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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан свима. 
 
  
 Констатује се да су на главни претрес приступили: 
 
 
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић. 
 

•  Пуномоћник оштећених адв.Драгољуб Тодоровић и Наташа 
Кандић. 

 
 
• Оптужени Митровић Радослав, Репановић Радојко, Јовановић 

Ненад, Чукарић Слађан, Нишавић Милорад, Петковић 
Мирослав, Петковић Зоран и Папић Рамиз.  

 
•  Као и браниоци оптужених адв. Горан Петронијевић, адв. 

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

 
 

• Присутан је и сведок «А» и сведок Гогић Милован присутан. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гогић Милован да ли је ту? Добро. Само да га 
видимо. Добро позваћемо Вас, мало ћете сачекати имамо још претходно 
једног сведока па ћете бити позвани. Сачекајте испред.  
 
 
 Констатује се да су сведоци позвани за главни претрес 
06.12.2006. године Миљковић Милутин и Ђокић Горан као и сведок 
Ђуричић Милан позван за главни претрес 07.12.2006. године, 
обабвештени преко Службе за помоћ и подршку сведоцима и 
оштећенима, да се њихово саслушање неће обавити како је 
предвиђено, а о новом термину њиховог саслушања биће 
обавештени накнадно писменим путем. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као што сте чули морали смо на овај начин, не 
можемо да стигнемо, тако да ћемо накнадно, а овај распоред стоји како 
је предвиђен за данас. 
 
 
 
 
 
   
  Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
  Да се главни претрес одржи. 
  
