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НАСТАВЉЕНО 05.12.2006. ГОДИНЕ 
 

СА ПОЧЕТКОМ У 9,30 ЧАСОВА 
 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан свима. Имали смо мало техничких 
проблема, због тога смо каснили, настављамо у 10,00 часова. 
 
 

Констатује се да су приступили:  
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, 
пуномоћници оштећених адв. Драгољуб Тодоровић, 
Наташа Кандић. 

 
• Оптужени Митровић Радослав, Нишавић Милорад, 

Чукарић Слађан, Јовановић Ненад, Репановић Радојко, 
Петковић Мирослав, Петковић Зоран и Папић Рамиз. 

 
 
Присутни су и браниоци оптужених: 
 

• адвокат Мирјана Несторовић, Татомир Лековић, Владица 
Васиљковић, Вељко Ђурђић, Игор Исаиловић, Фолић 
Горан, Милан Бирман, Палибрк Драган, и адв.Ненад 
Војиновић. 

 
• Сведоци: 

 
-СВЕДОК "А", и 
 
-присутан је и сведок Војиновић. 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок Војиновић Милош. Не сведок «А», је у 
посебној просторији, Војиновић Милош, само да уђе да констатујемо да је 
присутан.  Ја бих предложила да сведока Војиновића отпустимо јер нећемо 
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моћи сигурно стићи да га саслушамо, па ћемо га накнадно позвати. Сведок 
Војиновић Милош. Господине Војиновићу Ви сте позвани данас да 
сведочите, међутим нећемо успети данас са Вама да контактирамо, тако да 
ћете добити накнадно писмени позив. Нећемо стићи јер имамо, претходног 
сведока јуче нисмо стигли да саслушамо, тако да ћете накнадно добити 
позив. Можете ићи. Хвала Вам. Ви сте из Београда, јел тако? 
СВЕДОК ВОЈИНОВИЋ МИЛОШ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. 

 
 

 Суд доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
 Главни претрес је ЈАВАН. 
 
 
 КОНСТАТУЈЕ СЕ ДА се сведок "А", налази у посебној 
просторији, да сведока "А", судско веће, странке виде визуелно, а да је 
публика визуелно одвојена и не види сведока  "А". 
 
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
 

САСЛУШАЊЕ СВЕДОКА «А» 
 

 
 Сведок "А", са личним подацима као у списима. Сведок "А", 

опоменут, упозорен и након положене заклетве изјави: 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок  "А", Ви сте дужни да говорите истину, 
давање лажног исказа представља кривично дело, нисте дужни да 
одговарате на питања уколико би тиме себе или неког Вашег блиског 
сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети и 
кривичном гоњењу. Да ли сте ме разумели? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте дужни да положите заклетву, те у том 
смислу имате текст заклетве пред собом, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете наглас прочитати молим Вас, текст 
заклетве? 
 СВЕДОК "А": Заклињем се да ћу у свему што пред судом будем питан 
говорити само истину и да ништа од овога што ми није познато нећу 
прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Изволите. Укључите само микрофон, 
да. На плазмама. Режија хоћете укључити плазму молим Вас, плазма за 
окривљене. Јел сад у реду, окривљени јел видите. Јел све у реду, сад се 
види, јел тако, добро.  Сведок "А" хоћете нам испричати везано за овај 
догађај због којег сте и позвани данас да сведочите, везано за почетак 
бомбардовања, март месец '99. године, које задатке сте имали, шта сте 
били, које послове сте обављали, испричајте нам мало о томе. У време 
марта месеца, почетак бомбардовања? 
СВЕДОК "А": Па овако, мој задатак је био, прво давали смо стражу испред 
СУП-а, полиције, зграде испред СУП-а, онда неке патроле тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли обезбеђивали зграду СУП-а? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И, патроле кажете? 
СВЕДОК "А": И, да патроле, ишли смо у патроле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми како сте то обезбеђивали зграду СУП-а, 
како је то било организовано? 
СВЕДОК "А": Па то је била стража. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стража? 
СВЕДОК "А": Да, испред, бункери и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су се давале страже? 
СВЕДОК "А": Па страже су се давале ту око зграде СУП-а, испред, иза, и 
са стране, са бочне стране, лево, десно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то. Изволите? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас, да ли сведок има нешто испред себе 
и да ли чита, јел нон-стоп гледа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате нешто испред себе, молим Вас? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И да ли чита. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли читате? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И молим Вас да се провери да нема било какав 
папир код себе у тој просторији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли читате, молим Вас, сведок. Како би могао 
само молим Вас да чита ако му ја  постављам и питања? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Зато, ако сте пратили екран он нон-стоп гледа 
доле и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок "А", хоћете нам рећи да ли имате нешто 
испред себе, осим текста заклетве и мапе коју сте добили? 
СВЕДОК "А": Да, само мапу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мапу? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас и то да се констатује. Па онда како, 
јел он нешто гледа очигледно, сведок. Мора да се зна да има нешто ако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули сте колега. Реците ми јесте ли  Ви били 
припадник активног или резервног састава полиције? 
СВЕДОК "А": Ја сам био припадник резервног састава полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците какву сте униформу имали? 
СВЕДОК "А": Плаву маскирну униформу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Маскирна плава? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је постојала нека разлика у униформи између 
активног и резервног састава? 
СВЕДОК "А": Па није била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Искључиво плава маскирна? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, што се тиче наоружања? 
СВЕДОК "А": Наоружање, аутоматска пушка и ТТ пиштољ, а они су 
имали аутоматску пушку и ЦЗ пиштољ 99. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте носили, да ли су припадници резервног 
састава носили бомбе? 
СВЕДОК "А": Једино на терену када су ишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Једино када је терен? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми, значи почетак бомбардовања, 
колико вас је било у станици полиције. Не говоримо о људима који су на 
терену, значи у том мометну 24.марта, кад креће бомбардовање, колико је 
људи у полицији, од прилике? 
СВЕДОК "А": Па не би могао тачно број да кажем, не бих знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се разликује пре бомбардовања и након 
бомбардовања Ваше обавезе? 
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СВЕДОК "А": Па разликује се, зато што смо пре бомбардовања 
обезбеђивали пут, Сува Река-Дуље,  а после бомбародовања били ту у 
кругу Суве Реке и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците пошто сте говорили о патролама, 
колико је било патрола? 
СВЕДОК "А": Биле су две патроле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је, рецимо, прва патрола била организована, 
да ли је константно био исти састав прве патроле и друге патроле или се 
тај састав мењао? 
СВЕДОК "А": Па пре бомбародавања мењале се патроле, мењао се састав 
патроле, а за време бомбардовања био је малтене исти састав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исти састав? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је чинио ауто-патролу? 
СВЕДОК "А": Па у првој патроли чинио Чукарић Слађан, Тановић, не могу 
да се сетим презимена, сад то је, Петковић Мики и ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је прва патрола? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, друга? 
СВЕДОК "А": Друга патрола је био Папић Рамиз, Андријевић Срђан, 
Бојовић Дејан и, не знам не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите, добро. Који је Ваш задатак, 
да ли сте Ви ишли, обилазили неке пунктове у време почетка 
бомбардовања? 
СВЕДОК "А": Па да, наш задатак је био за време бомбардовања пошто смо 
били у тој покретној патроли у блиндираном возилу, разносили на терену, 
где су били наши и припадници полиције, носили храну, муницију, воду, и 
то је то било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, припадници полиције када су били 
распоређени на терену, да ли су константно били на терену или су 
долазиле дневно неке нове групе, да ли је ту постојало неког померања 
људства? 
СВЕДОК "А": Било је и померања људства, али мислим тог дана, наши 
људи су били на терену у Ђиновцима и ми смо тог дана тамо ишли у 
Ђиновцима и однели храну, воду и муницију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког дана? 
СВЕДОК "А": Па не сећам се тачно датума. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то говорите од почетка бомбардовања, па 
тих дана, да ли тако или пре бомбардовања? 
СВЕДОК "А": Не, то је за време бомбардовања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За време бомбардовања? 
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СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је познато када су ти људи отишли у 
Ђиновце? 
СВЕДОК "А": Они су отишли можда два дана пре него што се ово десило, 
овај случај са, у пицерији и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците, да ли сте пре тога ишли и обилазили неке 
пунктове или не? 
СВЕДОК "А": Пре тога? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК "А": Пре тога да, ишли смо у село Мушотиште, исто горе на 
испомоћ, давали стражу и околна села тамо, ишли смо у патроли и враћали 
се у Мушотиште и тек сутрадан враћали смо се за Суву Реку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то је било пре бомбардовања? 
СВЕДОК "А": Да, пре бомбардовања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, после бомбардовања, тек тада сте ишли и 
носили муницију, храну, то је тек тада било? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете ишли сте блиндираним возилом, какво је то 
возило? 
СВЕДОК "А": То је руско возило марке УАЗ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваша прва патрола, искључиво је то људство 
сачињавало, није се смењивало? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био вођа патроле, да ли је уопште постојао 
вођа патроле? 
СВЕДОК "А": Да, вођа патроле је био Чукарић Слађан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чукарић Слађан? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је он био? 
СВЕДОК "А": Он је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Припадник активног или резервног састава? 
СВЕДОК "А": Не, он је био припадник активног састава полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А Тановић? 
СВЕДОК "А": И Тановић је био припадник активног састава полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А ко одређује ко ће бити вођа патроле, како је то 
било организовано? 
СВЕДОК "А": Па ја мислим командир да је то одређивао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командир? 
СВЕДОК "А": Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, да ли Вам је познато на који начин се одређује, 
да ли по неком старешинству, да ли по неким посебним задацима, како је 
то било организовано, да ли Ви знате? 
СВЕДОК "А": Па, не бих знао тачно рећи о томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто кажете да је Чукарић био вођа патроле, која 
је он имао овлашћења као вођа патроле? 
СВЕДОК "А": Он је имао сва права, да нареди, да нареди шта год, да 
нареди ми смо морали његово наређење да извршимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми на подручју Суве Реке, које су 
још јединице биле? 
СВЕДОК "А": Па биле су јединице на испомоћ, сад ми смо тако звали 
Чегрови, јединице Чегра, које су ту биле на испомоћ у Сувој Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су они били? 
СВЕДОК "А": Они су били стационирани прво у хотелу «Балкан», пре 
бомбардовања, после то се расподелило по неким кућама тамо даље ван 
хотела и у Дуљу и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, када су се расподелили по околним кућама и у? 
СВЕДОК "А": То за време бомбардовања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За време бомбардовања? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је познато, да ли су се сви изместили за 
време бомбардовања из хотела или је неко и остао у хотелу? 
СВЕДОК "А": Па не знам да ли су се сви, али били су ту, у школи и онамо, 
значи оно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле су они дошли? 
СВЕДОК "А": Колико сам ја упознат и колико знам то су били из 
Крушевца и околине, а  већином као из Крушевца, Ниша ту, тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су они били обучени, коју униформу су 
имали? 
СВЕДОК "А": Па носили су исто плаву униформу маскирну, имали су 
зелене прслуке на којима је писало «полиција». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зелени прслуци? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су били наоружани? 
СВЕДОК "А": Имали су исто пиштоље, аутоматске пушке, и то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је било познато ко је био командант тих 
Чегрова? 
СВЕДОК "А": Ја знам само једног команданта тог «Чегар 1». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, јел знате ко је «Чегар 1», шта то значи «Чегар 
1»? 
СВЕДОК "А": Чегар 1, то је њихов командант био. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, да ли знате како је име тог човека? 
СВЕДОК "А": Па нисам знао тада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте знали? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли знали како је он изгледао? 
СВЕДОК "А": Да, знао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да га опишете? 
СВЕДОК "А": Па онако, средњег раста метар и седамдесетпет, онако био 
округло лице, плав, просед. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, у то време нисте знали како се зове? 
СВЕДОК "А": Не, нисам знао, само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га виђали? 
СВЕДОК "А": Виђао сам га кад је улазио у зграду СУП-а и улазио и 
излазио пошто смо тад ту давали ту стражу и тако, значи ја сама био 
малтене стално ту око зграде и виђао сам тог човека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како сте га то виђали, да ли свакодневно или 
како? Да ли је често долазио? 
СВЕДОК "А": Па не могу рећи да је долазио свакодневно али је долазио 
онако чешће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када га видите да долази, пошто кажете да сте 
давали стражу и да сте тако и могли да га видите, како је он то долазио, да 
ли је долаио неким возилом? 
СВЕДОК "А": Па да, долазио је имали су они своје оне блиндиране како се 
«Ланд Ровер» зову. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Ланд Ровер»? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он возио или је имао возача или како га Ви 
видите кад долази? 
СВЕДОК "А": Па ја мислим да је био и возач. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био је и возач? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га некада видели да је долазио сам «Ланд 
Ровером»? 
СВЕДОК "А": Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се. Какав је био тај «Ланд Ровер», боје, 
ознаке да ли је имао неке? 
СВЕДОК "А": Па ја мислим да је плаве боје, биле су и маскирне, али 
мислим да је био те плаве боје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И код кога је долазио? Улазио је у станицу, јел 
тако? 
СВЕДОК "А": Да. 

К.В. 2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.12.2006. год.                                          Страна 10/91 
 
 
 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код кога иде? 
СВЕДОК "А": Па код командира станице горе, значи на спрату. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд знате то да иде код комадира? 
СВЕДОК "А": Па зато што је ишао горе на спрату, на спрату је био 
командир и начелник, други горе није био. 
 
