајку, однесем јој хљеб, однесем јој воду, родитеље мислим. 
Нико ми није стварао проблеме због тога.  
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Добро. Рекли сте да сте виђали односно да сте видели ту у 
кући окривљеног са псима. Да ли је то било само једанпут или сте га виђали 
свакодневно? Колико је он ту често долазио?  
 
Сведок Никица Митровић:  Извињавам се. Свакодневно нисам, јер нисам ни ја био 
свакодневно ту. А сад сам мало прије рекао, не могу тачно да се сјетим, једном сам га 
сто посто видео. Да ли је то било и други пута, а то не могу да се сетим. 
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Адвокат Зоран Јовановић: Реците ми који је то временски интервал у коме је та Ваша 
јединица била смештена у тој кући Рејзовића? Колико дуго сте били ту? 
 
Сведок Никица Митровић: Па, од формирања јединице рекао сам да смо били прво 
смјештени у згради полиције, једно извјесно вријеме, онда нисмо ни у тој кући били 
дуго. 
 
Председник већа:  Добро, бранилац Вас пита колико дуго сте били у тој кући? 
 
Сведок Никица Митровић:  Покушавам да се присјетим. 
 
Председник већа:   Добро, изволите. 
 
Сведок Никица Митровић:  Не могу ја тачно знати датум, али покушавам да 
саопштим по неким другим догађајима. 
 
Председник већа:  Оно чега се сећате то реците суду, то је релевантно. Изволите.  
 
Сведок Никица Митровић: Сјећам се да је дошла нека јединица звана "Жико 
Црногорац" и ми смо онда припојени тој јединици и прешли смо у тадашњу касарну  и 
фактички од тада је јединица као таква престала да постоји. Ја сам послије тога одмах 
изашао из јединице. Сад који је то датум био не могу се сјетити. 
 
Председник већа:  Изволите даље.  
 
Адвокат Зоран Јовановић: Да ли можете временски да определите колико је јединица 
постојала месец, два, три?  
 
Сведок Никица Митровић:  Три, колико сам ја био ваљда.  
 
Адвокат Зоран Јовановић: Добро. Реците ми када сте виђали особу по имену 
Нермина, да ли је она слободно шетала по тој кући или је неко од припадника Ваше 
јединице, да тако кажем, био ту да је чува? 
 
Сведок Никица Митровић: Колико се ја могу сјетити за оно кратко колико сам је ја 
тада видио, мислим да је била слободна, да није никога, мислим слободно се кретала 
по кући.  
 
Адвокат Зоран Јовановић: Добро. Реците ми када сте је виђали, које је то доба дана 
било? Пре подне, по подне, вече, ноћ? 
 
Сведок Никица Митровић: Не сећам се. 
 
Адвокат Зоран Јовановић: Добро. Да ли се сећате колико је она дана боравила у тој 
кући? 
 
Сведок Никица Митровић:  Не знам.  
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Адвокат Зоран Јовановић: Да ли Вам је она икад рекла или имате неких других 
посредних сазнања зашто баш она обавља те послове одржавања хигијене у тој кући 
где Ви боравите? 
 
Сведок Никица Митровић:  Не, тада уопште није било контакта између мене и ње.  
 
Адвокат Зоран Јовановић: Да ли је сем ње било и других жена које су долазиле да 
обављају исте послове? 
 
Сведок Никица Митровић:  Ја нисам видио. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  И ево још једно питање. Поменули сте неко малтретирање 
у разговору са Нермином. Она Вам је рекла да ју је окривљени малтретирао. Судија 
Вас је питала, ево ја Вас питам конкретно, да ли је она икада конкретизовала како је то 
окривљени малтретирао и да ли је навела да ли за то постоји разлог? 
 
Председник већа: Браниоче, то се питање одбија као недозвољено, јер је већ 
одговорено на њега.  
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Мени није.  
 
Председник већа:  Питање је одбијено зато што је већ одговорено на то питање. Ја сам 
то питала мало пре и сведок се изјаснио  о сазнањима које он поседује.  
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Добро. Ја за овог сведока више немам питања.  
 
Сведок Никица Митровић:  Само, у том разговору више се жалила да има психичке 
проблеме него о детаљима малтретирања. То није говорила.  
 
Адвокат Зоран Јовановић: Добро, немам више питања.  
 