 
 Констатује се да је притупио адв. Горан Петронијевић. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви имали нека средстaва везе? 
СВЕДОК "А": Ја нисам имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте имали? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците сад да ли је у оквиру ОУП- а Сува Река 
било Посебна јединица полиције? 
СВЕДОК "А": Да, било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је људи било, како је то било формирано, 
типа вода, чете? 
СВЕДОК "А": Па од прилике је било 30 људи, 40 не знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био командир, командант тих Посебних 
јединица полиције? 
СВЕДОК "А": Био је Борисављевић Драган. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он био у време бомбардовања и да ли је 
уопште постојала та Посебна јединица полиције у време бомбардовања 
при ОУП-у Сува Река? 
СВЕДОК "А": Да било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су били све време присутни ту при ОУП-у? 
СВЕДОК "А": Да били су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су они били обучени? Јел исто као и Ви плаве 
маскирне униформе или не? 
СВЕДОК "А": Па исто плаве, некад су имали зелене неке војне или мењали 
су тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од чега је то зависило да мењају да буду час плаве 
маскирне, па онда зелене маскирне, од чега то зависи? 
СВЕДОК "А": Па од терена тамо зависи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од терена? 
СВЕДОК "А": Од терена да где иду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта значи од терена, како? 
СВЕДОК "А": Па зависи колико дана буду на терену онда ту. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то има везе са  неким акцијама оружаним, па 
су се онда смењивале те униформе или не? 
СВЕДОК "А": Па да зато што су учествовали са акцијама војске и тако то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када учествују у акцији каква је униформа? 
СВЕДОК "А": Зелена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Маскирно зелена? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве, шта су на глави имали? Конкретно Вас 
питам за ову јединицу полиције што кажете «Чегрови» да су били у хотелу 
«Балкан» и да су били после размештени по околним кућама, да ли су 
имали неке капе на глави, качкете, шта су имали на глави? 
СВЕДОК "А": Ја мислим капе су имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Капе, јел писало нешто? 
СВЕДОК "А": Није ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су имали неке траке око рукава? 
СВЕДОК "А": Да имали су ознаке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве су то траке? 
СВЕДОК "А": Па мењале су се те траке, плаве, беле, црвено-бела, бела, 
само црвена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи говоримо о «Чегровима»? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Од чега то зависи да се те траке смењују? 
СВЕДОК "А": Зато што су припадници ОВК имали наше униформе и онда 
се они исто облачили у полицијску униформу и дешавало се да се значи 
мимоиђу са припадницима ОВК и зато су они после те траке ради 
распознавања, то се мењало свакодневно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било војске у Сувој Реци? 
СВЕДОК "А": Војске је било ван Суве Реке, у Суву Реку није било, било је 
значи горе у Дуљу и значи тамо околна села, у Суву Реку није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било још неких јединица осим полиције, 
војске, да ли је било неких других још јединица? Да ли Вам је познато? 
СВЕДОК "А": Не знам не би мого да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате да ли су неки имали око главе неке 
мараме пиратске, да ли сте имали прилике да видите тако неког 
припадника јединице? 
 СВЕДОК "А": Па знате шта за време рата то су везивали свакојако мараме 
и црне и црвене, и не знам ни је више шта, значи глумили неке тамо рамбо 
и рамбиће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи било је? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате 26. марта `99. године, где сте? 
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СВЕДОК "А": Датума се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, испричајете нам шта Вам је познато у вези 
овог догађаја? 
СВЕДОК "А": Не знам конкретно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одлазите у Ђиновце, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да, да, сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте први пут отишли у Ђиновце да обиђете 
ваше припаднике? 
СВЕДОК "А": Па то је било изјутра негде сад не могу ја сад тачно тај сат 
да се сетим сата колико је било, да ли је било 9 или 10, али било је то негде 
јутри да је то било. Кренули смо значи, кренула је наша патрола. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сви налазите испред СУП-а? 
СВЕДОК "А": Да испред СУП-а. Тог дана је кренуо и помоћник Ненад 
Јовановић са нама да обиђе припаднике који су на терену да их посети, да 
види шта се дешава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је помоћник? 
СВЕДОК "А": Ненад Јовановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ненад Јовановић, мало моменат, када долазите, 
значи Ви се налазите испред ОУП-а Ви, ко још? 
СВЕДОК "А": Чукарић Слађан, Тановић Радован, ја мислим, Петковић 
Мики и ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Где се налази помоћник, јел био ту исто 
испред? 
СВЕДОК "А": Помоћник је био ту испред и хтео да крене и он са нама да 
обиђе ове припаднике који су на терену, да види како су и шта, да ли им 
нешто треба, да ли нема неко од повређених и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Вам он то саопштава тог јутра да ће кренути са 
Вама? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било уобичајено да он иде са Вама у 
обилазак? 
СВЕДОК "А": Па, није било али ето кренуо је, тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како сте кренули? 
СВЕДОК "А": Ми смо кренули истим тим блиндираним возилом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Могли сте сви ту да станете, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да, стали смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле узимате храну? 
СВЕДОК "А": Из станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из станице? 
СВЕДОК "А": Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли већ претходно имали распоред да ћете Ви 
и Ваша патрола да идете у обилазак? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имали сте распоред? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И претходног дана сте знали да ћете ви ићи, јел 
тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и како то бива, ви одлазите? 
СВЕДОК "А": Одлазимо у Ђиновце. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је било од прилике кажете колико, око? 
СВЕДОК "А": Па не знам сад стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У јутрањим сатима? 
СВЕДОК "А": Тако нешто, сад да кажем, десет, једанаест па до колико смо 
се задржали тамо, да ли петнаест минута, сат времена или. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми у које време, кад је Вама радно време, 
кад Ви долазите у станицу? 
СВЕДОК "А": У осам сати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У осам. Па шта радите. Ту сте се задржали? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико. Мислим, да Вас подсетим кад сте од 
прилике могли да кренете за Ђиновце, да ли сте се задржали један сат, два 
сата, ту код станице па сте кренули или како? 
СВЕДОК "А": Па нисмо, тако негде пола сата ако смо се, док смо се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пола сата? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И после тог пола сата ви крећете? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Колико је удаљено од Суве Реке, колико је 
удаљено Ђиновце? 
СВЕДОК "А": Па неких пет километара можда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пет километара? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За које време можете да стигнете? 
СВЕДОК "А": Па сад све зависи како се вози, може да се стигне за десет 
минута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био проходан пут? 
СВЕДОК "А": Па био је проходан пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био неки саобраћај? 
СВЕДОК "А": Па није тада у то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није био? 
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СВЕДОК "А": Време слабо је било и саобраћај и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли нешто говорите у блиндираном возилу, 
нешто конкретно у вези тог обиласка, неких задатака или нешто, да ли сте 
нешто причали? 
СВЕДОК "А": Па не знам, стварно не сећам се да смо нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се. Средства везе да ли је неко имао од 
вас? 
СВЕДОК "А": Имао је помоћник Ненад Јовановић и Чукарић Слађан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само њих двојица? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А, Тановић? 
СВЕДОК "А": Тановић мислим да није имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петковић? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није. То је отворена веза, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли док идете блиндираним возилом да ли чујете, 
да ли се нешто дешава, да ли неко нешто јавља, нешто што би било 
значајније? 
СВЕДОК "А": Па оно, било је ту доста тих разговора, а сад нисам могао ја 
то све да попамтим ко је то звао и где се то све дешавало, зато што на 
једном каналу су више тих радили, био је Призрен, Ђаковица, Пећ и 
околна места, и не знам више ко није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кад сте стигли до Ђиноваца, шта се дешава, 
кога затичете тамо? 
СВЕДОК "А": Тамо смо затекли прво, пошто је био са десне стране пута, 
Аризановић Зоран, он је био ту са десне стране Ђиноваца када се улази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јел разговарате нешто са њим? 
СВЕДОК "А": Да, како. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме предајете ту храну? 
СВЕДОК "А": Да, и њима предајемо ту храну и пита их помоћник, како, да 
нису имали напад  неки да нису приметили нешто, да нису, неко кретање 
терориста и тако то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дорбо. Кога још затичете? 
СВЕДОК "А": Па, не сећам се сад тачно ко је још био ту с њим у групи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то нека кућа или шта је то, локал? 
СВЕДОК "А": Није, није, они су били на отвореном, било је ту неко жбуње 
и бачено једно шаторско крило и они су ту били смештени на отвореном 
под ведрим  небом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд сте знали да је тачно то ту где треба да 
идете, пошто кажете да су пре два дана, рецимо, отишли? 
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СВЕДОК "А": Па они су били поред пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поред пута? 
СВЕДОК "А": Та чесма где се налазила и они су били ту поред пута, 
обезбеђивали тај пут.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите кога сте још видели? 
СВЕДОК "А": После смо наставили мало даље, још једно двеста, триста 
метара такорећи која је била друга група тамо на терену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је то? 
СВЕДОК "А": Исто у Ђиновце. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто Ђиновци? 
СВЕДОК "А": Да, али ови су били са леве стране, ту је био Петковић, овај,  
Поповић Анђелко и остали који су били тамо, не могу сад тачно све да 
попамтим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи само се Поповића сећате? 
СВЕДОК "А": Да, зато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли после тога још негде идете? 
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико се по Вашој процени ту задржавате? 
СВЕДОК "А": Па исто, њима смо дали ту храну, муницију, разгледали 
мало ту каква је ситуација и од прилике можда неких пола сата, сат, у врх 
главе, не знам ни ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Након тога се враћате? 
СВЕДОК "А": Да, враћамо се за Суву Реку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И које време, по некој Вашој процени од прилике, 
колико би то било, ако сте кренули негде око пола девет, девет, задржавате 
се кажете колико. Кад сте сигли од прилике, по Вашем сећању? 
СВЕДОК "А": Па ја, можда једанаест сати, ако је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Око једанаест можда? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел са Вама иста екипа се враћа, јел тако, нико није 
остао? 
СВЕДОК "А": Да, да, иста екипа, нико није остао, значи сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и долазите значи до Ваше полицијске 
станице? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На путу до Ваше полицијске станице, да ли се 
нешто дешава необично, да ли се чују нека дејства, неке акције? 
СВЕДОК "А": Ми кад смо стигли, значи ми смо се паркирали из правца 
Призрена, било је возило паркирано на тротоару испред зграде СУП-а 
полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви имате мапу пред Вама? 
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СВЕДОК "А": Да, да, имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Режија, да ли може да се мапа покаже, код сведока 
која се налази. Да ли је могуће. Добро, ако то није могуће, ја ћу Вас 
молити, да кад говорите и док Вам будем постављала питања, где, како, 
где сте се налазили, у ком моменту, да то Ви означите на овој Вашој скици 
коју имате? 
СВЕДОК "А": Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да не бих касније прекидао. Ја Вас молим 
ако режија може да прикаже сто испред овог сведока обзиром на његов 
усмерен поглед, да ли гледа на екран или. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесмо већ смо то. Ево нам је и мапа? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Само скица нема никаквих других списа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, нисте били ту, већ смо о томе? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Извињавам се судија, извињавам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Већ смо о томе коментарисали. Добро, хвала. 
СВЕДОК "А" , значи, Ви се враћате блиндираним возилом? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из правца? 
СВЕДОК "А": Из правца Призрена ка Приштини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из правца Призрена? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и где паркирате возило. Ко вози? 
СВЕДОК "А": Возио је Чукарић Слађан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чукарић је возио? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неког распореда седења, да ли се можда сећате? 
СВЕДОК "А": Па не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК "А": Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, из правца Призрена где се паркира то 
блиндирано возило? 
СВЕДОК "А": Па овде испред станице полиције, значи Високи борови где 
пишу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам чула? 
СВЕДОК "А": Испред станице полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред станице. Е сад, пошто овде имамо? 
СВЕДОК "А": Пише стаза, онда Високи борови. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стаза, значи ту паркирате блиндирано? 
СВЕДОК "А": Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ту где су баш означени ови Високи борови или 
на тој стази? 
СВЕДОК "А": На тој стази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На тој стази. 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Ви видите ту када долазите? 
СВЕДОК "А": Преко пута, овде где пише Приштина па овај угао 
Приштина-Рештане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "А": Значи на самом углу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ова улица Приштина-Призрен, како се зове та 
улица? 
СВЕДОК "А": Не бих знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "А": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи ви сте на углу Приштина-Рештане, јел 
тако? 
СВЕДОК "А": Да, тако, једна црта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту видите нешто? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта видите? 
СВЕДОК "А": Видимо камион који су користили Чегрови и стиже тај 
камион и они искрцавају се из тог камиона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле стиже камион, из ког правца? 
СВЕДОК "А": Из правца Призрена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из правца Призрена? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Како је изгледао тај камион? 
СВЕДОК "А": Тај камион је био маскиран, значи маскирне боје, био је 
блиндиран, био је, значи имао је оклоп метални са стране, све до, значи 
оно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имао неку кабину, неку цираду или нешто? 
СВЕДОК "А": Имао је кабину, међутим био је сав у оклопу, био је са 
стране, горе је било отворено а са стране је био блиндиран лимом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се дешава из камиона? 
СВЕДОК "А": Из камиона искрцавају се ти «Чегрови», полицајци који су 
били на испомоћ у Сувој Реци и ми смо стали и даље ту испред зграде 
СУП-а на тротоару и гледали смо шта се дешава шта раде људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам нешто говори помоћник командира 
Јовановић Ненад, да ли Вам нешто говори? 
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СВЕДОК "А": Ништа није знао ни он о чему се ради, нити је био упозорен, 
не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви видите ко вози тај камион? 
СВЕДОК "А": Нисам могао да видим зато што је то стварно било 
блиндирано, значи био је неки мали отвор само колко да може да се види, 
да се вози, колико би мого само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су изгледали ти «Чегрови» кад су изашли из 
камиона, кажете, колико их је било од прилике? 
СВЕДОК "А": Па било је прво један камион, па је стиго други камион и 
они кад су изашли из тих камиона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је паркиран тај други камион јел стоји у низу 
један иза другог? 
СВЕДОК "А": Да, да, један иза другог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Један иза другог, добро. 
СВЕДОК "А": Да, да. И они се значи искрцавају и крећу овде, овамо где 
пише албанске куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тим путем? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то овај пут Приштина-Рештане? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али на почетку,  кажете Албанске куће? 
СВЕДОК "А": Да, на почетку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и колико их је од прилике по некој Вашој 
процени кад су се искрцали из једног из другог камиона, колико их од 
прилике има? 
СВЕДОК "А": Па било је можда четрдесет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Ви радите, шта Вам говори Јовановић, нешто 
се дешава, да ли у том моменту, пошто кажете да су они имали средства 
везе, Јовановић и Чукарић, да ли се нешто дешава, да ли чујете да са неким 
разговарају? 
СВЕДОК "А": Ништа, ови људи који су излазили из камиона, ти 
припадници полиције Чегрова, они су били људи бесни, зато што су дуго 
били доле на терену, све им је досадило, били су бесни и кренули су ка тим 
кућама и ми смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одкуд Ви знате у том моменту да су они бесни, 
како Вам они то делују? 
СВЕДОК "А": Па знате шта, како, кад човек излази из камиона и само 
онако понаша се као звер. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите због тога што им је досадило? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате сазнање, да ли им је неко страдао у 
скорије време? 
СВЕДОК "А": Не знам тачно, али страдали су доста и њихови колега и 
командира можда и не знам све тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, крећу према овом путу Приштина-Рештане, 
ту са ове стране где су Албанске куће? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли држе неко оружје у рукама, како крећу, како 
се? 
СВЕДОК "А": Да, они су имали аутоматске пушке, пиштоље као и сваки 
полицајац и крећу у стрелцима, раширени у стрелце и крећу, то је мало 
неко брдашце и они крећу онако, ка тим кућама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су били у којој униформи, плавој маскирној 
или зеленој маскирној? 
СВЕДОК "А": Е, сад не бих могао тачно да се сетим, али било је плаво, или 
мислим плаво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећате или не? 
СВЕДОК "А": Па не бих могао сад тачно да баш, те боје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, развијају се кажете у стрелце? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел држе у рукама аутоматско оружје? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта, јел Ви чујете нешто, јел чујете да неко 
нешто говори, да ли се чује нека команда, како они то крећу, да ли неко 
руководи том? 
СВЕДОК "А": Не знам, ми нисмо, само и даље гледали, ми смо били како 
смо стигли из Ђиновца, ми смо ту стајали на том тротоару и гледали где 
иду ти људи и шта раде. Међутим, наилази «Ланд  Ровер» на самом углу, 
овде где пише Приштина, на самом том углу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ми реците, где је овде главни улаз од станице, 
ту кажете где пише Приштина, јел ту негде? 
СВЕДОК "А": Не, не овамо Приштина-Рештане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приштина-Рештане? 
СВЕДОК "А": Значи Приштина-Рештане, на самом углу Приштина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На самом углу, добро? 
СВЕДОК "А": Е, значи ту је.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Означите то где је плави «Ланд  Ровер»? 
СВЕДОК "А": Ево овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После ћемо ми узети скицу кад буде означио, не 
можемо то технички да изведемо сад. Јел можете оловком да означите где 
је плави «Ланд  Ровер»? 
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СВЕДОК "А": Да означим на мојој скици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На Вашој скици, да? 
СВЕДОК "А": Да, може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ставите иницијале плавог «Ланд  Ровер»  где 
је. Значи ту где је Приштина? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, означићете. То ћемо ми на некој паузи да 
видимо ту скицу, значи Ви ћете све да означите, где су камиони? 
СВЕДОК "А": Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, где су камиони, где је плави «Ланд  Ровер»  
и где се ви налазите. Ви сте, добро, то сте објаснили, ту сте код овог 
главног улаза, код стазе, код стазе сте ви. Реците ми, ко излази из тог 
«Ланд  Ровер», какво је то возило, које боје, да ли има неке ознаке, чије је 
то возило, да ли знате?  
СВЕДОК "А": То су користили «Чегрови», то је њихово возило, ми нисмо 
имали, станица полиције није имала то такво возило, то су користили 
Чегрови, то је било њихово возило и из тог возила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко излази из плавог, из «Ланд  Ровер»? 
СВЕДОК "А": Излази «Чегар 1».  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и шта се дешава? 
СВЕДОК "А": Чегар 1 креће ка станици полиције, где смо ми стајали и 
обраћа се помоћнику Ненаду Јовановићу, помоћник Ненад Јовановић је 
хтео да њега одпоздрави, како већ иде, полицијски, војнички, како да се 
изразим, међутим, он није хтео ни да се здрави са помоћником тај «Чегар 
1» и он је њему наредио да не стојимо ту, већ да кренемо за њим, значи да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За ким да кренете? 
СВЕДОК "А": За Чегровима, овом јединицом које су кренуле, ми да 
пратимо њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви то чујете кад он каже? 
СВЕДОК "А": Па ја сам био ту са њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту сте одмах стајали? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како каже? 
СВЕДОК "А": И нама помоћник Ненад Јовановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како каже помоћнику, како му се обраћа, шта каже 
тачно, кажете наредио, како да ли чујете речи? 
СВЕДОК "А": Па реко је «шта гледате, шта чекате ту» и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је то вама био знак? 
СВЕДОК "А": Па ништа,  помоћник је рекао само «ајмо, ајмо, идемо» и ми 
нисмо знали ни шта, ни где, нисмо имали ни времена, онако, баш некако 
безвезе оно кренуо, нит знаш шта требаш, нити где идеш, нити који посао. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите некога у овом дворишту полицијске 
станице, да ли видите или само сте ви ту, кога видите још, значи испред 
полицијске станице? 
СВЕДОК "А": Ми смо били ту испред станице, у станици не сећам се ко је 
био, да ли је био неко после тога, ми смо кренули одмах. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, да ли ме разумете, да ли сте само ви ту испред 
полицијске станице, ви сте на тој стази, да ли видите још неког од ваших 
припадника полиције или било кога? 
СВЕДОК "А": Не, не, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су ту била још нека возила паркирана у кругу 
полицијске станице? 
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и крећете? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како то иде, опишите сад то, крећете за? 
СВЕДОК "А": Па ми смо кренули један по један у колони, пошто су они 
кренули овамо где пише Албанске куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел иде Јовановић са вама? 
СВЕДОК "А": Да, Јовановић је кренуо са нама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је Чегар? 
СВЕДОК "А": Чегар је остао ту код возила, његовог возила, и ми 
настављамо даље, овамо пут где пише Приштина-Рештане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су ови «Чегрови» који су се искрцали из 
камиона? 
СВЕДОК "А": Они су овамо где пише Албанске куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На овом почетном делу или? 
СВЕДОК "А": Да, на почетном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На почетном? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта видите, шта они раде? 
СВЕДОК "А": Па они улазе у куће и врше претес неки и тако и чује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли избацују људе? 
СВЕДОК "А": Избацују људе и чују се неке пуцњаве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И пуцњава? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите да ли је неко погођен од тих људи, да 
ли? 
СВЕДОК "А": Па њих нисмо могли да видимо зато што смо ми већ овамо 
трком стигли до куће где су били ОЕБС. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Трком? 
СВЕДОК "А": Да, ми смо већ онако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко све, Ви? 
СВЕДОК "А": Па помоћник Ненад Јовановић, Чукарић Слађан, Тановић, 
Петковић Мики и ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи трком долазите до куће где је ОЕБС? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На том путу да ли видите можда неки леш док 
идете трком, да ли видите да је неко убијен? 
СВЕДОК "А": Не, на том путу није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није? 
СВЕДОК "А": Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта радите кад сте дошли до куће ОЕБС-а? 
СВЕДОК "А": До куће ОЕБС-а, пошто ту су већ били «Чегрови», ту је била 
нека радња раније ауто-делова и био је камион паркиран и који су они ту 
празнили те ауто-делове и узимали ауто-делове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је био тачно камион, означите тај камион где се 
налази, да ли се налази на овој стази или где? 
СВЕДОК "А": Ту испред куће ОЕБС-а где се налазио тај локал. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Баш испред саме куће? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел предњег дела куће, на путу? 
СВЕДОК "А": Предњег дела куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у ком моменту видите тај камион, да ли сте га 
видели већ да је био ту раније или кад, у ком моменту сте га угледали? 
СВЕДОК "А": Па ми кад смо наилазили тај камион већ се био ту паркирао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То кад сте трком ишли? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав је то био камион? 
СВЕДОК "А": Е, не сећам се тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да опишете камион? 
СВЕДОК "А": Не, да ли је био «Застава» или «Мерцедес» или. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се, шта раде, ту кажете «Чегрови» да раде 
нешто, колико их има око те куће? 
СВЕДОК "А": Па не сећам се тачно броја, можда четворо, петоро или. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од ових «Чегрова»? 
 СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта раде, кажете да је ту била нека продавница 
делова? 
СВЕДОК "А": Била је продавница ауто-делова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И, шта раде из те продавнице? 

К.В. 2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.12.2006. год.                                          Страна 23/91 
 
 
 

 

 СВЕДОК "А": Они су празнили ту продавницу, узимали све то што је 
било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испразнили продавницу? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли им се неко супротставља? 
СВЕДОК "А": Ко сме да им се супротстави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јел Ви видите моменат кад они утоварују те 
делове? 
СВЕДОК "А": Да, ми смо прошли поред њих и идемо у кућу иза ОЕБС-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која је то кућа. Значи кућа баш иза ОЕБС-а? 
СВЕДОК "А": Да, да, баш иза ОЕБС-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко Вам каже да Ви идете туда. Да ли вас неко 
усмерава како да идете? 
СВЕДОК "А": Па не знам, не могу да се сетим тачно ко је, пошто су они 
већ били ту у тој кући и  ми смо као, идите ви даље, не знам сад ко нам је 
тачно рекао, да ли је помоћник, да ли је Чукарић, да ли је Тановић, дал, 
стварно не знам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се не сећате? 
СВЕДОК "А": Па ко је рекао да идемо даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли Ви чујете неку наредбу, неку команду у 
односу на ове Чегрове, како они иду, да ли њима неко командује како да 
иду и где да иду? 
СВЕДОК "А": Они су имали своје те старешине које, не знам ни ја ко им је 
то командовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "А": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се чује нека пуцњава? 
СВЕДОК "А": Пуцњава је била само тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
СВЕДОК "А": Па у, околина ту,око тих кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Око тих кућа? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли из кућа чујете пуцњаву? 
СВЕДОК "А": Нисам Вас разумео из које куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи чујете пуцњаву око кућа, да ли неко из куће 
пуца, морамо скицу да пратимо. Да ли неко из кућа пуца? 
СВЕДОК "А": Па не, нисам разумео питање из куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овако, реците ми. Значи ви сте дошли сада иза 
куће ОЕБС-а? 
СВЕДОК "А": Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се дешава ту. Не знате ко вам је рекао да идете 
иза куће? 
СВЕДОК "А": Ја колико се сећам Чукарић Слађан је реко мени и 
Петковићу Микију да, ја сам био са, пардон, са, да, гледано од куће ОЕБС-
а, са десне стране а Мики је био са леве стране, а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гледано од куће ОЕБС-а? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви стојите  десно од куће ОЕБС-а или иза 
ове куће што је означена? 
СВЕДОК "А": Иза куће ОЕБС-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли са предње стране? 
СВЕДОК "А": Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гледано на ОЕБС или са задње стране куће, на ком 
сте Ви углу? 
СВЕДОК "А": На боку, значи овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На боку? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи иза куће, у низу? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви се налазите с десне стране? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко се налази с леве? 
СВЕДОК "А": Петковић Мики. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И шта ви радите, зашто стојите ту? 
СВЕДОК "А": Ми стојимо ту да обезбеђујемо Тановића и Чукарића да 
неко не припуца на њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам каже да обезбеђујете? 
СВЕДОК "А": Чукарић Слађан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и шта се дешава, јел они улазе у кућу? 
СВЕДОК "А": Они, да они улазе у кућу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ту кућу где се ви налазите  на боку? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су само они присутни или су ту и ови, како 
Ви кажете из «Чегрова»? 
СВЕДОК "А": Не, «Чегрови» су били у другим кућама, они су настављали 
даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи само сте ви око те куће? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта раде Тановић и Чукарић? 
СВЕДОК "А": Врата су била закључана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која врата, са предње или са задње стране? 
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СВЕДОК "А": Не,  са предње стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам чула? 
СВЕДОК "А":  Са предње стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са предње стране, закључана врата? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро? 
СВЕДОК "А": Међутим када су они покушавали да уђу у кућу да развале 
врата чула се нека галама доле у кући и почели су људи да излазе из куће и 
жене и деца почели су да беже ка занатском центу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто беже? 
СВЕДОК "А": Па уплашили се од пуцњаве и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесу пуцали? 
СВЕДОК "А": Па пуцали су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Около? 
СВЕДОК "А": Около и људи се уплашили нормално, жене, деца, старци и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А ко отвара врата, да ли Ви видите то? 
СВЕДОК "А": Нисам мого. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете то да видите? 
СВЕДОК "А": Нисам могао да видим зато што сам био овамо са десне 
стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта чујете само да лупају на врата? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тановић и Чукарић и ништа више не можете да 
видите? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Је ли они истерују народ из куће или шта 
раде? 
СВЕДОК "А": Па људи су сами изашли кад су већ видели да улазе унутра 
и да лупају на врата и онда су они сами изашли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где беже? 
СВЕДОК "А": Кренули су ка Занатском центру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, сад ми објасните тај пут. Ви видите са тог бока 
где се налазите с десне стране? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Жене и децу која беже, јел то иду према станици 
полицијској или како? 
СВЕДОК "А": Не, они. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или према аутобуској, како иду? 
СВЕДОК "А": Они иду ка аутобуској станици. 