Председник већа:  Реците ми када сте били припадник Интервентног вода полиције да 
ли сте ишли у обилазак станова у Брчком?  
 
Сведок Никица Митровић:  Да, било је и тога, да.  
 
Председник већа:  Са којим циљем, из ког разлога сте ишли да обилазите станове?  
Јесте ли добили такав неки задатак од некога или је то било самоиницијативно?  
 
Сведок Никица Митровић: Мене лично што се тиче, значи то је увијек било у склопу 
наших редовних активности, између осталог, значи и обзиром да је ту било и 
припадника другог народа, Муслимана, Хрвата, не знам ни ја, да можда не би 
дојављивали или слали неке информације из те наше средине, значи, да се има увида 
кад су ту. 
 
Председник већа:  Добро. Ви сте обилазили те станове и шта сте радили кад одете у 
стан? Које сте радње предузимали у односу на та лица која затичете у становима? 
 
Сведок Никица Митровић:  Углавном смо вршили увид да ли су те особе ту. 
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Председник већа:  Да ли сте их пописивали, евидентирали на било који начин или 
само уђете, видите кога има и одете?  
 
Сведок Никица Митровић: Не сећам се. Мислим, углавном је била тако, значи и ми 
по повратку, значи, да ли смо сачињавали нека писмена у смислу извјештаја и 
углавном је то и иначе што је се радило, значи, то је командиру било уручивано.  
 
Председник већа:  Добро. Ви кажете било је припадника различитих народа, да не би 
дојављивали. Које Ви радње предузимате да не би дојављивали? То Вас нисам 
разумела.  
 
Сведок Никица Митровић:  Наш је задатак био само да извршимо увид.  
 
Председник већа:  Увид? 
 
Сведок Никица Митровић:  Да. А сад да ли се шта касније. 
 
Председник већа:  По ком критеријуму сте одређивали у које ћете станове ићи? 
 
Сведок Никица Митровић: Ишло се по зградама. 
 
Председник већа:  Јесте ли Ви ту утврђивали како се зову та лица која затекнете у 
стану? 
 
Сведок Никица Митровић: Не сећам се.  
 
Председник већа: Јесте ли имали задатак да обилазите станове ради пражњења 
замрзивача? 
 
Сведок Никица Митровић:  Ма, не. 
 
Председник већа:  Јесте ли имали задатак да обилазите станове ради одузимања 
фиксних телефона? 
 
Сведок Никица Митровић: Мислим да јесте, овај, једном да је било и то, да се 
провере ти телефони, ја мислим она зграда одмах иза СУП-а, овај, да.  
 
Председник већа:  Реците ми само, Ви сте у свом исказу овом ранијем, помињали да је 
у кући боравила та једна женска особа, плаве кратке косе, а да се њеног имена не 
сећате. Када сте Ви сазнали да се она зове Нермина? Како сте Ви са њом остварили 
контакт након рата? 
 
Сведок Никица Митровић:  Па, виђали смо се у граду. Ја сам и даље наставио, ја сам 
пензионисан сам прије двије године. Значи до уназад двије године сам радио у служби, 
зграда полиције у центру града, пролази свијет. 
 
Председник већа:  И ко је кога препознао? Она Вас или Ви њу? 
 
Сведок Никица Митровић:  Не сећам се. 
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Председник већа:  Мислим, како сте остварили тај контакт после рата? 
 
Сведок Никица Митровић:  Па не знам тај први контакт, не могу се сјетити какав је. 
 
Председник већа:  Да ли још неко има неко питање за овог сведока? 
 
Питања нема. 
 
Да ли имате још нешто да кажете што сматрате да је важно у вези ових догађаја, а да 
Вас нисмо питали? 
 
Сведок Никица Митровић:  Не. 
 
Председник већа:  Да ли имате неке трошкове на име данашњег доласка у суд? 
 
Сведок Никица Митровић:  Имам трошкове и прошли пут када је било одгођено 
суђење, ми смо прије разговарали о томе. 
 
Председник већа:  Јесте ли приложили све то Служби? 
 
Сведок Никица Митровић:  Јесте. 
 
Председник већа:  Јесте. 
 
Сведок Никица Митровић:  Јесте. 
 
Председник већа:  Добро. 
 
Сведок трошкове тражи на име доласка на два главна претреса. 
 