К.В. 2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.12.2006. год.                                          Страна 26/91 
 
 
 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овако ми само реците, имамо, гледајте овај пут 
Приштина-Рештане, да ли иду право према аутобуској станици или беже 
према полицијској станици? 
СВЕДОК "А": Не, иду овамо ка Занатском центру, пише Рештане и овај 
улаз где пише Занатски центар . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ту они беже значи? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овамо где је скроз десно јел тако, на овој скици где 
стоји улаз у Занатски центар ? 
СВЕДОК "А": Да, има ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћете исто означити, људе који, значи они ту 
беже то је тај пут Приштина-Рештане? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не иду, нема никакве везе полицијска станица је на 
супротној страни? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и Ви посматрате, јел Ви видите са тог угла 
где се налазите како они беже према центру, улаза у Занатски центар ? 
СВЕДОК "А": Пошто се пуцало овамо где сам ја био, нисам имао заклон ја 
сам кренуо да се вратим испред зграде, да се заштитим од пуцњаве, нисам 
имао ни ја ни Мики никакав заклон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред које зграде сте кренули? 
СВЕДОК "А": Па испред те куће пардон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са предње стране? 
СВЕДОК "А": Да, где су били Чукарић и Тановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел их Ви видите ту или их не видите? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта они раде? 
СВЕДОК "А": Ту су они били и били су четири лица која су легитимисала, 
узели им податке, личне карте, возачке дозволе и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко им узима, ко их легитимише, Чукарић и 
Тановић? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви то посматрате  значи када сте дошли с предње 
стране и Ви видите то? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви познајете ова лица, та четири лица која 
сте определили, да ли Ви њих познајете пошто? 
СВЕДОК "А": Знао сам их из виђења зато што сам живео ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико дуго сте ту живели? 
СВЕДОК "А": Од честе године, па до '99. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је од прилике колико година? 
СВЕДОК "А": Двадесет пет година, колико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обзиром да сте толико дуго живели, да ли уопште 
препознајете неко од тих лица, кога. 
СВЕДОК "А": Па препознајем зато што су радили ти људи, тренирали 
кошарку, ишли смо у њихове локале, пицерије и тако то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кога, јел знате по имену  ко је то, кога 
препознајете? 
СВЕДОК "А": Право да Вам кажем, оног брку, да ли је био Бујар или 
Седат и Агрон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Агрон? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су три, јел познајете сва четири лица или? 
СВЕДОК "А": Па из виђења све сам их знао сад право да Вам кажем ја и 
моје другаре с ким сам се дружио и заборавио из вида више и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то су кога препознајете Бујар, Сердар и 
Агрон? 
СВЕДОК "А": Седат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И шта они раде, шта им говоре, они их 
значи легитимишу, узимају те возачке дозволе? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То што сте све навели и шта их говоре, јел им 
нешто говоре? 
СВЕДОК "А": Па ништа они су били окренути ка зиду иза куће ОЕБС-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је тај зид? 
СВЕДОК "А": Значи са задње куће ОЕБС-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иза куће ОЕБС-а? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи они их одводе према тој кући ОЕБС-а? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је, хоћете само тај зид да означите, обележите 
зид? 
СВЕДОК "А": Па није зид, то је кућа, иза куће је, значи та кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иза куће ОЕБС-а? 
СВЕДОК "А": Да. Кућа ОЕБС где пише то је ту иза. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И шта раде? 
СВЕДОК "А": Кад су их легитимисали и све то и почиње пуцњава од 
једном, пуцали су Тановић и Чукарић на та лица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви гледате? 
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СВЕДОК "А": Ја сам кренуо зато што је пуцало се са ове стране, да 
побегнем да ме неко не погоди од наших полицајаца, међутим, наилазим 
на то да видим ту пуцњаву како пуцају на њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ти људи падају? 
СВЕДОК "А": Па људи су пали на лицу места значи побијени су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Убијени су били? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта кажете, Ви се склањате, где се склањате, јел 
у моменту када су они убијени Ви се склањате или кад? 
СВЕДОК "А": Па да, ја сам хтео да кренем, значи већ кад су изашли људи 
ја сам хтео да се вратим овамо испред куће нисам имао потребе више тамо 
да будем зато што се пуцало одозго, овамо где су били «Чегрови» у овим 
кућама ту у близини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сад у оном горњем делу или не? 
СВЕДОК "А": Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У горњем делу су пуцали «Чегрови»? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и видели сте ти људи су пали и шта сад Ви 
радите, на којој удаљености сте Ви били у односу на те људе? 
СВЕДОК "А": Па то је било можда десет метара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Десет метара. То су све значи били мушкарци јел 
тако? 
СВЕДОК "А": Да мушкарци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су били у некој униформи? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису. Како су били обучени? 
СВЕДОК "А": Па у цивилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У цивилу. Да ли су били наоружани? 
СВЕДОК "А": Нису. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта после тога Ви радите, кад су они пали, 
видели сте да су убијени и шта се дешава после тога? 
СВЕДОК "А": Жене и деца почели су да беже и ти старци, мени је наредио 
Чукарић да пратим те људе где ће да иду, значи где ће да иду даље. Кад су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он Вам наређује? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
СВЕДОК "А": Кренули смо значи, кренуо сам за њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где крећете? 
СВЕДОК "А": Ка Занатском центру, улаз овде где пише Занатски. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово где пише улаз у Занатски центар ? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту крећете? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Излазите на овај главни пут и идете према 
улазу у Занатски центар ? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "А": А пре тога је неко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли неко усмерава те људе или они тако беже? 
СВЕДОК "А": Не знам ко их је усмерио али они су тако кренули и кад, 
имао је неко кључ од те пицерије и они уђоше у том локалу. Ушли су у том 
локалу и ја видео да су ушли у том локалу, скупили се они ту и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел идете Ви за њима? 
СВЕДОК "А": Па не, ја сам већ стигао а они су били унутра, значи ја када 
сам већ стигао они су били већ у локалу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је ту поред Вас? 
СВЕДОК "А": Поред мене је био Петковић Мики. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви значи са њим заједно идете и пратите те 
људе? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са Микијем? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ви нешто коментаришете? 
СВЕДОК "А": Па не сећам се шта смо коментарисали и шта ће да буде 
даље, нисам ни ја знао шта се дешава. Враћамо се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ми реците пре него што. Да ли је ту убијена 
нека жена? 
СВЕДОК "А": А у то је пуцао неко пре него што сам ја кренуо тамо, пуцао 
је да ли из Чегрова неко ил из друге куће пуцао је неко то су биле двоје 
старијих људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, јел они пуцају то кад ови људи беже јел 
пуцају у њих? 
СВЕДОК "А": Да, кад су кренули да беже ту је неко пуцао рафал и сад, 
били су погођени мушкарац и жена, старији људи су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли то старији људи били? 
СВЕДОК "А": Да, да, старији људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како, јел то био један рафал или више? 
СВЕДОК "А": Па један рафал био, онако, на ту гомилу људи то је било 
доста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где се тај човек, што кажете старији и жена 
колико су они удаљени у односу на Вас. Ви видите кад су они, јесу ли они 
пали или шта, кад су пуцали? 
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СВЕДОК "А": Па ја сам прошао поред њих, то је та стаза, тај тротоар, како 
да га назовем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли већ ушли у Занатски центар ? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ушли сте, и где су они ту од прилике? 
СВЕДОК "А": Они нису могли да се помакну, ови људи, значи ту су 
остали, лежали били су ноге, доле негде погођени и нису могли више даље 
да беже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су у самом овом улазу у Занатски центар  
остали да леже или дубље у Занатски центар ? 
СВЕДОК "А": Мало даље, ту код, значи аутобуска станица па ту негде, 
овде на. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте сад идете аутобуска станица, овде видите 
како је нама означено. Улаз у Занатски центар , па Занатски центар , како 
сад? 
СВЕДОК "А": Не, не аутобуска станица, мислим иза аутобуске станице, ту 
тај Занатски центар , ту су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то је иза аутобуске, ту у оквиру Занатског 
центра? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јел ту, реците ми. Означите тачно где Ви 
видите да они леже? 
СВЕДОК "А": Означио сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Означите, човек и жена који су погођени, кажете 
рањени су, где су рањени у ногу? 
СВЕДОК "А": У ноге, ево  ја сам видео жену да је била у ноге. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и Ви пролазите поред ње? 
СВЕДОК "А": Да пролазимо поред ње. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где, куда идете? 
СВЕДОК "А": Идемо, значи настављамо овамо ка Тржном центру да 
видимо где су ови остали, и кад смо стигли видео сам да су у пицерију 
затворени су људи, закљућали су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Означите тачно где је пицерија. Значи Зантски 
центар и напишите пицерија. Ви идете са Петковић Микијем, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Пратите те људе? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је од прилике тих људи било ту у том 
Занатском центру, ти који беже, жена, деца? 
СВЕДОК "А": Па од прилике не знам можда двадесет пет, тридесет, нисам 
их бројао, ал да кажем оно, не знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "А": Не знам тачно. И ништа ми, значи видели смо то да су они 
ту у ту пицерију закључали се и ми се враћамо назад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, сад ми реците, значи ушли су у пицерију, да ли 
видите Јовановић Ненада ту? 
СВЕДОК "А": Јовановић Ненада ја више нисам га ни видео, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад га последњи пут видите у односу, значи пре 
него што сте ушли у тај Занатски центар , да ли сте га видели код куће 
ОЕБС-а? 
СВЕДОК "А": Нисам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да је дотле дошао, а да ли га после 
видите? 
СВЕДОК "А": Нисам га видео више уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште га нисте видели? 
СВЕДОК "А": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кога од Ваших ту видите? 
СВЕДОК "А": Само Тановића и Чукарића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је камион овај где се товарила та роба, где су 
уносили ту робу, да ли је отишао? 
СВЕДОК "А": Е не знам, не могу да се сетим, нисам ни више обраћао 
пажњу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте обраћали пажњу? 
СВЕДОК "А": На камион и на то, јер сам био изгубљен и уплашен и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, они се затварају кажете у пицерију? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се то затварају јел закључавају врата или шта? 
СВЕДОК "А": Па ушли су унутра, ја нисам ни проверавао право да Вам 
кажем врата, нити је Мики проверавао врата, него видели смо ту, ушли су 
људи и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На којој удаљености сте Ви и Мики у односу на 
пицерију? 
СВЕДОК "А": Па ништа, ми смо стајали ту, на том тротоару испред 
пицерије на метар, два. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јесте ли све означили то, то ћемо после 
морати да видимо ту скицу. Јесте ли означили пицерију где се Ви налазите. 
И Ви и Мики где се налазите како посматрате? 
СВЕДОК "А": Значи овде смо, назначио сам пицерију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и шта сад ви радите, они су у пицерији шта 
ви радите? 
СВЕДОК "А": Ми се враћамо назад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим путем? 
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СВЕДОК "А": Истим путем где смо дошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи враћате се, идете поново где је овај улаз у 
Занатски центар  доле, где сте и ушли? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тим путем се враћате? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта видите на том путу и кога видите? 
СВЕДОК "А": Рекли смо Тановићу и Чукарићу да су ти људи у пицерији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где видите Тановића и Чукарића кад се враћате, 
где су они? 
СВЕДОК "А": Па они су већ на улазу у тај, значи сами Занатски центар . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и кажете где су људи? 
СВЕДОК "А": Да, кажемо да су људи ту, они су рекли добро у реду је и у 
међувремену мени каже Тановић, каже иди на аутобуској станици је била 
ту као ресторан, кафана нека иди узми две флаше пића, алкохола и да се 
смириш, да се стабилизујеш и ми смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто, зашто Вам је то рекао? 
СВЕДОК "А": Па ја сам био, и сад када причам ово, сад и даље, оно да се 
подсетим значи, био сам преплашен, уплашен све се то брзо одиграло 
изненада, познавао сам те људе, без обзира што су били Албанци незгодно 
ми је било некако, не знам ни ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми кад се враћате, идете према овом улазу у 
Занатски центар , да ли видите то двоје старих људи ту који су били 
рањени? 
СВЕДОК "А": Е, када сам отишо ја за то пиће они су и даље били ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, исто на том улазу? 
СВЕДОК "А": Да, исто ту где су стајали. Кад сам се ја вратио са аутобуске 
станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте молим Вас. Идете улаз у Занатски центар, 
ту се враћате, јел тако, тим путем и идете Рештане-Приштина, јел тим 
путем идете? 
СВЕДОК "А": Да. Не,  не, овде има, поред њих, где су ови убијени значи ту 
је био пролаз у аутобуску станицу, значи оно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морате да ми означите тај пролаз у аутобуску 
станицу, овде не видим. Значи улаз у Занатски центар , Ви кажете враћате 
се истим путем којим сте и дошли, јел тако. Где је пролаз за аутобуску 
станицу? 
СВЕДОК "А": Па није било ограђено, значи овамо, значи Тржни центар и 
ово, то није било ограђено из аутобуске станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел то слободан. Јел видите како је то нацртано, 
јел слободан пролаз? 
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СВЕДОК "А": Нацртано. То је слободан пролаз био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, све је слободан пролаз? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ:  Опростите судија, ово већ нема сврхе, ми 
имамо хард копије ове скице и сви имамо ту скицу испред себе, не би било 
лоше. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има и он. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ:  Не би било лоше да режија покаже како он то 
означава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то може, то би било најбоље. Да ли то 
уопште може режија да покаже како нам сведок означава путању којом 
иде. Само мало да чујем, да ли је могуће. Фиксна је камера. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја имам још један предлог, коначно ово 
јесте начин саслушања сведока који је нов у овим поступцима који ми 
радимо. Ми немамо никакве сврхе да гледамо скицу лица места на којој се 
ништа не види, дајте да видимо лице сведока, његову реакцију, нек он на 
скици црта то што мисли да црта и то што га Ви питате, а нек касније 
прикаже ту скицу, или пак судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вам кажем, можемо и други предлог да рецимо 
он означи све то па да ми ту скицу скенирамо и да имамо сви да видимо да 
стави на документ камеру? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ако могу да завршим, извините тужиоче 
немојте бити нестрпљиви, ја нећу Вас никако прекидати. Иначе имам 
примедбу на овакав начин испитивања сведока. Сведок овде треба да се 
изјасни по ономе како се сећа, да опише те све детаље, а тек након тога да 
му покажете скицу и да то што је већ рекао објасни и разјасни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо пратити, та скица одговара томе. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Знате, све једно што одговара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да видимо да ли је он био на неком од тих 
места које описује или сада на скици тражи то, нек прво опише па тек онда 
на скици нек препозна то лице места које је описао, јер ово нема овако 
сврхе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите. Изволите јел имате неки предлог? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И молим Вас лице дајте да видимо 
сведока, немојте, онда нема никакве везе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја мислим ако је, јел могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овако, да будемо конструктивни, ако је могуће, 
не мора стално, али кад су овако важни детаљи пошто је камера 
фиксирана, сведок види где је камера, или нек му се покаже, нека само 
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окрене ову своју скицу, нек је подигне да нам покаже, после ћемо видети, 
не вреди не можемо да пратимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да  само покаже та кључна места, па није 
завршено, нек се врати имамо неколико важних ствари, имамо где су 
паркирани камиони, где «Ланд  Ровер», где су она два тела, где улазе, где 
је пролаз, нама то није баш сасвим јасно. Само тих неколико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вам кажем, мој предлог је био да он сада док 
даје исказ да он показује, да означи сва та места, направићемо паузу, ми 
ћемо узети то да се та мапа скенира и да је ми ставимо на нашу документ 
камеру и можемо у том смислу и да постављамо питања. Да се вратимо, 
наравно, да поновимо, јесте ли Ви били ту, да ли је «Ланд Ровер» био 
паркиран ту, разумете. Да понови то, практично мораћемо тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево, мој предлог је сада само, не мора цео исказ 
да понавља, да нам покаже овде су камиони, овде «Ланд  Ровер» овде сам 
био, овде су два тела, овде су на овај зид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је то, то је управо и био мој предлог. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где су ови, овде је пуцано, овде смо прошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само наставите сада сведок «А» молим Вас, значи, 
Ви се враћате, Ви кажете ово што ми имамо ове линије овако, практично 
обележене? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да је то све слободно, јел тако, то није ограђено 
ништа? 
СВЕДОК "А": Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа није, то је слободна, рецимо, јел видите ово 
где је линија између Занатског центра и аутобуске станице, ту линију јел 
видите? 
СВЕДОК "А": Е, овде где пише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то слободно, да ли је то ограђено? 
СВЕДОК "А": Ограђено је само докле пише «бензинска пумпа», значи до 
самог тог угла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, само тај угао је ограђен? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ово је све слободно између аутобуске станице и 
тог дела Занатског центра? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Значи Ви видите. Јел Ви означавате када се 
враћате где су то двоје старих људи, мене то сад занима? 
СВЕДОК "А": Означио сам ту.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Означите где се налазе то двоје старих људи 
и покажите нам. Режију бих молила да покаже после ту мапу. Добро, е сад, 
значи ту где Вам је прст? 
СВЕДОК "А": Да, ево овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту кога видите? 
СВЕДОК "А": Двоје старих људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А претходно где су они били? 
СВЕДОК "А": Ту исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто ту? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи на путу до тог места Ви сте их видели да су 
ту рањени? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту су били рањени, лежали? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви се враћате значи? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А пицерију, покажите молим Вас где је пицерија? 
СВЕДОК "А": Ево овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овамо на улазу у Занатски центар , јел ту пицерија? 
СВЕДОК "А": Да ево ове стрелице где су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јесте ту означили, написали сте пицерија 
јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту само где је улаз у Занатски, Ви се налазите где, 
покажите? 
СВЕДОК "А": Ја се налазим овде, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обележите и покажите нам? 
СВЕДОК "А": Овде икс где је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту се Ви налазите? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И сад крећете према аутобуској станици, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ту видите то двоје старих? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су они и даље, јел су живи, како, у ком стању 
их затичете, где сте затекли Тановића и Чукарића кад сте пошли према 
аутобуској станици? 
СВЕДОК "А": Кад сам прошо ти стари људи, ка аутобуској станици кад 
сам прошо и даље су били живи. Док сам ја претурао по оном кафићу и 
шта је већ, ресторану, да нађем ту флашу пића. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, чекајте молим Вас. Ви сте пошли? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, кад сте долазили видели сте да су рањени, 
стојите ту код пицерије видите људе да су ушли и да су се затворили у 
пицерији? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете, Ви се са Петковићем враћате? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су живи ти људи кад се враћате, јел их 
видите јел су они живи? 
СВЕДОК "А": Па кад смо се враћали били су живи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Били су и кад сте се враћали? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И у том повратку, ту Вам каже Тановић да донесете 
флашу? 
СВЕДОК "А": Пића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пића? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви остављате, ти људи остају ту, јел тако, то 
двоје старих? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И одлазите докле? 
 СВЕДОК "А": До аутобуске станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А Петковић јел иде са Вама? 
СВЕДОК "А": Не сећам се тачно, али мислим да. Не знам да ли је и он био 
са мном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви полазите? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где тачно долазите. Означите нам где је то, јел то 
неки ту ресторан где Ви узимате флашу пића у односу на аутобуску 
станицу, означите нам? 
СВЕДОК "А": Па то је овамо са предње стране где је било то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад нам означите и покажите нам где сте Ви 
отишли по флашу пића? 
СВЕДОК "А": Ево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да видим, прстом покажите где је то? 
СВЕДОК "А": Ево обележио сам са «Р», ево овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Означили сте, значи то је овде где је улаз-излаз од 
прилике у том делу аутобуска станица? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту сте дошли? 
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СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Узимате флашу пића и? 
СВЕДОК "А": И чује се нека пуцњава, док сам ја био већ у тој аутобуској 
станици у том ресторану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква пуцњава појединачна, рафална, каква? 
СВЕДОК "А": Појединачна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел само то чујете? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
СВЕДОК "А": Кад сам се вратио тих двоје људи што су лежали били су 
мртви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био око тих људи? 
СВЕДОК "А": Па нико није био. Ови су већ Тановић и Чукарић и Петковић 
већ овамо су били близу пицерије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли сте помислили да, ко је могао да их убије? 
СВЕДОК "А": Ја мислим да је, не знам, нисам видео ал. Тачно не могу ни 
да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли Вам је у том моменту пало на памет ко је 
могао да их убије. Јел видите «Чегрове» ту? 
СВЕДОК "А": «Чегрови» нису били уопште у Занатски центар . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису били код Занатског центра? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи они су били само код ових кућа, како сте 
назвали Албанских кућа? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ко је још ту од Ваших припадника полиције, 
кога познајете, ко је могао да убије то двоје људи? 
СВЕДОК "А": Па једино Тановић, он је био онако мало шашавији што би 
се рекло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кога још видите ту? 
СВЕДОК "А": Чукарић је био с њим и Петковић други нико није био, и ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А значи кад се. То је укупно, то сте само Ви били 
ту. Кад се Ви враћате да ли је Петковић ту, да ли видите Петковића? 
СВЕДОК "А": Не, не. Они сви су били овамо где сам означио пицерију, где 
смо били, значи ту на углу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи поред тих старих никога више не видите? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Продужавате и где идете? 
СВЕДОК "А": Па поред пицерије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поред пицерије? 
СВЕДОК "А": Да. 

К.В. 2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.12.2006. год.                                          Страна 38/91 
 
 
 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  И кога ту видите испред пицерије? 
СВЕДОК "А": Никог не видим а људи они који су били у пицерији и даље 
остају у пицерији, ми испијамо тај вињак, вотка  не  знам ни ја шта је било, 
лоза. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко испија? 
СВЕДОК "А": Па нас четворо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи само сте Вас четворица ту? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "А": Испијамо то, значи оно да се мало као опустим и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли чујете да ли се пуца са стране, да ли чујете 
неку пуцњаву? 
СВЕДОК "А":  Са стране се и даље пуцало, горе где смо били али овамо 
где смо ми, ту где је било све зидови са стране и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта мислите, како подразумавете то са стране, јел 
то негде у даљој околини или где? 
СВЕДОК "А": Занатски центар  био је. Па није ми смо били заштићени 
били су зидови, значи то као у тунелу малтене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како је то Вама деловало, ко пуца? 
СВЕДОК "А": Па пуцали су ови, јединице Чегрова горе који су били у оне 
Албанске куће овамо према Рештану они су наставили дуж од Албанске 
куће Приштина-Рештане, они су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли их Ви видите сада одатле ту где сте испред 
пицерије, да ли можете да видите сад те Чегрове јединице? 
СВЕДОК "А": Па не може да се види али само се чује та пуцњава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете. Да ли су ваши животу угрожени, да ли 
неко на Вас пуца? 
СВЕДОК "А": Па није на мене пуцао нико, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас зато што Ви пијете нормално пиће, да 
ли сте ви угрожени обзиром да стојите ту, пијете пиће, да ли дејствује на 
вас? 
СВЕДОК "А": Ми смо били заштићени, значи са свију страна где се пуцало 
ми смо били заштићени, малтене у самом неком ћошку, углу да не може да 
се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Док пијете пиће, означите где се налазите и где 
пијете пиће? 
СВЕДОК "А": Ево овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том делу. Опет ту у близини где је улаз у 
Занатски центар  с горње стране у том делу? 
СВЕДОК "А": Није ту улаз. Мислим добро, са. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту што је означено, ту стоји улаз? 
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СВЕДОК "А": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли у том делу пили? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је то, јел то нека флаша, шта је то? 
СВЕДОК "А": Па литарска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Литарска, чега? 
СВЕДОК "А": Па вињак, вотка, лоза стварно се не сећам нешто смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли све попили? 
СВЕДОК "А": Па скоро све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и шта се дешава после тога? 
СВЕДОК "А": После тога Тановић, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите Јовановића ту сада? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште га не видите? 
СВЕДОК "А": Не, не никако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И никог од ових Ваших, само сте ви ту? 
СВЕДОК "А": Само ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте, завршите шта сте почели, Тановић, шта? 
СВЕДОК "А": Тановић каже, сад ћу ја да одрадим, склоните се ви, он је 
извадио бомбу. Разбио је излог те пицерије кундаком од пушке и бацио је 
бомбу у пицерију. Ми смо се нормално склонили, није могло ништа да нам 
се деси, то је одјекнуло, чују се звуци, крици и све то, нормално, чекао 
мало, једно два минута, три, можда, да се мало то утиша тај дим и онда је 
бацио још једну бомбу, две бомбе и онда смо и даље пили то пиће што је 
имало и док смо то пили људи у пицерији, већ почиње оно да се смирује 
нема буке нема ништа више, е онда су испањени још неколико рафала из 
аутоматске пушке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко испаљује неколико рафала? 
СВЕДОК "А": Испалио је Тановић и Чукарић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, кроз? 
СВЕДОК "А": Кроз прозор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кроз прозор? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Ви радите? 
СВЕДОК "А": Па ја сам био исто иза ту где је било и то пиће где смо пили 
и даље сам био ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. На којој сте удаљености од њих, јесте ли 
одмах ту близу? 
СВЕДОК "А": Не, не. На углу, овамо пет, шест метра са предње стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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СВЕДОК "А": И, онда су ми рекли да ја идем са предње стране где се 
налазио тај киоск. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, сад нисте спомињали киоск, где је киоск? 
СВЕДОК "А": Е, киоск је овде, овамо где пише улаз у пицерију, значи овде 
је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не пише улаз у пицерију где? 
СВЕДОК "А": Улаз у Занатски центар , извините. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "А": Значи ту је био један киоск, ја сам ту стајао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сами сте били ту? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А они су значи на једно пет, шест метара од Вас? 
СВЕДОК "А": Ја сам значи стајао тамо да би неко,  да не би пролазио 
овамо, да не види ту шта се дешава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел то Вама неко рекао или сте Ви то 
самоиницијативно стали да пазите да се неко? 
СВЕДОК "А": Не, реко је Чукарић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Вам је рекао? 
СВЕДОК "А": Иди испред тамо киоска и не дај ником да пролази овамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел било неког, јел било неких људи? 
СВЕДОК "А": Па било је преко пута, зграда Скупштине Општине и ту је 
ТО и ово, они су ту били и они сад то, радознали и хтели да виде, да дођу 
да виде шта се ту дешава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел било доста ту људи? 
СВЕДОК "А": Па било је доста, било је доста, већ се нагомилало можда 
око педесет, било је ту на огради испред Скупштине Општине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком мометну су се они створили ту? 
СВЕДОК "А": Па  кад су чули те експлозије и те пуцњаве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи у том момету када се чула та експлозија и 
пуцњава? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре тога их нисте видели? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Претходно ту сте били само Ви? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и Ви јел нешто се обраћате тим људима, 
нешто говорите? 
 СВЕДОК "А": Реко сам, немој да прилазите овамо, останите где јесте, 
нема потребе да долазите, нема ништа лепо да се види, и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога видите од познатих, од тих људи којима се 
обраћате, мора неког познатог да видите? 
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СВЕДОК "А": Па дошо је Ђорђевић, Ђорђевић како, он је погинуо, 
Ђорђевић не могу да се сетим имена и доктор Бобан они су били главни за 
те. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су они стајали? 
СВЕДОК "А": Они су стајали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, ја Вас питам у овом моменту када се 
обраћате тим људима који кажете? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ту била Скупштина Општине јел тако, 
Територијална одбрана. Значи, коме се ту обраћате, јел неког препознајете 
међу тим људима, кад кажете да не прилазе да немају ништа лепо да виде? 
СВЕДОК "А": Па не, то су били људи који су радили као курири и не знам 
ни ја шта су били већ ту у згради. А наилази командант ТО-а Ђорђевић и 
Вуксановић Бобан доктор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле наилазе, ту где Ви стојите? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С те стране? 
СВЕДОК "А": Из зграде ТО-а, излазе они. Они су дошли прво ту на лице 
места. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд они сад ту, да ли имате то сазнање? 
СВЕДОК "А": Е не знам ко их је звао и нисам ни чуо нит видео само знам 
да су дошли и да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад они долазе у ком моменту, јел када су бацили, 
када је Тановић бацио, кажете две бомбе је бацио? 
СВЕДОК "А": Да, бацио две бомбе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И након тих рафала? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли тад су они дошли? 
СВЕДОК "А": Да, кад је све смирено, кад више није било ничег они су тад 
дошли да виде то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било укупно бомби бачено? 
СВЕДОК "А": Две. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Две бомбе? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели, какве су то бомбе, како изгледају? 
СВЕДОК "А": Па, кашикара она. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кашикара? 
СВЕДОК "А": Зелена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
СВЕДОК "А": И ништа, ја сам стајао испред киоска, међутим доктор Бобан 
је звао екипу из Цивилне заштите и. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви видите како он зове? 
СВЕДОК "А": Отишо, значи био је ту и отишо у колима, вратио се. Значи 
да покупи те људе из Цивилне заштите и долази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви видите кад он одлази колима, где су сад 
кола? 
СВЕДОК "А": Кола су ту на путу, на путу значи овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која су то кола? 
СВЕДОК "А": Па не знам, не сећам се тачно, то су мењали стално, сад не 
знам да ли је био санитет ил нека цивилна су била, не знам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд Ви знате да је он отишо да зове екипу 
Цивилне заштите? 
СВЕДОК "А": Па зато што је дошо ту и он је био командир за ТО и те 
људе који су били у Цивилној заштити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро наставите? 
СВЕДОК "А": Кад су стигли ти људи у међувремену стиго је и камион из 
Призрена ту на улазу код. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Означите камион, нацртајте га одакле долази, јел то 
у овом делу? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Призрена овде где је улаз у Занатски центар ? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, какав је то камион? 
СВЕДОК "А": Па не знам био је неки, ја мислим да је био мерцедес неки, 
сад не могу да се сетим, нешто, жута цирада је била, колико се ја сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Један камион? 
СВЕДОК "А": Један је прво дошо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд се сад створио тај камион, шта Ви 
мислите, како од једном сад и тај камион? 
СВЕДОК "А": Е, па не знам ко је то звао, ко је то организовао ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви видите доктора Бобана враћа се, долази 
са екипом Цивилне заштите? 
СВЕДОК "А": Да, долази, то су били млади дечаци, пунолетни, 
непунолетни, пензионери, кад су видели шта има да се ради они су почели 
да , ухватила их мука и само почели да беже, нико није хтео да се прихвати 
тог посла да ради.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви и даље стојите и посматрате? 
СВЕДОК "А": Ја стојим испред киоска и више тамо нити прилазим 
пицерији нити улазим у пицерију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чукарића и Тановића јел видите? 
СВЕДОК "А": Они су ту са доктором Бобаном и овим из ТО-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта, јел чујете шта причају, о чему разговарају? 
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СВЕДОК "А": Нисам, нисам ни обраћао пажњу више, само сам имао ту 
флашу поред себе и сео на бетон као последњи клошар и ударао по ракији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опишите мало тај камион, какав је био, какве боје, 
јел имао неку цираду или нешто, како је изгледао? 
СВЕДОК "А": Па био је онако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које марке? 
СВЕДОК "А": «Мерцедес», ја мислим, колико се сећам «Мерцедес» да је 
био, жута боја нека, ти људи су били у цивилу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колко је било људи? 
СВЕДОК "А": Двоје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел видите кад излазе из камиона? 
СВЕДОК "А": Да, да видео сам зато што сам био испред киоска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Двоје људи излази? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нешто говоре, како? 
СВЕДОК "А": Ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како знају ко шта треба да ради? 
СВЕДОК "А": Па не знам, ја стварно не знам, нисам њих чуо, ни после 
тога овог другог виђао сам га после овог што се дешавало у пицерији, 
виђао сам га зато што је био тамо за крађу и то за време рата, значи који су 
крали он их је хапсио и тако. Ја мислим да је био Муслиман. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и? 
СВЕДОК "А": И колико се сећам имена да се зове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Муслиман? 
СВЕДОК "А": Да, Ђеза, колико, тако га зову Ђеза. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите, јел то био возач камиона или? 
СВЕДОК "А": Да ли је био крими техничар, да ли је био инспектор, ја 
стварно не знам, али он је дошао са њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи само двојица? 
СВЕДОК "А": Да, двојица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се дешава? 
СВЕДОК "А": Др Бобан преглеђује те лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога прегледа? 
СВЕДОК "А": Па лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како видите, у ком моменту Ви видите лешеве? 
СВЕДОК "А": Ја сам пришао значи до камиона, значи до камиона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је он био паркиран, кажите ми кабина како је 
била окренута? 
СВЕДОК "А": Камион је ушао у рикверц, значи цирада је била подигнута и 
са задње стране, значи оно убацивање, није било слагање, него један за 
руке један за ноге и убацуј ко џакове. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели јел камион био празан пошто је 
била подигнута цирада када је дошао? 
СВЕДОК "А": Па ја мислим  да је био празан, али нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? Е сад одједном ко износи те 
лешеве? Шта ради Ђорђевић, шта ради др Бобан, шта се дешава? 
СВЕДОК "А": Др Бобан само стави руку овде овако на врат, прегледа пулс 
и установи оно смрт, констатује да је мртав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко руководи томе свему? Пазите неко мора да каже 
ко да изнесе лешеве, како је то, јел то било организовано некако по Вама 
или како је то Вама деловало? 
СВЕДОК "А": Не знам ја кад сам, не знам нисам чуо нешто да се 
организовало да се то нешто спрема, да се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте чули неку наредбу, јел неко нешто каже у 
ком моменту ко да износи лешеве, ко износи лешеве? Кога видите? 
СВЕДОК "А": Др. Бобан је наредио овима из Цивилне заштите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је њима наредио? 
СВЕДОК "А": Да то сам чуо међутим они су почели да беже дечаци и 
пензионери и ти људи који су били ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је остао ако су они побегли? 
СВЕДОК "А": Па вратили су се они поново, они су се вратили зато што је 
Чукарић запретио ако неће да то раде, онда и њих следи то исто.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме је то запретио? 
СВЕДОК "А": Па овима из Цивилне заштите, дечацима и пензионерима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и они су се вратили? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико их је било од прилике? 
СВЕДОК "А": Па не  знам, можда десетину њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и Ви посматрате јел они улазе ти 
припадници Цивилне заштите јел они улазе у пицерију? 
СВЕДОК "А": Да улазе и утоварају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било неких справа за утовар лешева? Да ли 
сте видели неку справу можда? 
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се, само су један за, како сте рекли један 
ухвати за руке? 
СВЕДОК "А": За ноге и руке и убацивали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Доктор прегледа и онда у камион? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Без неког реда? 
СВЕДОК "А": Ма ништа није. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Осим Чукарића, осим Тановића, кога видите од 
Ваших, где је Петковић? 
СВЕДОК "А": Петковић Мики? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК "А": Мики је био са овамо са те задње стране пицерије где смо 
били претходно где смо пили то пиће, а ја сам био са предње стране, значи 
он је штитио овај улаз где. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обележите и покажите нам, значи Петковић, Ви сте 
са ове предње стране где је киоск, а Петковић? 
СВЕДОК "А": Овде где смо пили пиће, значи он је овде где пише улаз у 
Занатски центар , значи он је ту био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је удаљен од Вас? То је све ту? 
СВЕДОК "А": Удаљен да кажем 20 метара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Петковић где се налази? 
СВЕДОК "А": Ево овде «М» где сам обележио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он штити тај део? 
СВЕДОК "А": Да он штити да у случају не прође неко ту, а ја са ове 
предње стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како мислите у случају да неко не прође? Па ко се 
ту очекивао да може да прође? 
СВЕДОК "А": Па не знам, неко, да ли од Цивилне заштите, да ли од 
цивила, да ли од полиције, да ли, не знам ни ја, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што мислите они, зашто да не прођу ту? 
СВЕДОК "А": Па немам појма, не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "А": Не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и? 
СВЕДОК "А": И ништа, утоварен је тај један камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је по Вашој процени, пошто Ви ту стојите и 
посматрате, колико је људи ту утоварено у тај један камион? 
СВЕДОК "А": Па није било пуно утоварено, него задесило се да му гума 
испустила, пукла и пошто је имао две задње, значи једна је пустила и није 
хтео више да товари, значи он је отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И отишао је? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако са том једном гумом која је испустила? 
СВЕДОК "А": Да пошто није смео више да не испусти и та друга и да не 
остане на путу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И од прилике по Вашој процени колико? 
СВЕДОК "А": Можда десетину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Десетину? 
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СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу то били, који су то људи били, мушкарци, 
жене, деца, који? 
СВЕДОК "А": Па не знам, било је свакојаких што би се рекли од деце, 
жена и мушкараца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу били у униформама или? 
СВЕДОК "А": Ма јок, у цивилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У цивилу? 
СВЕДОК "А": Сви у цивилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и где одлази тај камион? 
СВЕДОК "А":  Камион иде у правцу Призрена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У правцу Призрена? 
СВЕДОК "А": Да. Дошао је из правца Призрена и враћа се у правцу 
Призрена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел му ко каже сад може да иде, или то он сам, како 
је то све синхронизовано? 
СВЕДОК "А": Не знам, ја то стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико ништа не говори? 
СВЕДОК "А": Ја нити сам чуо нити сам, значи то што сам видео да је 
дошао и да је ту стао и др Бобан то је организовао, ја стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Када је отишао камион шта се дешава даље? 
СВЕДОК "А": Наилази други камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одмах, само што је отишао? 
СВЕДОК "А": Да, долази други камион исто не знам сад да ли је била 
«Застава» или. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се они мимоилазе на том путу, јел видите Ви? 
СВЕДОК "А": Не, не, овај је прошао, сигурно је прошао и онда овај долази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како се паркира? 
СВЕДОК "А": Исто, исто у рикверц, онда отвара задњи део цираде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав је тај камион, које марке? 
СВЕДОК "А": Не би могао да се сетим стварно то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како изгледа, каква је цирада, које боје? 
СВЕДОК "А": Па то је камион «Застава» од прилике, оно боје сада да ме 
стрељате не би се могао сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Боје не можете да се сетите? 
СВЕДОК "А": Ма нема шансе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кога видите ко излази из тог камиона? 
СВЕДОК "А": Исто, излазе неки цивили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више људи излази или? 
СВЕДОК "А": Не, не двоје исто онако у цивилу носе неко оружје, први пут 
их видим, нити знам који су ни шта су ни. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па коме прилазе ти људи? 
СВЕДОК "А": Ништа они се паркирају исто ту где је та пицерија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто се тако паркирају у рикверц и коме прилазе 
кад излазе из тог камиона? 
СВЕДОК "А": Др Бобану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта кажу? 
СВЕДОК "А": Па не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не чујете то? 
СВЕДОК "А": Нисам чуо, нисам ни волео више да се приближавам ту да 
гледам то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И  јел се поново товари? 
СВЕДОК "А": Поново се товарило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кога опет видите да товари? 
СВЕДОК "А": После је наишао Вељковић, не знам одакле ко је звао њега, 
он је био у СУП-у горе, он је био као ћата нешто тако, нешто писао никад 
није излазио на терен ни на стражу и ко га је позвао њега ја не знам и он 
када је дошао и он није хтео да прихвати, међутим и њему је запрећено да 
мора то да ради и значи морао је и он да товари лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко му је запретио? 
СВЕДОК "А":  Па ја мислим Чукарић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како шта му је запретио, шта мора да ради? 
СВЕДОК "А": Да товари лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да товари лешеве? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Ви Вељковића видите у моменту када је 
дошао други камион? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре тога уопште га нисте видели? 
СВЕДОК "А": Пре тога ја нисам га видео зато што нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта му каже, јел он  сам дошао? 
СВЕДОК "А": Не знам, ја мислим да је дошао  са другом патролом када су 
довели, долази друга патрола. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не када видите Вељковића, јел видите да долази 
сам или га видите са том другом патролом? 
СВЕДОК "А": Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК "А":  Да ли је дошао са том другом патролом или, не знам како је 
било, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И  кога видите из друге патроле? Одакле Вељковић 
долази, из ког правца? 
СВЕДОК "А": Ја мислим, па он је био у СУП-у горе је. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па откуд знате да је био у СУП-у, зато што је тамо 
био ћата, јел зато? 
СВЕДОК "А": Па он је био цео дан, он није излазио ни на терен нити нигде 
он  је само то писакрао и значи за компјутером и то тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али из ког правца Ви њега видите да он долази? 
СВЕДОК "А": Па не знам сад да ли је дошао са оном другом патролом, 
када је стигла друга патрола када су довели Јашара Беришу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После ћемо то, него да ли га видите да ли долази из 
правца аутобуске станице, из правца где су ове албанске куће, из ког 
правца, јел можете то да определите, са које стране долази? Ви стојите и 
даље ту код пицерије? 
СВЕДОК "А": Па да, ја мислим  из правца. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја се извињавам да ли он уопште види из ког 
правца долази када га први пут види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато га и питам, зато инсистирам. Први пут га види 
када је дошао други камион, одговорио је. Да ли видите из ког правца 
долази? 
СВЕДОК "А": Ја мислим из правца СУП-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из правца СУП-а? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А којим путем, чекајте кад сте га видели где, како у 
ком моменту га видите, да ли улази у овај где пише улаз у Занатски центар, 
значи овамо где су ове куће албанске или пролази овамо где кажете да је? 
СВЕДОК "А": Не, не, овамо где је киоск. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Покажите, означите нам где видите Вељковића? 
СВЕДОК "А": Овде где је киоск, ево овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вељковића, ту где је овај Ваш прст? 
СВЕДОК "А": Ево овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Ви мислите ако кажете из правца СУП-а, 
мислите да је ишао овим путем Приштина-Призрен, па је овамо ушао? Јел 
тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И где стоји Чукарић па му наређује? 
СВЕДОК "А": Чукарић је био сво време испред пицерије са др Бобаном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И Ви чујете како му је наредио да скупља? 
СВЕДОК "А": Па и он је побегао и почео да се отима и онда је морао да се 
врати и он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад видите другу патролу? Јел Ви нисте значи 
сигурни да ли је дошао са другом патролом, јел тако? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Он је рекао, ја се извињавам колегинице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте видите да говорим и ја. 
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АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Рекао је да ли је дошао, није уопште рекао да је 
дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је дошао са другом патролом или не, то нисте 
баш сигурни, јел тако сведок «А»? 
СВЕДОК "А": Нисам Вас разумео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вељковић Велибор?  
 Ја бих вас молила немојте да прекидате. 