Биће одлучено о Вашим трошковима. Ви ћете оставити Служби за помоћ и подршку 
Ваш рачун, мислим да сте га већ и оставили, па ће Вам бити уплаћено на рачун. 
Можете да останете да седите у судници.  
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се у доказном поступку испита у својству сведока Дубравко Ћешић. Ви седите у 
публику, хвала Вам. Позовите Дубравка Ћешића. 
 

Испитивање сведока ДУБРАВКА ЋЕШИЋА 
 
Сведок Дубравко Ћешић, ЈМБГ 2802960181502. Како Вам се зове отац? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Раде. 
 
Председник већа:  Које године и где сте рођени? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  28.02.'960., Дрвар. 
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Председник већа:  Где сада живите, на којој адреси? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Паје Јовановића 2, Брчко. 
 
Председник већа:  Да ли сте у сродству са овде окривљеним Милошем Чајевићем? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Не, нисам. 
 
Председник већа:  Да ли сте у некој завади са њим? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Нисам. 
 
Председник већа:  Пред судом сте дужни да говорите истину, давање лажног исказа 
представља кривично дело. Јесте ли ме разумели? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Јесам. 
 
Председник већа:  Нисте дужни да одговарате на питања којима можете себе и своје 
блиске сроднике изложити кривичном гоњењу, тешкој срамоти или знатној 
материјалној штети. Јесте ме разумели? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Јесам. 
 
Председник већа:  Заклетва гласи: „Заклињем се својом чашћу да ћу о свему што пред 
судом будем питан говорити истину и да ништа од онога што ми је познато нећу 
прећутати“. Да ли се заклињете? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Заклињем се. 
 
Председник већа:  Ви сте давали свој исказ у претходном поступку 01.07.2009. 
године. Да ли остајете при том исказу? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Остајем. 
 
Председник већа:  Да ли имате још нешто да кажете суду у вези догађаја из маја 
месеца '92. године о којима имате сазнања поводом којих сте овде испитивани? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Немам ништа. 
 
Председник већа:  Изволите пуномоћниче. Адвокат Марина Кљаић. 
 
Адвокат Марина Кљаић: Добар дан, ја сам пуномоћник оштећене Нермине 
Аличехајић. 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Добар дан. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Имала бих за Вас питање, да се вратимо на овај исказ, 
рекли сте да сте били у Интервентном воду припадник. 
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Сведок Дубравко Ћешић:  Јесте. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Да ли је оптужени био са Вама? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Јесте. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Је ли се он дружио са Вашим братом? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Јесте. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Кажите ми, где сте били смештени? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Ја сам био смештен. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Као интервентни вод, мислим? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Па у СУП-у смо били смјештени. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Сво време или је било промене? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Не, не, по дану смо били у СУП-у у једној просторији 
тамо, а некад била је одређена кућа једна да спавамо. Међутим, ја тамо нисам спавао 
пошто су ми неки обили стан, па сам ја спавао код себе, код родитеља, а родитељи су 
били у Србији, тако да нисам ја у кући тој био. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Добро. Реците ми, да ли се сећате чија је то била кућа? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Јој, отац му је био молер, јер ја сам радио у тржници доле 
у послузи па знам, отац стари је човек, умро је. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Да ли Вам презиме Рејзовић нешто значи? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Рејзовић, Рејзовић Фарук, чини ми се, да се зове дјечко. То 
је његова кућа. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Кажите ми, је ли било неких жена у тој кући? 
 
Сведок Дубравко Ћешић: Чини ми се да је била једна жена. Једном је тај Перо 
покојни Зарић, командир, одвео да само покаже да има та кућа та где ћемо спавати, да 
сам ја видио једну жену плаву, али не би се ја сјетио  ко је. Нит знам ко је, нит шта је. 
Знам да сам видио ту, цура или жена, цура, немам појма. Давно је то било, тридесет 
година. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Је ли неко рекао шта је можда тамо радила? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Перо тај покојни, он је мени рекао да она кува кафе и 
чисти тамо по кући и то. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Кажите ми, у том периоду. 
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Сведок Дубравко Ћешић:  Молим? 
 