Вељковић Велибор, рекли сте у почетку да нисте сигурни да ли је 
дошао са другом  патролом? 
СВЕДОК "А": Па нисам тачно видео да ли је дошао пешака или је дошао 
са другом патролом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад како је друга патрола дошла и којим путем, 
где видите? 
СВЕДОК "А": Друга патрола је дошла из правца СУП-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел исто овај пут? 
СВЕДОК "А": Приштина-Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приштина-Призрен и где улазе? 
СВЕДОК "А": Они долазе до овде киоска где се ја налазим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел морају да прођу кроз овај улаз где је улаз у 
Занатски центар ? 
СВЕДОК "А": Не, не, они иду овим главним путем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Главним путем? 
СВЕДОК "А": Главним путем Приштина-Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а где морају да прођу да би дошли до 
киоска? 
СВЕДОК "А": Морају ту поред киоска пролазе и долазе значи до овог 
камиона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До камиона долазе, како су дошли? 
СВЕДОК "А": Дошли су колима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колима, којим колима? Не сећате се? 
СВЕДОК "А": Е сад, да ли је била «Лада» или «Кец» не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где паркирају кола, пошто ту стоји камион, кажете 
окренут? 
СВЕДОК "А": Испред киоска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Баш испред киоска? 
СВЕДОК "А": Баш испред киоска, на пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко излази из тих кола? 
СВЕДОК "А": Излази сећам се Јовановић Тодора, како је излази из кола и 
држао Јашара Беришу за руку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко још излази? 
СВЕДОК "А": Сад не сећам се тачно. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли  уопште још неко излази или је само 
Јовановић Тодор са Јашаром изашао? 
СВЕДОК "А": Да ли је био Андрејевић и Бојовић Дејан, ја мислим да су 
они били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Андрејевић и Бојовић? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел их ви сигурно видите или нисте сигурни? 
СВЕДОК "А": Знам да су се кретали они ту са њима али тачно не могу баш 
да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је возио, јел видите ко вози та кола? 
СВЕДОК "А": Не, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи Јовановић Тодор излази и држи 
Јашара за руку? Ште се дешава даље? 
СВЕДОК "А": Па хтели су Јашара да доведу овамо до пицерије да види 
нешто, не знам ни ја, да види шта се дешава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да доведу Јашара до пицерије да види шта се 
дешава? Објасните то мало на разумем. 
СВЕДОК "А": Па не знам довели су њега ту до пицерије, зашто су га 
довели ја не знам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел нешто Јашар говори, јел му нешто Тодор 
говори, јел говори нешто Бобан, како се дешава, шта се ту дешава? 
СВЕДОК "А": Др Бобан позвао га је да дође овамо, он није хтео, као дођи 
знали су се они дружили се, пошто Јашар је радио дуго на бензинској 
пумпи и све то знали су се и он као дођи овамо, међутим он се отимао, није 
хтео да приђе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто се отимао, због чега, ако га зове само да 
приђе? Због чега, како је то вама деловало? 
СВЕДОК "А": Плашио се, плашио се да не погине и он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је др Бобан у рукама имао оружје? 
СВЕДОК "А": Па не знам сад тачно не могу да се сетим, прошло је време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Вама је деловао заплашено? 
СВЕДОК "А": Да, да,баш је оно није хтео да приђе ни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он није хтео значи да приђе, отимао се и шта се 
даље дешава? 
СВЕДОК "А": Да. Тад је пришао Чукарић и рекао пусти га мени и само га 
одгурнуо и испалио рафал у њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел неко нешто реагује? Ви видите када је он 
испалио рафал у Јашара? 
СВЕДОК "А": Да, ја сам био ту испред, ту је био и камион и киоск други, 
мислим озидан који је био, он је значи само на пола метра га одгурнуо и 
пуцао у њега. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се нешто обратио Јашару, јел му Јашар нешто 
рекао, како то изненада тако пуцао? 
СВЕДОК "А": Ништа, не знам нити зашто ни како, ни тко му је рекао нити 
не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел му неко наредио да то уради? 
СВЕДОК "А": Не знам то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви чујете? 
СВЕДОК "А": Нисам ни чуо, нисам  ни видео само видео сам кад рекао је 
пусти мени и он га ухватио за руку, одгурнуо га и само одједном ба-ба-бап 
и готово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то био рафал један само кажете? 
СВЕДОК "А": Па да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел неко нешто након тога прокоментарисао? 
СВЕДОК "А": Па шта има да се коментарише око тога када је човек већ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте шта је даље било, шта се дешава са 
Јашаром? Јесу га у камион утоврили? 
СВЕДОК "А": Ништа, утоварен је и он у камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко га је утоварио? 
СВЕДОК "А": Па ови људи из Цивилне заштите који су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел видите у том моменту Вељковића? 
СВЕДОК "А": Па видео сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па где је био? Јел био ту када је Јашар убијен. 
СВЕДОК "А": Ја мислим да јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да је и он видео то? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли га је он можда утоварио у камион? Да ли 
знате ко је? 
СВЕДОК "А": Не сећам се стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, причајете даље шта је било? 
СВЕДОК "А": Даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви видите још неког од Ваших припадника 
полиције, значи сад у том моменту? 
СВЕДОК "А": По завршетку свега тога дошао је командир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По ком завршетку? 
СВЕДОК "А": Па то кад је убијен Јашар и ово у пицерији кад се све 
завршило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесу утоварени сви из пицерије? 
СВЕДОК "А": Да, да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи наставили су и даље да утоварају? 
СВЕДОК "А": Била је празна пицерија. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд знате да је била празна, јесте улазили у 
пицерију? 
СВЕДОК "А": Није, само само оно прошао зато што су ови кренули 
Чукарић и Тановић и наредили мени и овима из Цивилне заштите да 
бацимо земљу у пицерију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што да баците земљу? 
СВЕДОК "А": Да се прикрије крв и траг. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам је то наредио? 
СВЕДОК "А": Чукарић и Тановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да баците земљу? 
СВЕДОК "А": Да, а ја да будем са овима из Цивилне заштите да будем сво 
време док се то не заврши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајете кад је отишао камион? 
СВЕДОК "А": Камион је отишао одмах чим су потоварени, камион је 
отишао у Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Након Јашара наставили су да товаре, јел тако? 
СВЕДОК "А": Значи, није то је потоварено све и отишли камиони, 
пицерија је била празна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је по Вашој процени у тај други камион 
било људи? 
СВЕДОК "А": Па не знам, било је сигурно двадесетак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Око двадесетак, јесу то све били цивили? 
СВЕДОК "А": Све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Жене, деца? 
СВЕДОК "А": Жене, деца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте неког препознали? 
СВЕДОК "А": Па видите ја те људе знао сам из виђења, сад тачно имена не 
могу да се сетим, а живео сам ту, то је мало место, мали није град него 
варошица, мало Срба нас је било и малтене сви смо се знали и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је отишао тај камион шта се дешава? 
СВЕДОК "А": Па ништа остао сам ја и Мики је остао самном Петковић, да 
бацимо земљу. Земље од никуд, тротоари сами бетон у кругу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са овим припадницима Цивилне заштите? 
СВЕДОК "А": Да, нити имаш лопату, нити имаш нешто, а тражиш шта 
треба да копам, треба ја да копам тротоаре бетонске да би нашао земљу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви морали то да урадите? 
СВЕДОК "А": Па морали смо, али сада наређење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је наредио? 
СВЕДОК "А": Чукарић и Тановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесу они могли Вама да нареде? 
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СВЕДОК "А": Па како нису могли кад сам ја припадник резервног састава 
био ко фигура, значи све што се каже  мора да се уради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви видите Јовановића ту? 
СВЕДОК "А": Јовановића не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А командира Репановића? 
СВЕДОК "А": Командир Репановић је дошао по завршетку кад се све то 
завршило он је дошао онако на 5 минута да види и отишао је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви већ убацили ту земљу када је наишао 
Репановић или пре тога? 
СВЕДОК "А": Ту земљу нисмо нешто мало, нешто што смо скупили што 
би рекли онако прашину и то не знам ни да ли је уопште убачено нешто 
као и да није, нисмо ни бацили, нешто сасвим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је Репановић дошао у моменту када је био 
убијен Јашар Бериша? Да ли сте га видели? Кад га први пут видите ту? Да 
ли можете то да определите? 
СВЕДОК "А": Не знам, ја мислим да кад је завршено после тога је дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он могао да види убијене људе? 
СВЕДОК "А": Е не знам, не могу да се сетим како ко је наилазио било је 
људи са свих страна, из ТО-а из онога и ови из Цивилне заштите, и ови из 
Призрена што су долазили, значи, не знам све ко је  био ту, нисам могао 
сад да се ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: `Ајде покушајте да се сетите кад у ком моменту 
видите ове људе? Кажете Јовановића помоћника нисте видели? 
СВЕДОК "А": Помоћник је тако рећи побегао још од куће ОЕБС-а и нисам 
га више ја видео. Ја нисам га видео, а ко га је видео после тога ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га видели ни у оквиру тог Занатског центра? 
СВЕДОК "А": Не, ја сигурно нисам га видео. Ко га је видео нека каже 
слободно, а ја то што нисам видео не могу да кажем да јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто кажете да сте Репановића видели по 
завршетку, ког завршветка, на који завршетак мислите? Кад су ти људи 
поубијани, када су људи утоварени у камионе, кад у ком моменту видите? 
СВЕДОК "А": Кад су људи поубијани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад сте видели Репановића? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где је стајао, с ким је ту био? 
СВЕДОК "А": Он је био са др Бобаном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи јел они видео кад су се људи утоваривали у 
камионе? 
СВЕДОК "А": Ја мислим да је видео. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел он ту кад се утоварују? 
СВЕДОК "А": Па био је ја мислим ту сад не могу тачно да баш, али је 
видео сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видео је сигурно кажете? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога још видите од ваших припадника и да ли 
уопште још видите некога? 
СВЕДОК "А": Па не знам  ови из ТО-а су били ту и не знам сад ти 
секретари и онамо, овамо не знам ни ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте се уморили, хоћете паузу једну? Може, 
сагласни сте. 
 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од 25 минута. 
 
 Настављено у 12,30 часова. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У време паузе ја сам дала да се скенира ова мапа 
где нам је сведок «А» обележавао где се ко како и налазио у ком моменту, 
тако да ћемо ту узети мапу можемо да ставимо на документ камеру и да 
мало пратимо.  А још није спремна мапа, добро, добро. Сведок «А» да 
наставимо? 
СВЕДОК "А": Може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте стали код тога када сте убацивали земљу, 
кажете да би се прикрили, шта да се прикрије? 
СВЕДОК "А": Траг од крви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је по Вама све то трајало, значи од момента 
када сте Ви дошли из Ђиноваца дошли сте до станице, до овог момента 
када се све то завршило? 
СВЕДОК "А": Па негде два или три сата поподне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми када сте се Ви повукли, када сте Ви 
кренули и где сте кренули, да ли сте се вратили у станицу? Испричајте нам 
од тог момента шта се дешава? 
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СВЕДОК "А": Па значи кад се то завршило, значи камиони отишли, ови из 
Цивилне заштите се разилазе, ја одлазим кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели сад неке џипове ту? Нека 
путничка возила, да ли у оквиру овог Занатског центра видите? 
СВЕДОК "А": Ја се не сећам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК "А": Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било ту неких јединица Вама неких 
непознатих јединица осим што сте Ви били ту па сте рекли ваша патрола, 
припадници Територијалне одбране, Цивилне заштите, др Бобан Ђорђевић, 
да ли видите неке Вама непознате можда јединице? 
СВЕДОК "А": Не, нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели. Да ли сте ту можда видели 
Репановића? 
СВЕДОК "А": Рекао сам мало пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На кратко? 
СВЕДОК "А": Репановић да је дошао значи на крају кад се све то 
издешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми ко је био одговоран за резервни састав? 
СВЕДОК "А": Ненад Јовановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком смислу, како је то ишло, јел он Вама могао 
да изда неке наредбе или како је то ишло? 
СВЕДОК "А": Па да он је био командир резервног састава, значи имао је 
сва права и да изда наређење и све остало, значи ми смо били под његовом 
командом, значи он је руководио значи резервним саставом и тако то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи он је Вама могао да нареди? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ка и у ком моменту шта треба да урадите? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али како сте онда Ви примали наређења кажете и 
од Чукарића и од Тановића, ако је био присутан Јовановић рецимо био је 
присутан Јовановић до момента док видите га последњи пут до куће 
ОЕБС-ове? 
СВЕДОК "А": Помоћник Ненад Јовановић нас је позвао и наредио нам да 
кренемо ка кућама мислим овамо где су кренули «Чегрови», он је тад 
наредио и после тога значи ја га више нисам видео и не сећам се више 
њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И након тога могу да Вам нареди и Чукарић и 
Тановић? 
СВЕДОК "А": Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте рекли да су камиони се паркирали, да су 
се људи развили у стрелце, ове прве куће такође сте рекли ове прве 
албанске куће да су ту биле «Чегрове» јединице, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да, јесте тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете људи су излазили, људе су изводили 
напоље, да ли се још ту нешто дешавало, да ли сте чули да ли је било 
пуцања, да ли су неки људи убијени ту од стране «Чегрових јединица»? 
СВЕДОК "А": Нисам видео да су били убијени, али било је пуцњаве, сад ја 
стварно нисам видео, нешто што нисам видео не могу да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су се палиле те неке куће албанске? 
СВЕДОК "А": Јесте палилуле су се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад видите паљевине, кад се пале? 
СВЕДОК "А": Па ми кад смо још били овамо код ове куће ОЕБС-а, значи 
то је већ било дима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми ове прве куће албанске, да ли су биле 
запаљене? 
СВЕДОК "А": Прве до пута ја мислим да нису. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да нису? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А коју кућу видите запаљену? 
СВЕДОК "А": Па ове овамо, значи прве три нису, албанске куће где пишу 
онда ове пет овамо горе на брду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на кућу ОЕБС, које куће су паљене? 
СВЕДОК "А": Ове овамо прве до пута. Значи, три нису, него ове горе пет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ове горе? 
СВЕДОК "А": Да коцкице где су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде где је локални земљани пут, па с леве стране, 
јел тако, те албанске куће су запаљене? 
СВЕДОК "А": Јесте, баш тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви видите дим, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко пали те куће? 
СВЕДОК "А": Не знам, то су јединица «Чегра» горе кренула, сад ко је 
палио ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њих сте видели да су кренули? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто кажете да сте трком дошли до куће ОЕБС-
ове па да сте описали све где сте били, да ли сте случајно можда видели да 
ли иде неки камион иза вас? Да ли неко товари лешеве, да ли видите? 
СВЕДОК "А": Тог дана није било утовара лешева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте сигурни да није било тог дана? 
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СВЕДОК "А": Ја нисам видео и то што нисам видео не могу да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Описали сте да је ово четворо људи убијено ту код 
зида куће ОЕБС-ове. Да ли Ви видите ту неку жену можда да ли је 
убијена? 
СВЕДОК "А": Тог дана нисам видео ту жену, међутим, сутрадан кад смо 
дошли исто на посао, сутрадан исто, значи било је наређење да кренемо са 
Цивилном заштитом и да скупљамо те лешеве где се шта налази и да им 
кажемо где су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам је наредио да идете сутрадан да скупљате 
лешеве? Дакле, колико сам схватила само су лешеви били скупљани из 
пицерије? 
СВЕДОК "А": Да, тог дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам наређује сутрадан да идете да скупљате 
лешеве? 
СВЕДОК "А": Командир Репановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командир Репановић? Како је то изгледало? Ви сте 
дошли ујутру на посао, јел тако било? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и шта се дешава? 
СВЕДОК "А": И рекао је Цивилна заштита  креће, ви идете у обезбеђење за 
њима, значи да не припуца неко, да нема још неко у некој кући да неко не 
страда од Цивилне заштите и да им кажете где су ти лешеви да их они 
потоваре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме то издаје наредбу, само Вама? 
СВЕДОК "А": Да, не мени него патроли, Чукарићу, Тановићу, Петковићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где вам он то издаје наредбу, јел то у станици 
полиције или где? 
СВЕДОК "А": Ја мислим у станици полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ви крећете са целом патролом у обезбеђење или 
не? 
СВЕДОК "А": Да, цела патрола креће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сутрадан, значи да се скупљају лешеви? Шта се 
ради са тим лешевима? 
СВЕДОК "А": Да, цела патрола креће, наша креће, Тодоровић, ја, 
Тодоровић, пардон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тодоровић? 
СВЕДОК "А": Не Тодоровић, Јовановић крим је техничар, Тодор, он креће 
и крећу још два крим техничара из Призрена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад су се они појавили? 
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СВЕДОК "А": Е они су се појавили после кад смо стигли код куће ОЕБС-а 
ту су они дошли да снимају те лешеве, да их сликају и то, да изврше тај 
увиђај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то се све дешава сутрадан? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они су вам се прикључили? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Та два крим. техничара из Призрена? 
СВЕДОК "А": Да. Не знам ко их је послао и ко их је позвао, они су дошли 
да то обаве и то да раде са овим Тодором Јовановићем, крим техничарем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како се то одвија? Јел Ви видите како су они 
дошли? Јел су дошли колима, јел видите моменат кад излазе из кола та два 
крим техничара? Да ли су сами или су још са неким дошли? 
СВЕДОК "А": Па једног сам познавао, пошто је његов брат био са мном у 
војсци, а друге нисам знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се зове тај један кога сте познавали? 
СВЕДОК "А": Знам му само презиме да је био Мојсић, а име не могу да се 
сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И у које време Ви видите та два крим. техничара? 
Када су они дошли, у које време по Вашем сећању? 
СВЕДОК "А": Па не знам стварно не могу неко време сад да прецизирам, 
али то је било нешто јутро, тако нешто, не знам тачно време, девет или 
десет сати, не знам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где се они вама прикључују? 
СВЕДОК "А": Они су, колико се ја сећам дошли су ту код ове куће ОЕБС. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код куће ОЕБС? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како они знају где треба да дођу, да ли их је неко 
довео? 
СВЕДОК "А": Па не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел само њих двојицу видите, или видите неког још 
са њима? 
СВЕДОК "А": Били су само њих двоје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само њих двојица? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И долазе до куће ОЕБС-а? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте са целом вашом патролом? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви су присутни? 
СВЕДОК "А": Да и екипа Цивилне заштите. 