Адвокат Марина Кљаић:  У том периоду да ли је оптужени водио неке керове са 
собом? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Он је имо једног кера прије рата. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Не, не, питам баш тада? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Не сјећам се. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Да ли их је доводио ту у кућу? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  То се не сјећам. А знам да је он имо свога кера једнога 
прије рата. Не знам раса како је, не могу да се сјетим. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Питам Вас зато што сте управо изјавили, сада ћу Вам рећи, 
„Једном приликом сам по дану дошао тамо, међутим била су два кера добермани“. 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Па то са Пером кад сам, била су два кера, али нисам знао 
чији су. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  А после сте сазнали? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Јер је тај Фаре, тај Рејзовић, он је имао кера једнога, бијели 
неки рундави кер, знам да га је он прије рата држао, али ту сам видио други кер је био. 
Нисам конто да је то нечији кер. Два су била, то јесте, сад се сјећам. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Јесте ли после сазнали чији су? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Не,  није ме ни интересовало, јер се бојим керова и данас 
дан, тако да. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  А кажите ми,  какав је оптужени био у том воду? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Па ја нисам у контакту, нама дали задатке и свако иде на 
свој задатак, тако да ја нисам са њим имо неки задатак да идем са њим, је л' оно се 
знамо кад станемо ту заједно кад се скупимо, кад нас дође. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Питам Вас зато што постоји Ваш навод, „Он није поштовао 
наређења, био је својеглав, радио је на своју руку“. 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  То не сјећам се да сам то рекао. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  То је исказ који сте дали пред Тужилаштвом. 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Не могу се сјетити да сам тако нешто рекао. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Добро. Значи не знате како се понашао? 
 



 32 

Сведок Дубравко Ћешић:  Не. 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Немам више питања. Хвала. 
 
Председник већа:  Реците ми, колико сте Ви често виђали ту плаву, мршаву, млађу 
женску особу у кући коју сте поменули? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Само једном тада кад сам дошао са тим командиром, тим 
покојним Пером Зарићем,  Он је мене довео у кућу да покаже као где ћемо спавати, као 
тај Интервентни вод. И само сам ја кад сам прошо тад сам видио и та два кера, а не 
знам сад која је врста. 
 
Председник већа:  И шта је радила та женска особа? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Ту унутра сам је само видио, плава, кратко ошишана, не 
могу сад. И сад да је видим, не бих је ни познао. 
 
Председник већа:  А шта је радила? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Па, Перо мени каже тај да она само кува кафе и њима 
чисти ту кућу, одржава. 
 
Председник већа:  А где је она била, у којој просторији? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Па, не знам ја то сад. Кућа је била на спрат, она је у 
приземљу, да ли је била кухиња ту, немам појма. Не могу се сјетити, то има тридесет 
година. 
 
Председник већа:  А јесте ли Ви знали да има та особа брата? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Не, не знам. Ја не знам ни како се зове та особа. 
 
Председник већа:  Је ли Вам неко рекао да она има брата? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Да има брата? Појма немам, да л је Перо можда, можда је 
Перо реко да је она, да је брат друг од некога тамо од њих из вода или то нешто. Али то 
не сећам се. Можда је тако рекао. 
 
Председник већа:  Добро. Јесте ли након тога када сте дошли тај један пут и  када Вам 
је то Пера рекао имали било каква сазнања о тој женској особи? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Не. 
 
Председник већа:  О њеном положају у кући, статусу? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Нисам. 
 
Председник већа:  Јесте ли је видели некад после тога? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Нисам. 
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Председник већа:  Да ли, браниоче, имате питања? Авокат Зоран Јовановић. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Да ли је сведоку Перо, како га назива, рекао како је та 
женска особа дошла у ту кућу и по ком основу и да ли  зна? Да ли му је рекао ко ју је 
довео у ту кућу? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Није. Мени није рекао. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Да ли има било каквих сазнања посредних, непосредних  
колико је та женска особа боравила у тој кући временски? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Ја то не знам, јер ја у тој кући нисам ни спавао, ја сам то 
рекао.  
 
Председник већа: Добро, оно што знате, то Вас пита бранилац.  
 
Сведок Дубравко Ћешић:  А и нисам ни долазио, кад дадну ми задатке ја тако нисам 
ни ишао у ту кућу. Само сам једном тад наишо да он нама покаже. 
 