К.В. 2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.12.2006. год.                                          Страна 59/91 
 
 
 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И екипа Цивилне заштите? По колико их је било? 
СВЕДОК "А": Цивилна заштита ? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "А": Па ја мислим четири, пет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И опишите како сад то иде, како ви идете, 
скупљате, како кажете лешеве? 
СВЕДОК "А": Скупили смо прво код. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где прво скупљате? 
СВЕДОК "А": Иза куће ОЕБС, где су била та четири мушкарца и та једна 
жена. Сутрадан се појавила и та једна жена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, сутрадан се појавила жена? Нисте видели 
тог тог дана кад сте видели да су убили ову четворицу? 
СВЕДОК "А": Не, ту жену нисам видео. Сутрадан ја сам видео да је та 
жена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете мало да опишете како је та жена 
изгледала, јел то млађа, старија, како је била обучена? 
СВЕДОК "А": Старија жена је била, имала је димије, значи оне њихове 
ношње, албанска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте је познавали? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте је познавали? 
СВЕДОК "А": Не, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како је она у односу на ову четворицу? Јел су 
они били поред тог зида куће ОЕБС-а? 
СВЕДОК "А": Да и она је ту била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И она је ту била? 
СВЕДОК "А": Она је била ту поред на метар, два, ја не знам сад тачно, али 
била је ту иза те куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то су први лешеви које сте утоварили? 
СВЕДОК "А": Да, тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко товари, Ви и? 
СВЕДОК "А": Не, ја не товарим, товарила је само Цивилна заштита. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само Цивилна заштита? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте били у обезбеђењу? 
СВЕДОК "А": Само обезбеђење и ништа више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где их товарите? 
СВЕДОК "А": Товарили у камион те Цивилне заштите мали тај камиончић 
неки. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се појавио тај камион, јел то све креће из 
станице полицијске или не? 
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СВЕДОК "А": Не знам ко га је послао и одакле је дошао и ко је наредио 
али то је сигурно било организовано некако, ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, камион је кажете чији био, Цивилне 
заштите? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причајте сад како је то ишло даље? Значи, 
утоварили сте четири та мушкарца? 
СВЕДОК "А": И ту жену? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ту жену, добо? 
СВЕДОК "А": И наставили пут ка Рештану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како је изгледала та жена? Да ли сте видели како 
је, не мислим како је убијена, него да ли сте видели где је била, где су 
повреде? 
СВЕДОК "А": Па не знам. Ја мислим ноге нешто је било као. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
СВЕДОК "А": На нози нешто је као изгорено, као опекотина нека, немам 
појма. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опекотина? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И, јел се снима, јел неко? 
СВЕДОК "А": Било је да, окреће се леш, две три позе оно као, фотомодели 
да су као и тако, сликају се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Снимали? Ко снима? 
СВЕДОК "А": Крим техничар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Јовановић Тодор јел са вама? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он фотографише, снима, како? 
СВЕДОК "А": Да, оно слика, бројеви и то, значи како иде оно по. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обележава? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и? 
СВЕДОК "А": И исписује шифре тамо неке, не знам ни ја које. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "А": Утоварају се значи ти лешеви и креће се ка Рештану. Кад 
смо кренули ка Рештану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ви идете пешице, камион је иде за вама или 
како? 
СВЕДОК "А": Камион иде, ми идемо пешице, а камион иде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред или иза вас? 
СВЕДОК "А": Испред иде камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред вас је камион? 
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СВЕДОК "А": Да и онда је имало овамо још једна улица која овде није 
приказана. Значи, ка Рештану, било је тамо још неких лешева које ја не 
знам одакле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел исто тај пут Рештане или нека попречна улица? 
СВЕДОК "А": Попречна улица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком делу? Улица, не према Занатском центру 
него овамо где су албанске куће? 
СВЕДОК "А": Овамо сад ка Рештану, Занатски центар  па, како сад да вам 
објасним, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту је главна нека попречна још улица? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико ту има лешева? 
СВЕДОК "А": Па не знам. У једној кући је било један, овамо двоје, троје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел испред куће или улазите у кућу? 
СВЕДОК "А": У двориште куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У двориште куће? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, настављате том улицом и у дворишту куће 
колико сте ту скупили лешева? 
СВЕДОК "А": Па не знам, било је још можда седам, осам, не знам ни ја, не 
сећам се нисам ни бројао право да вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су били мушкарци, жене, деце? 
СВЕДОК "А": Само мушкарци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мушкарци? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су били у униформи, цивили? 
СВЕДОК "А": Цивили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цивили? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су изгледали ти лешеви? 
СВЕДОК "А": Како? Старији људи, неки је имао 59 година, неки 40, онако, 
не знам ни ја како да вам опишем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље где идете? Камион иде све време са вама? 
СВЕДОК "А": Да, камион иде сво време и иде ка овамо ка гробљу где је 
било албанско гробље, значи ту ка Рештану овамо где се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми шта је са ово двоје старијих људи што 
сте рекли код аутобуске станице? 
СВЕДОК "А": Па потоварено је. Значи, све то што је било из куће ОЕБС-а 
ови са аутобуске станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад идете? Јел сте ишли до аутобуске станице? 
СВЕДОК "А": Јесмо, јесмо, значи ту је кућа ОЕБС-а. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је исто сутрадан? 
СВЕДОК "А": Да, све то је сутрадан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где сте, јел су на истом месту били то двоје 
старијих људи? 
СВЕДОК "А": Да, јесте, ја мислим да јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И након тога сте кренули према гробљу? 
СВЕДОК "А": Кренули ка гробљу, било је ту багер овај ровокопач који је 
то на њихово гробље, значи копао те раке и ту су ти лешеви који су 
скупљени, значи из куће ОЕБС-а, из аутобуске станице и овамо пут ка 
Рештану, значи те лешеви су били сахрањени на то гробље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте све време ту док су сахрањивали? 
СВЕДОК "А": Да, јесте ја сам био сво време ту, обезбеђивали смо, зато 
што се десило да пуцају на овог дечка који је укопао са багер, та 
ровокопач, пуцали су терористи на њега и он није могао да настави да копа 
и да ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад, у том моменту кад сте? 
СВЕДОК "А": Па он је копао и претходно, али међутим побегао је и није 
смео и онда је морао да неко обезбеђује то зато што није било наших људи 
горе на терену, значи није било у близини неко да обезбеђује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, била су оружана дејства на вас док сте 
сахрањивали? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте остали ту до последњег док није сахрањен? 
СВЕДОК "А": Сви ти лешеви који су били у том камионету потоварени, 
били су сви ту сахрањени, имали су бројеве, неке тамо шифре не знам ни ја 
која, писано је под том шифром, свако је сахрањен појединачно под 
шифром том и том и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И после тога? 
СВЕДОК "А": После тога ништа, враћамо се у станицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел реферишете некоме шта сте урадили, јел 
подносите извештај? 
СВЕДОК "А": Па вратили смо се у станицу, речено је командиру. Ја нисам 
ишао горе, него је ишао Чукарић и Тановић ко је већ ишао. Ја нити сам био 
вођа смене нити сам био. Значи, носи се тај патролни лист и предаје се 
смени и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то писмено евидентирано да су ту лешеви 
сахрањени који су, јел све то има писмена нека документација? 
СВЕДОК "А": Да то је крим техничар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После тога јел се дешава нешто још? Да ли је било 
неких исељавања? 
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СВЕДОК "А": После тога је било исељавања зато што поново терористи, 
значи, у Суву Реку нападају пуцају у станицу полиције, оне куће што су 
биле напуштене они уђу у напуштену ту кућу па провоцирају целу ноћ, 
пуцају у зграду СУП-а и тако је дошло наређење да мора свака кућа да 
буде празна, да се иселе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је дошло до пуцања у полицијску станицу? 
СВЕДОК "А": У полицијску станицу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, идемо, говоримо онај период кад је почело 
бомбардовање, знате 24. марта 1999. године, да ли се пуца према 
полицијској станици? 
СВЕДОК "А": Па пре бомбардовања, нисам Вас разумео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел пре бомбардовања било пуцања на полицијску 
станицу или после или је било? 
СВЕДОК "А": Пре бомбардовања је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одакле се пуцало? Одакле? 
СВЕДОК "А": Па из ових албанских кућа овде што су преко пута на то 
само брдо које су биле прве комшије и они су све то обавештавали  
кретање СУП-а, кад излази патрола, која патрола и где иде у ком правцу и 
то је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, из тих кућа се пуцало? 
СВЕДОК "А": Да, малтене није било најмање 500 метара – километар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је било организовано да се врши неки 
претрес тих кућа да се види у смислу да ли има оружја, пошто је било 
пуцања? 
СВЕДОК "А": Па било је сутрадан, сутрадан је ишла патрола. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на шта сутрадан? 
СВЕДОК "А": Па у односу на те пуцњаве из те куће што је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко је ишао да врши претрес, јел сте били Ви? 
СВЕДОК "А": Ја сам ишао са Петковићем и Тановићем и Чукарићем ишли 
смо ми ка Дуљу оне куће што су биле повише полиције, значи ушли смо у 
кућу, није било никог, види се да је било само нека лежаљка, храна и значи 
да је био човек ту, а човека није било. Значи, он је само ту посматрао и 
побегао. Међутим, у овим кућама никог није било. Значи, само су се ноћу 
кретали, они се дању, није могао да се види нико, значи само ноћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте по тим кућама када сте вршили претрес 
негде нашли неко оружје или нешто? 
СВЕДОК "А": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како сад иде до тога да се људи из Суве Реке 
исељавају? Да ли је постојала нека наредба у том смислу да људи напусте 
Суву Реку? 
СВЕДОК "А": Па како да вам кажем, ја не знам ко је то наредио. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ко је то наредио? 
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је уопште неко наредио? 
СВЕДОК "А": Па неко је наредио сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како је то изгледало? Значи, сад идемо, кажете 
лешеви су сахрањени на гробљу и у ком моменту људи напуштају куће, 
кад одлазе, кад се исељавају? Јел тог дана, сутрадан или је било и раније? 
СВЕДОК "А": Прво, пошто вршио се као неки попис ко је устао у Сувој 
Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је вршио попис? 
СВЕДОК "А": Па сад полиција, па општина, па не знам ни ја више, те 
Цивилна заштита . 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад су почели да врше попис? 
СВЕДОК "А": После те пицерије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После те пицерије? Јел сутрадан или кад? 
СВЕДОК "А": Па ја мислим, не знам да ли је прошло дан-два, тако нешто, 
не могу да се сетим тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд Вама то сазнање да је стигла наредба, да се 
врши попис и да се људи исељавају, одакле Вама то сазнање? 
СВЕДОК "А": Мени је рекао Бојовић Дејан, он је био као помоћник, 
заменик помоћника командира тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он Вам је рекао? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Вам је конкретно рекао? 
СВЕДОК "А": Па рекао је «где ћете, шта ћете, где сте пошли, мора да 
идемо да обавестимо ове куће као да се иселе», јер нису хтели да пријаве 
где су терористи, нису хтели да сарађују, мораће да се селе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта каже с ким иде, јел иде сам, јел иде са 
неким? 
СВЕДОК "А": Па ишао је он са својом патролом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која је то патрола, са ким је ишао? 
СВЕДОК "А": Па стварно да вам кажем, ја не знам ко је сачињавао ту 
патролу, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "А": Не знам, не бих могао да Вам кажем кад не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви видите људе како се исељавају? 
СВЕДОК "А": Па пролазило је можда 20-30 аутобуса из Косовске 
Митровице, из не знам ни ја из којих све градова је пролазило, значи то 
кроз Суву Реку, није то само из Суве Реке, то је из Урошевца и околина 
тамо значи није то само код нас. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте Ви уопште разговарали са неким од тих 
људи? Да ли Вам се неко обраћао, питао због чега морају да напусте Суву 
Реку, конкретно на Суву Реку мислим? 
СВЕДОК "А": Па не знам они су прво били уплашени, друго, не знам ни ја 
зашто су и ко је то наредио, зашто, како, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се доста људи иселило? 
СВЕДОК "А": Па доста, малтене у Сувој Реци није остао нико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико је то трајало? 
СВЕДОК "А": Мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исељавање? 
СВЕДОК "А": То исељавање? Па шта ја знам 3-4 дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за то време да ли сте видели да ли је долазио овај 
«Чегар»? 
СВЕДОК "А": Нисам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га видели? А пре тога сте га виђали? 
СВЕДОК "А": Пре тога јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто кажете да сте држали страже, да сте били 
стално ту око полицијске станице, стално сте га виђали? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми моменат када видите да је Чегар наишао 
са «Ланд Ровером», да ли је он сам дошао са «Ланд Ровером» или је био са 
неким? 
СВЕДОК "А": Ја мислим да је био са неким возачем, не знам не сећам се 
баш тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да је био возач? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли га видите кад он излази из «Ланд Ровера»? 
СВЕДОК "А": Да, видео сам га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А с које стране излази, са стране возача или 
сувозача? Покушајте да се сетите? 
СВЕДОК "А": Не могу се сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК "А": Нема шансе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али више мислите да је био још са неким у 
колима? 
СВЕДОК "А": Ја мислим да је био још неко с њим, јер није ишао он сам, 
није се кретао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, тог дана када је дошао, конкретно на тај дан 
мислим када кажете да сте видели ове камионе где се људи развијају у 
стрелце, значи тог дана да ли га видите да ли је дошао сам са «Ланд 
Ровером» или није? Покушајте да се сетите. 
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СВЕДОК "А": Мислим да није дошао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите? 
СВЕДОК "А": Мислим да није дошао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да није дошао сам? Добро. Кад сте 
говорили о томе да су биле паљевине, да су се ове куће прве албанске, јел 
тако, палиле, да ли се овамо још где сте Ви у овом делу где је кућа ОЕБС-
ова, где сте ви стајали у том делу, да ли је ту била нека кућа запаљена? Да 
ли је конкретно кућа ОЕБС-а запаљена? 
СВЕДОК "А": Да, била је запаљена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад? То нам ништа нисте говорили, испричајте нам 
о томе. Кад у ком моменту је та кућа запаљена? Ко је запалио? Ко је 
наредио да се запали? 
СВЕДОК "А": Не знам. То сутрадан смо видели да је та кућа изгорела и тог 
дана није била запаљена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана није била запаљена када сте Ви били и 
када сте се враћали, јел сте могли да видите кад сте се враћали из 
Занатског центра кад се све то завршило, да ли сте видели да ли је била 
запаљена? 
СВЕДОК "А": Па нисам, више нисмо ишли тамо у том делу, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли знате да ли је било ко од ваших палио кућу, 
кад кажем од ваших, мислим да ли је палио Петковић, да ли је палио 
Тановић, Чукарић? 
СВЕДОК "А": Не знам са мном нису били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се, нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ви сте ту, ви сте заједно, значи да ли је видите, 
то су ипак неки детаљи који се не заборављају? 
СВЕДОК "А": Па знам, али кад смо кренули ми овамо и кад су ти људи 
побијени ми нисмо се враћали више у тој кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, тек сутрадан видите да је кућа запаљена, 
горела је већ? 
СВЕДОК "А": Била је изгорена, мислим кров и оно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кров изгорео? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у односу на ту кућу јел још нека запаљена? 
СВЕДОК "А": Па биле су ове поред куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте говорили да су постојале страже око 
полицијске станице, да ли је било неке страже код цркве на звонику и ту, 
да ли је у том делу било неких стража? 
СВЕДОК "А": Да, било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где тачно? 
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СВЕДОК "А": Било је на звонару. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На звонару? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је ту држао стражу, рецимо тих дана, конкретно 
да ли знате ко је држао стражу када се тај догађај догодио о коме ми сад 
говоримо? 
СВЕДОК "А": Стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? Од кад су почеле да се држе страже на 
звонару? 
СВЕДОК "А": Па од кад је почело све то да се дешава, значи, те страже око 
СУП-а, пре бомбардовања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И пре бомбардовања? 
СВЕДОК "А": Да, пре бомбардовања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А када је почело бомбардовање јел су биле страже? 
СВЕДОК "А": Биле су страже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када? Да ли су биле дневне страже, ноћне, 
даноноћно, како се држала та стража? 
СВЕДОК "А": Знам једно време да су биле ноћне, а после дневне стварно 
се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А после? 
СВЕДОК "А": Не сећам се да ли су биле дневне или ноћне. Ноћне знам да 
су биле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко је обично био на звонику, припадници 
активног, реезервног састава, како је то организовано? 
СВЕДОК "А": Па било је мешовито, били су и активни полицајсци и 
резервни полицајци, значи не знам ни ја, оно пола-пола или двоје 
активних, двоје резервисти и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел није било одређено тачно који ће људи бити, па 
су они стално били на тим стражама? 
СВЕДОК "А": Ма не, није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мењало се? 
СВЕДОК "А": Како коме западне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми кад сте Ви држали страже око 
полицијске станице, дневне страже, да ли сте тад видели да ли има некога 
на звонику, ипак сте ту, стојите све време, да ли видите некога да ли је на 
звонику исто држао страже? 
СВЕДОК "А": Па право да Вам кажем не може ту нешто богзна да се види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са места рецимо где Ви стојите око полицијске 
станице, јел можете да видите? 
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СВЕДОК "А": Не, пошто овамо задњи део те станице где смо били то не 
може да се види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок «А», хоћете ми рећи молим Вас да ли сте 
видели уопште да ли је на звонику постојао неки снајпер? Да ли Вам је 
познато кад су се држале страже на звонику, да ли је постојао и снајпер? 
СВЕДОК "А": Ја мислим да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је постојао? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел видите, или мислите? 
СВЕДОК "А": Мислим, знам за ПКТ да су носили а снајпер не бих био 
сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је то ПКТ? 
СВЕДОК "А": То је пушкомитраљез. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, за снајпер нисте сигурни? 
СВЕДОК "А": Нисам сигуран јер то резервни састав није дужио, једино 
активни састав је то дужио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Једино активни? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми тог дана када је био тај догађај, да ли се 
пуцало са звоника? 
СВЕДОК "А": Не знам, нисам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте чули? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад се враћамо код пицерије. Када сте говорили о 
овом догађају и да је Тановић бацао и бомбе, да су биле две бомбе, јел тако 
убачене? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли је неко евентуално преживео, ипак 
узимају те лешеве из пицерије, утоварују, да ли је неко преживео, да ли се 
нешто ту дешавало, да ли Вам је то познато? 
СВЕДОК "А": Чуо сам да, Вељковићев глас чуо сам, а ја сам био испред 
киоска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам о том догађају. 
СВЕДОК "А": Ја сам био испред киоска и значи Вељковић, сад не знам ја 
нисам био ту баш да видим него Вељковић је дрекнуо, само чуо сам да је 
рекао жив је, значи рекао је жив је и ништа више нисам чуо. Значи, оно 
жив је, а тај човек је не знам како је остао жив ја не знам, не знам ни ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта се дешава после тога? Жив је и шта се 
дешава? 
СВЕДОК "А": Неко улази, пуца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко улази? 
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СВЕДОК "А": Нисам видео стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како нисте видели ако сте ту? Посматрате све 
време, гледате, нико није ту осим вас? 
СВЕДОК "А": Извините. Ја сам био испред киоска, више нисам прилазио 
тамо,  нит кога товаре, нит ко пуца нити нисам хтео више да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК "А": Не. Сад нешто да нагађам не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било неког оверавања? 
СВЕДОК "А": па било је можда не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не било је, него да ли Ви знате? 
СВЕДОК "А": Не могуда се сетим стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите? Ајте покушајте? Јел 
можете или не можете да се сетите? 
СВЕДОК "А": Стварно не бих могао да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? Реците ми да ли Вам је познато да ли 
сте имали неког у притвору? Да ли је неко лице било притворено? 
СВЕДОК "А": За време бомбардовања? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, кад је био конкретно овај догађај да ли Вам је 
познато у то време, значи тог дана да ли је било неког притвореног лица? 
СВЕДОК "А": Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако се не сећате тог дана, претходних дана да ли је 
било, рецимо пре два, три дана у односу на тај догађај да ли је неко лице 
било притворено? Јел можете да се сетите, јер Ви сте ипак ту, чак сте 
држали и страже? 
СВЕДОК "А": Били су притварани, али то су билитерористи који су нађени 
у рововима, а који су пуцали и који су после тога одведени у затвор, то је 
било то, а сад не знам на шта мислите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? Да ли Вам казује нешто име Ашљани 
Абдулах? Да ли сте чули за то име? 
СВЕДОК "А": Стварно не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми ту код пицерије, да ли је др Бобан водио 
неку евиденцију, да ли је вршио неки попис ових лешева, да ли је водио 
неку евиденцију? 
СВЕДОК "А": Па не знам. Ја кад сам га оно видео, он је само онако, значи 
пулс пипао да ли куца то срце, да ли је мртав или жив и нисам га нешто 
запазио да пише. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте запазили да води неку евиденцију, да пише 
нешто? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК "А": Ја нисам стварно. Можда се и не сећам, али не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете Митровић Радослава? У то време 
да ли Вам је казивало нешто име Митровић Радослав? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам Вас чула, јел сте одговорили? 
СВЕДОК "А": Не, није ми познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није? Реците ми да ли је постојала Служба државне 
безбедности? 
СВЕДОК "А": У Сувој Реци? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "А": Да, постојала је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је чинио ту Службу државне безбедности? 
СВЕДОК "А": Мишко Нишавић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мишко Нишавић? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко још? 
СВЕДОК "А": Јаблановић Милан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел још неко био? 
СВЕДОК "А": Још један, не могу да се сетим. Био је Илијаз, Албанац 
један, који је касније убијен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад мислите касније, у односу на цео овај догађај? 
СВЕДОК "А": Па ја мислим да за време бомбардовања или пре 
бомбардовања, не могу да се сетим тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је убијен? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су биле њихове просторије – Службе државне 
безбедности? 
СВЕДОК "А": Поред, то је било у згради СУП-а, значи то су биле спојене 
малтене, то је била зграда, један улаз, полиција је један улаз, било је личне 
карте, они су били горе на спрату, Државна безбедност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми Нишавић и Јаблановић, тих дана у време 
бомбардовања, како су они били обучени? Да ли су, мислим кад Вас питам 
како су обучени, да ли су носили униформу, да ли су били у цивилу? 
СВЕДОК "А": Не, они никад, барем ја чега се сећам и што знам они нису 
имали никад никакву униформу, а цивилку то сад, један дан једна јакна, 
други дан друга јакна, то сад, а униформе ја нисам запазио да су носили 
неке униформе и то. 

К.В. 2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.12.2006. год.                                          Страна 71/91 
 
 
 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте некада видели да су били у униформи? 
СВЕДОК "А": Ја нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никада? Нишавића, рецимо да ли сте видели да ли 
је некада носио, да ли сте га некада срели да је био рецимо у маскирној 
некој кошуљи или панталонама, или било како да сте га? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никада га нисте видели у униформи? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А какве то јакне спомињете, јел су то биле неке 
одређене јакне или? 
СВЕДОК "А": Црне кожне јакне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Црне кожне јакне? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Јаблановић? 
СВЕДОК "А": Јаблановић исто и он је имао и црну и браон и тако то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али углавном у цивилу? 
СВЕДОК "А": Да, фармерке, тај стил, кошуља, фармерице, јакна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су они ту свакодневно били, стално су 
долазили? 
СВЕДОК "А": Па ту им је била зграда, мислим ту им је био посао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел хоћете да опишете у то време Нишавић 
Милорад како је изгледао, Мишко, како сте рекли? Како је изгледао, 
опишите га? 
СВЕДОК "А": Па онако нижи човек, брка, пунији је, просед, не просед 
него проћелав у ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Нишавића уопште, значи Милорада, да ли га 
Ви видите тог дана када се десило ово убиство? 
СВЕДОК "А": Када се десило ово убиство? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај догађај када је био, да ли сте га тог дана 
видели уопште и ако сте га видели где га видите? 
СВЕДОК "А": Тог дана с нама није био сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није био са Вама? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је након, што Ви кажете, када се завршило 
то све, да ли сте га након тога видели? 
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се можда је долазио, али било је пуно 
људи. Колико је људи ишло ту да долази да види, ја стварно сад, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите? 
СВЕДОК "А": Не бих знао тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми Петковић Зоран, јел знате ко је то? 
СВЕДОК "А": Знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците? 
СВЕДОК "А": Зоран је возач «Метохије вино», значи човек онако висине 
негде око 1,90 м, пунији  човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он брат Петковић Мирослава? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га тог дана видели? 
СВЕДОК "А": Он је радио на бензинској пумпи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петковић Зоран? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је радио? Јел тог дана радио на бензинској 
пумпи? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био је? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад кад сте споменули бензинску пумпу, када сте 
пролазили ту, значи када сте ишли према Занатском центру, када сте 
стајали ту код пицерије, јел сте морали да прођете поред бензинске пумпе? 
СВЕДОК "А": Па нисам морао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? А да ли сте видели бензинску пумпу 
уопште? 
СВЕДОК "А": Види се бензинска пумпа зато што су ове линије овде што 
су приказиване, то је значи само била нека решетка, мрежа, значи 
бензинска пумпа се види, значи нема зид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, тог дана када се све ово дешавало, Ви сте 
видели Петковић Зорана на бензинској пумпи? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте сигурни? 
СВЕДОК "А": Ја мислим да сам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је био обучен? 
СВЕДОК "А": Сад не могу да се сетим како је био обучен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имао неку униформу, јел био у цивилу? 
СВЕДОК "А": Стварно не знам, прошло је време, сад да се сетим шта је 
имао, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он полицајац, шта је? 
СВЕДОК "А": Ма који полицајац, он је возач. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел припадао некој јединици? 
СВЕДОК "А": Није припадао ниједној јединици, он је био у ТО, значи у 
Територијалној одбрани тамо је био возач,курир, шта је био не знам ни ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је радио пре Петковић Зорана на бензинској 
пумпи? 
СВЕДОК "А": Јашар Бериша. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел знате до ког момента он ради тамо? 
СВЕДОК "А": Јашар Бериша? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када га је заменио Петковић Зоран? Кад се он 
појавио ту? 
СВЕДОК "А": Па ја мислим тог дана када се то издешавало, да Јашар 
Бериша кад је убијен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До тог дана Ви кажете да је радио Јашар Бериша? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А већ од следећег дана је био Петковић? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто Ви кажете тог дана сте видели Петковића на 
бензинској пумпи? У ком моменту га видите, јел видите након кад се све 
то завршило или пре тога? 
СВЕДОК "А": Кад се после тога завршило зато што Јашар Бериша био је 
кући, није хтео да дође на бензинску пумпу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А он је био у кући? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд знате да није хтео да дође на бензинску 
пумпу? 
СВЕДОК "А": Зато што је ишла патрола по њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Патрола је ишла по њега? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд Ви то знате да није хтео да дође, знате 
ипак Ви сте ту? Значи, њега не видите на бензинској пумпи? 
СВЕДОК "А": Ишла је патрола по њега да откључа бензинску пумпу мора 
за полицију да се точи гориво и тако то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ишла је која патрола да откључа бензинску пумпу? 
СВЕДОК "А": Патрола није ишла да откључа бензинску пумпу, него је 
ишла до Јашара Берише кући да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад кажите одакле Ви знате да Јашар Бериша није 
хтео да дође да ради, да буде ту на бензинској пумпи, па је морала патрола 
да иде до његове куће, одакле то Вама сазнање? 
СВЕДОК "А": Па не знам да ли сам ја тог дана био са овим Јовановићем и 
не знам ко је још био, значи било је наређено да се доведе да ради на 
пумпи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, Ви сте чули да је било наређење да се 
доведе Јашар? 
СВЕДОК "А": Ја сам био тог дана, значи ја сам био у патроли, кренуо је, 
сад не знам  ко је све кренуо, Тодоровић, Тодор и значи он је био приведен 
да отвори бензинску пумпу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Тодоровића привео? Он је привео Јашара? 
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СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да отвори бензинску пумпу? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је то било, у које време? 
СВЕДОК "А": Па ујутру, то је било ујутру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То у јутарњим сатима, док још ништа ово није 
почело? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви сте чули када је? А ко је дао наредбу да 
Тодоровић приведе Јашара? 
СВЕДОК "А": Командир ја мислим Репановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте чули? 
СВЕДОК "А": Нисам чуо али Тодор је рекао каже командир Репановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тодоровић је то рекао или Тодор? 
СВЕДОК "А": Тодор Јовановић, грешка, Тодор Јовановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, Тодор Јовановић Вам је рекао да је 
Репановић наредио да се Јашар Бериша доведе? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је у јутрањим сатима било? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко одлази да га доведе? 
СВЕДОК "А": Па био је Тодор Јовановић, ја и не знам ко је био још с нама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи и Ви сте ишли? 
СВЕДОК "А": Да и ја сам ишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад ви одлазите до куће Јашарове? 
СВЕДОК "А": Тог јутра значи до његове куће, као знаш уплашен је, знаш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто је баш тог јутра он био уплашен? Јел 
претходно радио ту? 
СВЕДОК "А": Па радио је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто је баш тог јутра био уплашен? 
СВЕДОК "А": Па не знам, те колеге друге који је радио, Шиптари, он није 
хтео да долази на посао и онда је само он радио и њему је досадило да 
ради, није хтео ни он после. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се дешава, одлазите ујутру? Колико је то 
било? Сад овако: да ли сте отишли пре него што сте отишли у Ђиновце, 
или после Ђиновце? 
СВЕДОК "А": Ја мислим да је пре тога, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте пре тога отишли до куће Јашарове? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И добро.  Одлазите до куће и јел разговарате са 
њим? 
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СВЕДОК "А": Да, изашао је човек на вратима и рекао «ево вам кључ, ја не 
могу да радим», није хтео као да ради више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто не може да ради? 
СВЕДОК "А": Па не знам, није хтео, не може само он да ради, колега тај 
који га је замењивао није се појављивао, побегао је и други није имао кључ 
од те бензинске пумпе и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, тог јутра вам је Тодор Јовановић рекао да је 
Репановић наредио да идете? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И коме Јашар даје кључ од бензинске пумпе? 
СВЕДОК "А": Јашар не даје никоме кључ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете «ево кључ»? 
СВЕДОК "А": Нисмо хтели ми да узмемо кључ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте хтели да узмете? 
СВЕДОК "А": Нисмо него ушао је он у кола. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је ушао у кола? 
СВЕДОК "А": Јашар Бериша ушао је у кола и отворио бензинску пумпу и 
радио је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, ви одлазите заједно са њим да он отвори 
бензинску пумпу? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел код вас улазио у кола, јел сте ви колима били до 
њега или он својим колима? 
СВЕДОК "А": Колима смо били до њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, Ви и Тодор сте ишли колима до њега? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он улази у ваша кола? 
СВЕДОК "А": Ја мислим да је ушао у кола. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим колима сте ви то ишли? 
СВЕДОК "А": Да ли је била «Лада нива» или «Кец», не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ви њему кажете да иде да отвори пумпу или он 
каже да ће отворити пумпу? 
СВЕДОК "А": Ми смо рекли да је наређење да отвори пумпу, значи, да смо 
добили наређење да мора пумпа да ради, међутим, он то је одбијао и ми 
смо му рекли мора да отвори ту пумпу, значи нема ко да точи гориво. Он је 
нама нудио кључ као «ево вам кључ, па нека ради ко год хоће», значи ми 
нисмо то прихватили и онда морао је он да дође да ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се даље дешава, он откључава пумпу? 
СВЕДОК "А": Он откључава пумпу, радио је неко време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Радио је неко време? 
СВЕДОК "А": Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд знате? Јел ви одлазите, или остајете ту још? 
СВЕДОК "А": Не, ми смо оставили њега на бензинску пумпу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он је откључао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта ви сад радите? 
СВЕДОК "А": Ништа, ми идемо у зграду СУП-а. Јел дошао Јашар, дошао 
је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме сте саопштили да је дошао Јашар? 
СВЕДОК "А": Командиру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко саопштава? 
СВЕДОК "А": Тодор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тодор саопштава? Јел сте Ви са њим код 
командира? 
СВЕДОК "А": Не, ја нисам ишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте, где сте? 
СВЕДОК "А": Па ту сам остао испред зграде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Тодор је отишао код командира? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После тога, јел Ви идете после тога у Ђиновце или 
шта се дешава после тога? 
СВЕДОК "А": После тога отишли смо у Ђиновце. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то је тај догађај претходио па сте тек онда 
отишли у Ђиновце? 
СВЕДОК "А": Да, ја мислим тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад кад се све то дешавало у Занатском центру, у 
пицерији, да ли сте Ви ту видели, значи говоримо о касније, да ли сте 
видели Јашара? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад нисте видели? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И онда сте испричали да је било наређење? Шта, да 
га патрола доведе? 
СВЕДОК "А": Да га патрола доведе, сигурно је био притворен у 
међувремену, ја нисам видео кад је био притворен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  То Ви мислите да је био притворен? 
СВЕДОК "А": Да, зато што је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По чему? 
СВЕДОК "А": Па зато што ја сам био близу пумпе, није био на пумпи него 
доведен је из СУП-а, из полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли Ви видите да он излази из СУП-а или 
долази како? 
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СВЕДОК "А": Долази колима из СУП-а, значи долази колима из СУП-а, 
бензинска пумпа је близу киоска, значи 10 метара види се све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, видите да из тог правца долази? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И долази са Јовановић Тодором? 
СВЕДОК "А": Да, Јовановић Тодор и не знам ко је још био у екипи, он се 
сећа, а ја се сећам њега баш, он га је држао за руку, значи то се сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми Петковић Зоран и Петковић Мирослав у 
то време да ли су били слични, да ли су се разликовали, да ли је могло да 
се деси да их неко замени, да ли сте имали такав неки случај, да ли Вам је 
то познато по лику? 
СВЕДОК "А": По лику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По конституцији, по свему, да ли се десило да 
можете да их замените? 
СВЕДОК "А": Овај Петковић Зоран је веће грађе, није носио бркове, 
Петковић Мики је нижи, имао је бркове, црне бркове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је имао бркове? 
СВЕДОК "А": Мики. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Зоран? 
СВЕДОК "А": Зоран није носио бркове и био је вишљи од њега, а овај он је 
нижи, пунији онако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још само бих се надовезала, у ком моменту нисте 
ми рекли, Ви видите Петковић Зорана на бензинској пумпи у току дана? Да 
ли га видите касно по подне, увече, кад га видите? 
СВЕДОК "А": Па ја мислим да је било по подне кад већ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад се све то завршило или не? 
СВЕДОК "А": Кад се све то завршило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда је он био? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел сте се питали откуд сад он на бензинској 
пумпи? 
СВЕДОК "А": Па питао сам, али откуд сам знао ко је њему дао кључ и ко 
је њему наредио да ради на пумпи, откуд знам, то има који су у Општини, 
који су у Народној одбрани, Извршно веће, не знам ко је то њему наредио 
да ради он на пумпи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Углавном он је ту? И до кад је био ту, колико дуго 
је још ту радио? 
СВЕДОК "А": Он је радио све док нисмо избегли? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми Папић Рамиз, познајете? 
СВЕДОК "А": Да, знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то? 
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СВЕДОК "А": Папић Рамиз је полицајац, активни полицајац, који је више 
био возач него било шта. Значи, он је био возач, возио је све живо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Возио је? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он је био кажете у некој патроли? 
СВЕДОК "А": Да, он је возио, пошто је био возач он је возио све живо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Возио је? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он је био кажете у некој патроли? 
СВЕДОК "А": Да, он је возио, значи пошто је био возач он је возио неку 
патролу, он је био искусан возач, возио је све живо значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тих дана у време бомбардовања, значи од 24. марта 
да ли видите Папића? Шта он ради, јел има неко посебно задужење? 
СВЕДОК "А": Па не знам, нисам га нешто виђао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га виђали? 
СВЕДОК "А": Можда смо се мимоилазили, не сећам се да ли баш оно да 
смо седели и да смо нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли га тог дана видите кад су се десила ова 
убиства, кад су се десила паљевина кућа, да ли га тог дана видите? 
СВЕДОК "А": Нисам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га видели уопште? 
СВЕДОК "А": Нисам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га видели у дворишту полицијске станице 
тог јутра кад сте дошли? 
СВЕДОК "А": Прошло је много времена, стварно не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли га видите код пицерије? 
СВЕДОК "А": Не знам, једино ако је долазио са Тодором, али не знам, не 
сећам се, сад да лупам нешто напамет, видео сам, нисам видео, не знам 
стварно. Дао сам изјаву и сад не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да сигурате? 
СВЕДОК "А": па шта да кажем, не могу да кажем сигурно кад не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је постојао још неки који је радио ту и да се 
звао рецимо Рамиз, Папић Рамиз? Да ли сте познавали још некога? 
СВЕДОК "А": Ја мислим да не. Папић Рамиз други нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само је он био? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли Ви уопште познајете и да ли су 
Вам познате куће Берише, тачно која кућа где је и коме припада? 
СВЕДОК "А": Право да вам кажем кућа Бериша, ја онако живео сам у 
Сувој Реци толико година, сад ја знам да та кућа ОЕБС-а и ове куће ту што 
су албанске куће поред пута оно Приштина – Рештане да што пише да су 
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живели, а тачно која чија је сад не могу, могу да нагађам, Агрон, Седат или 
онај, стварно не могу, значи знам да су ту живели, а сад да ли је била ОЕБС 
кућа и да ли је била ова иза или ова поред. Значи, не могу ја да тврдим 
знам да су ту живели у том кругу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате, морам да Вас питам тако зато што кад сте 
били саслушани код тужиоца, од стране тужиоца за ратне злочине 
21.07.2005. године, Ви сте прецизно рекли чија је која кућа? 
СВЕДОК "А": Па прецизно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сте овако рекли: «Нас четворица смо дошли до 
куће Агрона Берише, кад смо кренули ка кућама породице Бериша, 
Чукарић је нама тројици издао наредбу да будемо лево и десно иза куће 
Седата, Бујара, Фајка и Неџада Берише и куће Весела Берише, па зато ми 
се намеће питање да Вас питам откуд Ви знате тачно која је и чија кућа? Да 
ли сте Ви долазили код њих? 
СВЕДОК "А": Нисам долазио никад али мени тужилац је питао исто да ли 
знаш, ја сам рекао не сећам се, знам да су ту живели, али он је имао неке 
слике и он је то знао чим је кућа и која је, ја стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како онда, јел Вам он показивао слику и 
говорио то је кућа та и та па сте Ви можда рекли јесте, или како се то 
одвијало? 
СВЕДОК "А": Он је показивао слике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац Вам је показивао слике?  
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кућа и шта Вам каже? 
СВЕДОК "А": То је кућа Весела, то је кућа овог и то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ви онда причате како се све то одвијало? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, кажете ако вам он каже? Испричајте нам 
мало о томе? Ако каже Весела Берише, јел Ви онда причате тај догађај 
јесте то је та кућа, па испричате догађај или како је то било? 
СВЕДОК "А": Ја нисам знао чија  шта је кућа, ја сам рекао то су Бериша, 
он је имао те слике. «Јел знаш тачно», рекох «не знам» јер сам живео нити 
ме је занимало чија је и шта, али знам да су ту живели, е сад да ли је живео 
у кући ОЕБС-а, да ли је ова иза или она поред, ја не знам, ја стварно не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али како је дошло до тога да се баш назначи? Чули 
сте «ја сам био лево и десно иза кућа Седата, Бујара, Фајка и Неџада 
Берише». Да ли то значи да Вам је он говорио чија је која кућа, а Ви сте 
говорили у односу на то где се налазите? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако се одвијало испитивање? 
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СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде сте детаљно код тужиоца објаснили кад сте 
говорили у другој кући, па кажете «коју сам определио као кућу Весела 
Берише, пришли су Тановић и Чукарић, лупали су на улазна врата ногама и 
кундацима које су носили са собом, лупали су да развале та врата и да 
уђу», па сте објаснили да се из подрума чула нека галама. У том смислу 
нам данас нешто нисте говорили, Ви кажете да сте ту видели, да сте били и 
закључили сте да по тој галами да има некога, па кажете да када је Чукарић 
отворио врата људи из те куће почели су да излазе. Јел то тако било? 
СВЕДОК "А": Тако је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је то тако било? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када су Чукарић и Тановић издвојили четворицу, 
Ви кажете да сте мислили да је акција завршена. По чему сте Ви 
закључили да је та акција завршена? 
СВЕДОК "А": Па ја сам мислио само треба да се избаце ти људи из куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само сте то мислили? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете «кад сам кренуо да се вратим назад, 
Чукарић је викнуо врати се, где си био, не мрдај одатле»? 
СВЕДОК "А": Како да се вратим кад се пуца на све стране, а ја стојим 
поред зида, немам ни заклон ни ништа, шта треба да  изгинем. Значи, то је 
била толика глупост, да је организација нула, идеш негде нити знаш шта 
треба да радиш, само онако као главом кроз зид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, Чукарић Вам наређује и каже Вам да се 
вратите? 
СВЕДОК "А": Па да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како кажете организција је била нула? Па јел то 
било организовано? 
СВЕДОК "А": Да нам је рекао помоћник пре него што смо кренули треба 
то да радимо, треба ово, ти требаш тако, ти требаш ту да будеш, ти оно, 
него ајде све нешто напамет. Значи, нико ништа није знао него само идемо, 
где идемо не знам ни ја где ћемо, ајмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По Вама јел то било организовано или се то тако 
десило? 
СВЕДОК "А": По мени није то било организовано, а да је било 
организовано ја прво, мислим на ту варијанту да сам знао то да ће да се 
деси, ја прво не бих кренуо макар отишао у затвор, макар ме стрељали ја 
не бих отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље сте говорили кажете «У тим 
тренуцима ја сам видео да ту», значи када су постројили овако сте рекли: 
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«Чим сам зачуо ту рафалну паљбу знао сам да су те људе убили, стрељали. 
Када је започела пуцњава сви остали који су изашли их куће, кренули су да 
беже путем у правцу Тржног центра, у тим тренуцима ја сам видео да ту 
негде стоји и једна жена чији сам леш касније и видео ту поред кућа». 
Данас сте рекли да сте први пут видели леш те жене сутрадан? 
СВЕДОК "А": Па не знам ја стварно, можда сам што би се рекло, помешао 
дан, дан пре или после. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је тачно, јел Ви видите ту жену тог дана ту? 
СВЕДОК "А": Ту жену видео сам сутрадан први пут, а тог дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви кажете: «у тим тренуцима ја сам видео да ту 
стоји једна жена чији сам леш касније видео ту поред куће». Значи, ви 
видите жену, да ли се сећате тога? Шта је тачно, ово данас што сте рекли 
или ово код тужиоца? 
СВЕДОК "А": Тачно је ово што кажем данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас што кажете? 
СВЕДОК "А": Да. Значи, жена и деца побегли су у Тржни центар, откуд 
сад жена се појављује ту а само четири мушкарца је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је постројио те људе који су убијени одмах? 
Овде кажете Чукарић је постројио уза зид те велике куће када су та четири 
мушкарца која је Чукарић постројио уза зид те велике куће, убијена и када 