Председник већа:  Даље. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Следеће питање, то сте Ви питали претходног сведока, 
ево ја ћу сада овог. Да ли је један од задатака те Ваше јединице био и да се обилазе 
станови у којима борави становништво друге нације, значи Бошњаци, Хрвати у циљу 
ето утврђивања њиховог бројног стања и како су се ти задаци обављали? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Командир тај Перо, он је био командир. Он, на пример, 
распореди мене и покојног једног Мутић Дејана да одемо у насеље где је била чесма да 
видимо тамо да не излазе ти мушкарци напоље на чесму, него да жене иду да узимају 
воду ради тога што је било много војске са страна па да не би било неких проблема. 
Само то, знам то, а овако да смо ми ишли у стан да пребројавамо, ја бар нисам био, да 
улазим у станове да бројим ко има, ово стање неко, то нисам. Јесам улазио у станове  
кад је слао нас да купимо телефоне ове фиксне јер као наводе се гранате, ово, оно, па 
смо ми, нисмо, значи добијем двије зграде па онда ја и још тај један тај Мутић Дејан 
или неки Станко покојни, одемо да узмемо телефон одатле и запишемо шта смо узели 
од тога и тога. Уђемо у стан и изађемо. Бар није било притужби нешто да смо ми сад, 
данас. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Да ли сте било када ишли на извршење било ког задатка 
са овде окривљеним Милошем Чајевићем? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Нисам. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  И само још једно питање. Та ваша јединица временски 
колико дејствовала? Да ли је за све време грађанског рата у бившој Босни и 
Херцеговини или само одређено време па је престала да постоји и припадници су 
распоређени у друге јединице? 
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Сведок Дубравко Ћешић:  Ја сам у ту јединицу стигао ја мислим 15. мај, а 16. јуна 
сам био рањен и после тога био сам на боловању. Да ли је јединица ја мислим била још 
мало и више није била, колико се ја сјећам, јер ја после сам био на боловању, лежо у 
болници, тако да не знам то. А до 15. маја сам, био сам у Србији до 07.-08., а после сам 
био у ТО, па сам после прешо том интервентном воду. Тако да не знам кад је престала 
јер сам 16. јуна био рањен тако сам отишо на боловање. Да ли је она продужила још да 
буде неколико дана то не знам, углавном је распуштена. То знам. 
 
Адвокат Зоран Јовановић: До престанка ратних дејстава у бившој Босни и 
Херцеговини да ли сте виђали овде окривљеног? 
 
Сведок Дубравко Ћешић: Јесам га видио у Србији једном, пошто ми је брат био 
ожењен из Пазове па сам га видио у Пазови, једном. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  То је децембар, до децембра '95. године? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  До децембра '95.? 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Да. Рекли сте да сте га видели једном. 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Па не, добро, видио сам га у Брчком. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  А то Вас питам. 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Касније је био можда једном, два пута, не знам. Не могу се 
сјетити колко, док није отишо у Србију, где је отишо не знам ни ја. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Да ли је тада када сте га видели био униформисан или је 
био цивил? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Ја са га видио двапут, није био униформисан. Био је у 
цивилу. 
 
Адвокат Зоран Јовановић:  Добро. Немам више питања. 
 
Председник већа: Реците ми само да ли сте имали некад задатак да идете по 
становима да празните замрзиваче? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Не, не, нисам. 
 
Председник већа:  Да ли још неко има питања за овог сведока? 
 
Питања нема. 
 
Да ли имате још нешто да кажете што сматрате да је важно у вези ових догађаја а да 
Вас нисмо питали? 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Немам ништа. 
 
Председник већа:  Добро. Да ли имате неке трошкове на име данашњег доласка у суд? 
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Сведок Дубравко Ћешић:  Трошкове? 
 
Председник већа:  Да. 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Па мислим, не знам, говорио сам овој Анђели, мало сте ми 
дали, дали сте ми двадесет евра прошли пут, а аутобуска карта само аутобусом да идем 
и овде ми треба двадесет три евра, пример. С колима  кад  идем треба ми мало више. Ја 
то нисам зацијенио превише, али. 
 
Председник већа:  Ви то приложите све Служби за помоћ и подршку сведоцима и све 
што мислите да Вам није исплаћено адекватно доставите доказ па ће Вам бити 
уплаћено за овај главни претрес и за то евентуално што није ушло у попис трошкова. 
 
Сведок Дубравко Ћешић:  Добро. 
 
Председник већа:  Сведок трошкове тражи.  
 