су из те куће Весела Бериша изашли ти људи и почели да беже у правцу 
центра,Чукарић ми је наредио да пазим на њих и да гледам где ће да оду? 
Јел то Чукарић постројио уза зид? 
СВЕДОК "А": Чукарић и Тановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада нисте говорили ни о каквом оверавању, ништа 
Вам то није познато, међутим, детаљно сте говорили код тужиоца, између 
осталог рекли сте: «није прошло ни 5 минута, ја сам из правца дворишта 
чуо најпре два пуцња, појединачна из пиштоља, чуло се оно тап-тап и 
одмах затим појавила су се ова двојица Тановић и Чукарић». То сте 
говорили у контексту када сте видели оно двоје старијих људи? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте чули та појединачна пуцња два? 
СВЕДОК "А": Да, чуо сам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта сте мислили ко је то урадио? 
СВЕДОК "А": Па откуд знам сад да мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте даље: «схватио сам да их је или Тановић 
или Чукарић оверио и да су то два пуцња која сам ја чуо»? 
СВЕДОК "А": Па неко је од њих двоје, ја нисам видео тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи нисте видели тачно ко је, али 
претпостављате да је неко од њих? 
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СВЕДОК "А": Неко од њих јесте, ја нисам видео да је неко други ту 
прошао или да је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Кад се све то завршило после су стигли ту на лице 
места код те пицерије, др. Бобан Вуксановић, командир Репановић 
Радојко», данас нисте споменули да је и он стигао, «онај ДБ-овац Нишавић 
Милорад, мој командир Јовановић Ненад», значи кад се све то завршило, 
да ли је био Репановић? 
СВЕДОК "А": Ја сам рекао да је дошао по завршетку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Репановић? Нисте спомињали Нишавића? 
СВЕДОК "А": Нишавића рекао сам не сећам се можда је долазио али не 
сећам се да ли је оно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нисте. Рекли сте онај ДБ-овац Нишавић 
Милорад када се све то завршило? 
СВЕДОК "А": То не знам стварно, значи рекао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете да сте га видели, значи када се све то 
завршило, па набрајате и ко па између осталог и набрајате и Нишавић 
Милорада, па кажете он је био у цивилу, на себи је имао црну кожну јакну, 
у руци је имао хеклер? 
СВЕДОК "А": Не, питао ме је тужилац шта је носио, ја сам рекао да је то 
носио, али нисам рекао да, значи имао је хеклер то задужен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, јел га Ви видите ту када је све то завршено или 
га не видите? 
СВЕДОК "А": Ја га нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта то значи имао је хеклер у руци, црну кожну 
јакну? 
СВЕДОК "А": Тужилац ме је питао шта је носио, како се облачио, ја сам 
рекао значи није имао никакву униформу као ових дана што сте ме питали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тако сте давали објашњење за Нишавића, а не да 
сте га видели, у том смислу да сте га видели када је то завршено? 
СВЕДОК "А": Да, управо тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, нисте га видели ту? 
СВЕДОК "А": Нисам га видео. Ја сам рекао да није носио униформу, рекли 
су ми да носи униформу, црну униформу, да је имао наоружање, ја знам да 
униформу није носио никакву, да је носио црну јакну, браон оно, 
панталоне и хеклер, не знам шта то су били њихови пиштољи и оно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, уопштено сте дали опис како је он изгледао? 
СВЕДОК "А": Да, а сад нисам рекао да је био сто посто ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел га Ви видите, јел га видите или га не видите? 
СВЕДОК "А": Ја нисам га видео, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је тачно рекао Чукарић за Јашара, да ли се 
сећате када се отимао када није хтео да приђе? 
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СВЕДОК "А": Рекао је пустите га мени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имао Чукарић неки надимак? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који надимак? 
СВЕДОК "А": Јајце. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав је он био као човек и као полицајац, да ли 
Вам је познато? 
СВЕДОК "А": Био је добар другар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар? 
СВЕДОК "А": Добар, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете још да га опишете какав је био осим 
што је био добар другар, какав је био као човек? 
СВЕДОК "А": Као човек не знам, он је ту кратко време нешто дошао месец 
дана из Ораховца у Суву Реку, можда месец-два, не знам ни ја, али по мени 
он није неки човек лош. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто је дошао из Ораховца, јел Вам познато? 
СВЕДОК "А": Не знам зашто је дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није Вам познато? 
СВЕДОК "А": Можда, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта можда? 
СВЕДОК "А": Не знам, да кажем нешто напамет не знам, не сећам се ни ја 
више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код тужиоца сте рекли «Ја не знам да ли је Јајце 
добио наредбу да то тако ради. Не знам да ли је био пијан, али он је све 
време био такав, како би рекли острашћен и лако је пуцао у људе и убијао, 
због тога ваљда нико није смео да га одврати од тога што је чинио». 
СВЕДОК "А": Али ја сам рекао за тог дана кад се то издешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, тог дана Вам је тако деловао? 
СВЕДОК "А": Да. Значи, тог дана и Вељковић је морао да товари цивиле 
што није био његов посао и остали, значи ова Цивилна заштита  који су 
одбијали, значи ја сам рекао за тог дана, а није за друге дане које је радио 
свој посао и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, тог дана Вам је тако деловао? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како кажете острашћен? Шта то подразумева то 
острашћен? Како је то деловао? 
СВЕДОК "А": Па не знам, нешто му је синуло у главу и не знам човеку 
дође жута минута и откуд знам, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имао разлога, да ли Ви имате сазнања да 
ли је он имао разлога да му дође тако жута минута и да се тако понаша? 
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СВЕДОК "А": Стварно ја не бих да улазим у те ствари, али ја нисам га знао 
као таквог и радили смо у патроли и све је то нормално било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, пошто кажете да само месец дана има 
отприлике како је дошао из Ораховца, јел он био као млађи полицајац, да 
ли Вам је познато да ли је био приправник? Шта Вам је познато у вези 
Чукарића? 
СВЕДОК "А": Знам да је био у резервни састав као и ја, значи био је у 
резервном саставу, после је прешао у активну полицију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После је прешао, кад је прешао у активну 
полицију? 
СВЕДОК "А": Па  ја мислим за време рата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За време? 
СВЕДОК "А": За време рата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како је могуће да он буде онда вођа патроле? 
СВЕДОК "А": Како је могуће? То питајте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се то одређивало, да ли по неком 
старешинству, по неком? 
СВЕДОК "А": Ја не знам то, то зна командир како се одређивало, ја то 
стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је некада Тановић био вођа патроле? 
СВЕДОК "А": Тановић? У мојој патроли не знам, не сећам се, не верујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вашој патроли јел био некада или искључиво 
Чукарић? 
СВЕДОК "А": У нашој патроли само Чукарић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте рекли за Репановића, јел могао да види 
људе који су били или није видео у моменту када је дошао? 
СВЕДОК "А": Могао је да види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Могао је да види? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, када сте објашњавали рекли сте: «Када је 
Јашар убијен дошли су неки људи из ТО, припадници полиције, а и други 
људи су дошли да виде шта се дешава. Створила се гужва па је на њих 
дрекнуо Репановић и ту гужву растерао». Сад сте говорили да је он само на 
тренутак дошао и одмах је отишао. Међутим, овде се појавио да се он 
обраћа, да, како Ви кажете, да је дрекнуо на ту гужву? 
СВЕДОК "А": Па да. Сад не могу свега, свих тих детаља да се сетим у речи 
и слово и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то тачно било, јел сте Ви чули, јел сте видели 
да је он дрекнуо? 
СВЕДОК "А": Јесте тачно, зато што су се скупили ко циркус. Скупило се 
као да виде не знам шта. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте говорили, описивали сте Нишавића из ДБ-
а, па кажете били су његов колега такође радник ДБ-а, Јаблановић Милан, 
који је био у цивилу, у руци је држао хеклер, увек је носио кожну јакну, 
тамно браон или црну, не могу да се сетим, њих двојица Нишавић и тај 
Милан су дошли, стали и гледали шта је урађено. Сад сте рекли да уопште 
нисте видели. Шта је тачно? 
СВЕДОК "А": Не знам. Ја стварно не могу да се сетим нити Јаблановића 
нити Нишавића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел тачно ово што сте данас изјавили да не 
можете да се сетите, да нисте видели Нишавића ни Јаблановића или ово 
што сте код тужиоца рекли и описали у руци је Нишавић држао хеклер? 
СВЕДОК "А": Можда је дошло до неспоразума. Ја сам рекао они су носили 
хеклер, значи облачили се тако у јакнама, оно, ово. Е сад он је то можда 
навео да су тог дана, не знам ни ја како. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то сте давали као опис? 
СВЕДОК "А": Да, као опис. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то бих разумела да би био на неки начин 
опис, али Ви кажете у руци је држао хеклер? 
СВЕДОК "А": Па они су имали задужење то хеклер, то кажем, то знам, то 
сам виђао да су имали, не тог дана него и претходних дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, остајете код овог данас што сте изјавили? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, да нисте сигурни? 
СВЕДОК "А": Нисам сигуран да сам видео Јаблановића и Нишавића да су 
долазили, не могу да тврдим сто посто, питали су ме како се облачи, коју је 
униформу носио, шта је имао од наоружања. Ја сам рекао носи кожне 
јакне, значи, кожну јакну, није то нека униформа, кожна јакна је кожна 
јакна, фармерке и то. Која је то униформа. И шта су имали од наоружања, 
значи, дужили су то, значи дужили узи, хеклер, то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, код тужиоца сте овако изјавили: «У том 
утовару наишли су на човека који је преживео све то и који се налазио иза 
шанка, а онда је неко викнуо «овај је жив», ту је био Вељковић, он се 
уплашио и изашао из пицерије. Њему је Чукарић рекао да утоварује те 
лешеве и само што је кренуо да утовари, чим је ушао први пут у ту 
пицерију видео је тог човека да је жив и узвикнуо је «овај је жив» и 
излетео из пицерије. Чукарић је одмах ушао у пицерију и из пиштоља сам, 
одмах по његовом уласку, зачуо пуцањ и претпостављам да га је Чукарић 
оверио». Данас нисте тако рекли, данас сте рекли да не знате ко је ушао у 
пицерију? Децидирано сте навели код тужиоца да је Чукарић ушао и да га 
је оверио. Е сад, одакле Вама то сазнање? Да ли се сећате можда сад, 
можда Вам је ово освежило памћење, да ли се сећате нечега? 
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СВЕДОК "А": Не знам, можда, али стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете можда, значи, јел га видите да ли 
Чукарић улази у пицерију, да ли оверава или не? Значи, не можете можда, 
јел га видите или га не видите? Шта значи то? 
СВЕДОК "А": Нисам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели Чукарића? 
СВЕДОК "А": Нисам га видео али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како сте то код тужиоца изјавили? «Чукарић је 
одмах ушао у пицерију и претпостављам да га је Чукарић оверио», како сте 
дошли до тога? 
СВЕДОК "А": Не знам. Тановић није био ту и зато сам закључио рекох 
сигурно је он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не можете да закључујете, ваљда видите ко 
улази у пицерију? Знате? Ако гледате ту где сте па видите ко улази у 
пицерију? 
СВЕДОК "А": Али нисам гледао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК "А": Нисам гледао у пицерију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како је дошло до тога да код тужиоца изјавите 
«Чукарић га је оверио, претпостављам да га је оверио»? значи, нисте у 
дилеми ко је ушао, него сте рекли Чукарић и претпостављам да га је 
оверио? Шта је тачно? 
СВЕДОК "А": Тачно је да нисам видео ко га је тачно оверио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тачно је ово данас што кажете? 
СВЕДОК "А": Да, тачно је нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ме интересује кад кажете у том утовару 
наишли су на човека који је преживео све то и који се налазио иза шанка, 
откуд Ви знате да се он налази иза шанка, јел Ви можете то да видите? 
СВЕДОК "А": Нисам могао да видим него рекли су да је био иза шанка? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је рекао? 
СВЕДОК "А": Па Вељковић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта, јел то он када је изашао, кад се уплашио па 
је рекао? 
СВЕДОК "А": После кад је. Рекох шта је било, каже, био је иза шанка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то један-једини пут када је Вељковић ушао 
па је изашао и рекао да је један жив или да се то још десило? 
СВЕДОК "А": Ја мислим то је један-једини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Један-једини пут? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, кажете: «Све време утовара и једног и другог 
камиона био је присутан др. Бобан и Репановић Радојко,  Јовановић Ненад, 
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Нишавић и Јаблановић», Ви и даље говорите да је Нишавић и Јаблановић 
да су ту? 
СВЕДОК "А": Не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите, овде значи више није опис, овде даље 
наводите ко је присутан све време утовара? 
СВЕДОК "А": Знам да су били на кратко нешто, а др. Бобан је остао оно до 
краја да прегледа те. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, ко је на кратко био ту? Јел био Нишавић и 
Јаблановић, јел су били? 
СВЕДОК "А": Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И на кратко или да није на кратко да ли су они 
били? Покушајте да се сетите. 
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел тачно ово код тужиоца или ово данас што 
сте изјавили? 
СВЕДОК "А": Ово данас што изјављујем, кажем не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се за Нишавића и Јаблановића да су били 
ту? 
СВЕДОК "А": Можда су долазили, али сигурно сто посто не могу да 
тврдим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Малеша Раде? 
СВЕДОК "А": Малеша Раде је исто активни полицајац који је радио са 
мном у патроли и који је касније био рањен и не знам, после га нисам 
виђао, нисмо се видели више ни по завршетку рата, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, у ово време када се све ово догађало није 
био са вама? 
СВЕДОК "А": Не, он је био раније у претходној патроли, мислим оно. 
После је заменио Тановић и мењали су се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поповић Анђелко? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он био кад се све ово дешавало, да ли је он 
био присутан? 
СВЕДОК "А": Поповић Анђелко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Анђелко, да ли сте га видели? 
СВЕДОК "А": Па знате шта, мени стварно колико људи је било ја стварно 
сад сваког не могу да се сетим и сад стварно нешто да тврдим. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извините судија данас је сведок «А» рекао да је 
Поповић Анеђлко био у Ђиновцима, према томе мислим да није дозвољено 
питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто није дозвољено? Мислите да није могао да 
се врати, мислите да није могао да дође из Ђиноваца? 
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АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да је био на терену у Ђиновцима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али зар није могао да дође у међувремену, 
молим Вас, све знам шта је рекао? Нису колега недозвољена питања. Да ли 
сте га видели или не? 
СВЕДОК "А": Не, нисам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га видели? Добро. Данас кад сте говорили да 
је била наредба да се иде од куће до куће и да се каже да Албанци напусте 
Суву Реку, нисте нам баш све до детаља? 
СВЕДОК "А": Не знам како до детаља, шта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад ћу Вам рећи. Код тужиоца овако сте рекли: 
«Сутрадан је командир Репановић Радојко наредио Срђану Андрејевићу, 
Бојовић Дејану, Папић Рамизу, дакле, оној другој патроли о којој сам 
причао да иду по Сувој Реци, до шиптарских кућа и да Шиптарима који су 
остали кажу да напусте Суву Реку». 
СВЕДОК "А": Ја сам рекао и малопре да ми је рекао Бојовић Дејан за то да 
треба Шиптари да се избацују и сад ја нисам знао тачно ко сачињава ту 
патролу. Ја сам рекао да ми је Дејан Бојовић рекао то, а ко је сачињавао ту 
патролу, ја сам малопре рекао да не знам ко је сачињавао ту патролу, а чуо 
сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел спомињао и Папића, Папић Рамиза јел Вам 
споменуо и Папић Рамиза да је и њему наређено? 
СВЕДОК "А": Не знам да је спомињао и њега, али ја сам чуо од Бојовића 
то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел Вам споменуо Папић Рамиза? 
СВЕДОК "А": Па није ми споменуо ко иде и шта иде, него ја сам само 
онако питао, нисам питао све детаље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морам да Вас питам зато што је код тужиоца тако 
кад сте били саслушани евидентирано, значи, сутрадан је командир 
Репановић Радојко наредио Срђану Андрејевићу, Бојовић Дејану, Папић 
Рамизу да иду по Сувој Реци до шиптарских кућа и да кажу да напусте 
Суву Реку? Значи, Ви не кажете да сте чули то од овог или оног, него само 
сте рекли да је наређено и детаљно сте набројали ко? 
СВЕДОК "А": Па то је била та друга патрола, сигурно су они то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви то изводите закључак да су сигурно они 
или? 
СВЕДОК "А": Да, сигурно су они. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Вам рекао и за Папић Рамиза? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао Вам је? 
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СВЕДОК "А": Да и за Папић Рамиза и Срђан је био са њима у патроли и 
Дејан Бојовић, значи сви су они били у патроли. Значи, то је била та друга 
патрола. И ако је Дејан Бојовић ишао, значи то су ти и више нема других. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је познато да ли је неко тражио новац од 
тих људи, Албанаца кад су ишли по кућама? Да ли су нешто тражили, 
пошто кажете да сте чули да ли су Вам у том смислу, да ли Вам је у том 
смислу неко нешто причао да ли је од некога тражен новац? 
СВЕДОК "А": Новац, не знам ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није Вам то познато? Ја бих Вам сад неке разлике у 
Вашим исказима предочила. Значи овако сте изјавили на записнику од 
21.07. код тужиоца: «Тановић је узео ручну бомбу, одшрафио и рекао 
склоните се и ту бомбу је одмах бацио у просторије пицерије кроз излог. 
Када је бомба експлодирала Тановић је извадио другу бомбу, активирао је 
и бацио у пицерију и та бомба је експлодирала», то сте рекли и данас.  
 На записнику од 04.03.2004. године кажете: «Јајце је рекао склони се 
и одједном је укнула бомба, ту је била после тога још једна бомба, бацио је 
две бомбе и неколико рафала, мењали се он и Тановић». Ко баца бомбе 
сада? Кажете мењају се, како то? 
СВЕДОК "А": Рекао сам за рафале да се мењају, значи Тановић и Чукарић, 
а за бомбе бацио је Тановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то би се закључило и овде кад је Јајце рекао 
склони се, јел он каже само склони се, па је укнтула та бомба како Ви 
кажете да је Тановић бацио или је Јајце бацио? 
СВЕДОК "А": Тановић је бацио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тановић је бацио? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На записнику од 14.03.2006. године код истражног 
судије изјавили сте: «Видео сам када је Чукарић бацио бомбу у локал», на 
даље питање изјавили сте: «И да је Тановић бацио бомбу». Јел уопште 
Чукарић баца бомбу? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не баца? Па шта је сад тачно, што сте код 
истражног судије 14.03.2006. изјавили «видео сам када је Чукарић бацио 
бомбу»? 
СВЕДОК "А": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да се сетите, јел тачно то? 
СВЕДОК "А": Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта је тачно, ово данас што сте изјавили или 
ово што сте изјавили код истражног судије? 
СВЕДОК "А": Ово данас што изјављујем то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је све тачно? 
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СВЕДОК "А": Да, значи стојим иза тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље, 21.07.2005. године овако се изјавили: У 
патроли су били Ви, па онда Тановић, Чукарић и Петковић Мики, значи 
било вас је четворица? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 04.03. кажете да сте били Ви, Чукарић Слађан, 
Тановић и Петковић, Јовановић Ненад је био испред СУП-а, није био са 
нама у патроли. 14.03.2006. године, значи кажете патрола сачињавали су 
помоћник, Ненад Јовановић, Чукарић, Петковић Мики, Ви и Тановић и 
данас то кажете. Шта је тачно? 
СВЕДОК "А": Помоћник с нама није ишао стално у патролу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не стално, тог дана, молим Вас? 
СВЕДОК "А": За ког дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај дан? О овом догађају говоримо. 
СВЕДОК "А": Не знам за који. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, први пут сте рекли 14.03.2006. године када 
сте саслушани да је са вама био у патроли и помоћник Ненад Јовановић, то 
сте и данас изјавили. Међутим, претходно кад сте били саслушани 
ниједног тренутка то нисте изјавили? 
СВЕДОК "А": Не знам, ја датума се не сећам, рекао сам и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нисте рекли да се не сећате датума, говорили 
сте о овом догађају. Значи, јел био Јовановић Ненад са вама или није био у 
патроли тог дана, то када сте ишли да посетите те људе који су у 
Ђиновцима? 
СВЕДОК "А": Да, био је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био је? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овде што сте рекли Јовановић Ненад је био 
испред СУП-а, није био са нама у патроли 04.03.2004. године када сте били 
саслушани код истражног судије? 
СВЕДОК "А": Па није он долазио у патролу, значи овамо сутрадан кад смо 
ишли по лешеве и то, не знам можда смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не када сте ишли по лешеве, него тог дана када сте 
ишли да обилазите људе у Ђиновцима, јел он био са вама? 
СВЕДОК "А": Да, био је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па што сте рекли да није био, то сте изјавили 2004. 
године, шта Вам је свежије, које памћење Вам је свежије, из 2004. или ово 
2006. што сте изјавили? 
СВЕДОК "А": Помоћник Ненад Јовановић је био тог дана с нама у 
Ђиновцима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то је тачно? 
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СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што сте изјавили код истражног судије овако 
како сте рекли? Који разлог био, знате ипак то се 2004. године, Ви након 
две године када сте дали исказ Ви сте убацили и помоћника Јовановић 
Ненада, пре тога га нисте спомињали, зато Вас питам, ипак 2004. раније 
сте били саслушани? 
СВЕДОК "А": Па не знам, не могу сваки детаљ да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није то детаљ, он је ту помоћник, Ви кажете још да 
је он задужен био за резервни састав, значи то је ипак нешто што се не 
заборавља? То није тачно? Ово је тачно данас и што сте изјавили 2006. 
године? Јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте се Ви уморили, хоћете да прекинемо ако сте 
се уморили и да наставимо даље, ја имам још доста да Вас питам? 
СВЕДОК "А": Ја нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо и у три, настављамо ми и по подне. Хоћемо 
да наставимо? Јел можете сведок «А»? 
СВЕДОК "А": Може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може још мало да радимо? 
СВЕДОК "А": Може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми у три настављамо, то је тачно. У три имамо 
«Шкорпионе» или да наставимо сутра? Добро.  Хоћете сутра? Добро. 
 
 
 Суд доноси  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 Следећи главни претрес заказује се за сутра у 9,30 часова, иста 
судница. 
 
 
 Ми ћемо наставити са Вашим саслушањем сутра у 9,30 часова. 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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