Сведок може да иде. Јесте сагласни да отпустимо сведоке из заседања? Тужиоче? 
Браниоче? 
 
Констатује се да су сведоци уз сагласност странака отпуштени из заседања. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од пет минута, па ћемо наставити. 
 
Седите. 
 
Након паузе наставља се главни претрес. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
Да се у доказном поступку изврши увид у писмене доказе у списима предмета. 
 
Врши се увид у: 
 
Записник Српске станице јавне безбедности од 02.06.1992. године;  

 
Преглед личних података доходака припадника Службе јавне безбедности; 

 
Извештај из Казнене евиденције МУП РС, Сектора за аналитику, 
телекомуникационе и информационе технологије у Новом Саду, Одсека за 
аналитику и полицијске евиденције за ПУ у Сремској  Митровици, И број 235-1-
17/19 од 10.01.2019. године; 
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Извештај из Казнене евиденције Полиције Брчко Дистрикта – Јединице 
криминалистичке полиције, 14.02-04.2-5749/19 од 23.01.2019. године. 

Списе предмета Вишег суда у Сремској Митровици К број 22/15; 
 
Да ли има неко да примети нешто на неки од изведених доказа? Нема. 
 
Тужиоче, Ви сте предложили овог сведока Семку Чалуковић, чије присуство није 
обезбеђено на главном претресу преко адресе коју сте доставили суду и нисте 
поступили по налогу суда нисте доставили адресу у остављеном року. Изволите, 
изјасните се о овом сведоку. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Судија, ја не могу да Вам помогнем, Ви знате да 
ја нисам обрађивач овог предмета. Ја могу да се потрудим да од данас потражимо 
податке Семке Чалуковић, чини ми се да ће ту бити проблема јер је сведок овде 
испитан данас рекао да је она непокретна и јако болесна. Можемо да пробамо, ја 
стварно, ево могу да обећам да ћу преко наше Службе да се потрудим да видим која је 
њена права адреса. 
 
Председник већа:  Да ли Ви остајете при предлогу да се овај сведок испита? 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Ајде да пробамо још једном уколико дођемо до 
њених података, ето, не знам шта бих Вам друго рекла и предложила. Ако дођемо до 
података, ми остајемо и даље, а ако не, мислим посебно имајући у виду да је сведок 
навео да је она болесна јако. Не знам да ли ће уопште бити  изводљиво да она дође у 
суд и у Босни, имајући у виду њено здравствено стање. Не знам, значи можемо да 
пробамо, ја ћу се обратити нашој Служби па ћу да видим, иако  ово није мој предмет, 
али хоћу. 
 
Председник већа:  Па добро, предмет је тужилачки. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Да, јасно, тужилачки. 
 
Председник већа:  То није неки аргумент. 
 
Заменик тужиоца за ратне злочине:  Јасно, јасно. 
 
Председник већа:  Седите. Пуномоћниче, сведок Драгомир Јаковљевић, Ви такође 
нисте доставили адресу преко које суд може да га позове, јер ова адреса која је 
достављена суду се враћа да је непознат на тој адреси. Имате ли неку нову адресу? 
 
Адвокат Марина Кљаић:  Нажалост немам. То је једина адреса са којом располажем, 
то јест она адреса која је наведена у списима предмета. Сада да не испадне да 
пребацујем лоптицу на терен колеге који је исто рекао да ће се потрудити да прибави... 
 
Председник већа:  Добро. Ево, до следећег главног претреса и тужилац и пуномоћник 
оштећене нека донесу одлуку у погледу ових сведока које су они и предлагали. 
 
Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
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Да се данашњи главни претрес ОДЛОЖИ. 
 
Следећи главни претрес се одређује за 
 
06.11.2020. године у 10:00 часова, судница број 4, што је присутнима саопштено па 
их не позивати. 
 
На главни претрес позвати сведока Нермину Аличехајић, судског вештака психолога 
Ану Најман. 
 
По достављању адреса за сведоке Семку Чалуковић и Драгомира Јаковљевића од 
стране Тужилаштва за ратне злочине и пуномоћника оштећене, исте позвати на главни 
претрес. 
 
Да ли треба Вама да потпишем нешто за Митровицу? 
 
Петком доводите, је ли тако? Петком доводите у Београд? Уторак и четвртак не 
доводите. 
 
Довршено у 11:45. 
 
Записничар        Председник већа-судија 
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