   
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 

НАСТАВАК САСЛУШАЊА СВЕДОКА «А» 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете нам на мониторе, молим вас режија. 
Хвала. Настављамо са питањима бранилаца оптужених. Изволите, адв. 
Горан Петронијевић. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала судија. Ми смо јуче стали код 
једног сета питања који је требао да уследи иза овога, а које се тиче мало 
детаљнијег описа нормално у складу са сећањима сведока уколико то 
може, овог аутомобила о коме смо говорили. Ви сте у више наврата 
помињали тај аутомобил, у истрази сте прво рекли да је у питању неки 
«Мерцедес» онда нисте били сигурни па сте онда поменули «Ланд 
Ровер», потом сте поменули да то може да буде и маскирна боја «Ланд 
Ровера», а онда сте рекли да нисте ни зато сигурни. Јуче сте, односно 
или прекјуче више се не сећам када сте излагали у том делу рекли да је у 
питању плава боје, да је плави «Ланд Ровер», јесам у праву? Јесам ово 
исправно рекао? 
СВЕДОК "А": Да. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала. Кажите ми сад каква је то плава 
боја, светлија, тамнија, да ли ту има неке комбинације боја? Да ли 
евентуално под том плавом подразумевате и неку маскирну боју плаву 
или  нешто тако? 
СВЕДОК "А": Тамнија боја. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тамнија, значи можемо ли да кажемо да 
је то тегет плава? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је тај аутомобил на себи имао још 
неке ознаке? 
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је имао неко ротационо светло? 
СВЕДОК "А": Није. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је имао неке натписе на себи? 
Полиција? Милиција? 
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се, нисам запазио. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли се сећате таблица тог 
аутомобила? 
СВЕДОК "А": Не. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажите ми из вашег искуства 
аутомобил који Ви возите, подсетите ме марке УАЗ, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Односно не Ви возите, него Ваша 
патрола? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Какав је по карактеристикама тај 
аутомобил? Мислим на систем заштите сигурности путника унутра? 
СВЕДОК "А": Био је блиндиран, значи. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала, само да станемо код тога да Вас 
не би наводио да кажете оно што. Шта то значи бити блиндиран? 
СВЕДОК "А": Значи не може метак да пробије стакло и значи ауто 
мислим. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Уграђен посебан систем заштите, јел 
тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И у лиму и у стаклу? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро. Кажите ми можете ли Ви да 
разликујете блиндирано возило од неблиндираног? 
СВЕДОК "А": Да, могу. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажите ми за овај «Ланд Ровер» какав 
је био? 
СВЕДОК "А": Па ја мислим да је био блиндиран. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Блиндиран? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Можете ли сад да нам мало појасните 
које су то карактеристике, како Ви то разликујете блиндирано од 
неблиндираног? 
СВЕДОК "А": Па у дебљини стакла. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Како у дебљини, објасните? 
СВЕДОК "А": Па неблиндирано возило. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел то нешто, извињавам  се да Вам 
помогнем,  да ли је то нешто што можете да видите са стране или морате 
да приђете да пипнете стакло, мислим? Или по боји, по провидности или 
већ како? 
СВЕДОК "А": Не него, то се види по боји и то се види по, значи 
неблиндирано значи има другачије тање, а ово је дебње и тамније и тако. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И по томе сте закључили да је у питању 
блиндирано? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Могу ли да закључим са овим сетом 
питања да не бих више губио време ни Вама ни суду ни себи, да Ви ни 
једну другу карактеристику тог возила не можете сада дати? 
СВЕДОК "А": Не могу. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У смислу овог шта сам Вас питао, 
таблице, неке посебне ознаке полицијске,  ротационо светло, натписи и 
тако даље? 
СВЕДОК "А": Не, не сећам се ничег више. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажите ми само још да ли знате које 
све врсте «Ланд Ровера», рекли сте да је у питању џип, значи да ту нема 
дилеме, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Које врсте «Ланд Ровера» постоје и које 
је у односу на те врсте за које Ви знате, ово возило било? 
СВЕДОК "А": Па не знам сад све које. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У смислу величине да Вам помогнем, 
значи има тамо неки кратки, полукратки, дугачки и тако даље, који је 
овај? 
СВЕДОК "А": Овај је онако средњи није ни нешто дужи, тако неке 
средње величине. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: `Ајте да видимо, колико врата има? 
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СВЕДОК "А": Има петоро врата. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Петоро врата? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То сам хтео да Вас питам да не буде 
сада опет навођење. Помињали сте и јуче нисте могли да определите, а 
ни претходно да ли је Митровић дошао сам  или је дошао са неким, мада 
сте тврдили да је изашао са сувозачког места, сад да ми не извлачимо из 
тога закључке, питање је, да ли сте.... 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија, судија, само није тврдио сведок ни 
једног тренутка да је. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У истрази тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па не али каже јуче сте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предочено је то. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Предочено јесте ја понављам ако је 
нешто. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не али није он тврдио овде код нас да је изашао 
са сувозачког места, рекао је да се не сећа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предочено му је све, он је то детаљно рекао. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Уреду, извињавам се није никакава 
намера ја стављам у контекст оно што сам прочитао у истрази, дакле 
нисте могли да се изјасните да ли је Митровић био возач или је био 
сувозач, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро. Да ли сте са тог места где сте 
стајали, колико сте били удаљени од тог «Ланд Ровера»? 
СВЕДОК "А": Па рекао сам јуче, око 10 метара. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Око 10 метара? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи био је у вашем видном пољу? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте могли да видите ко се налази 
унутра и  да ли се неко налази унутра? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је, одговорио је, никога није видео. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија мислим да није одговорио на то 
питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је, никога није видео, претпоставља 
да је био возач, па је после. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја питам да ли је могао да види? Сад 
смо имали карактеристике одређеног возила, питам да ли је могао да 
види? 
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СВЕДОК "А": Нисам, нисам, нисам  ни загледао, нисам ни обраћао 
пажњу. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала то сам управо хтео да Вас питам, 
да ли због необраћања пажње или због тога што није могло да се види? 
СВЕДОК "А": Нисам, нисам обраћао пажњу да ли је још неко био. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А да сте евентуално обратили пажњу да 
ли би могло да се види да ли је неко унутра? 
СВЕДОК "А": Да сам обратио пажњу можда би и могло да се види. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала. Ајте сад да пређемо на ово 
друго, а то су ови камиони о којима говорите. 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте рекли у свом исказу да су то 
камиони који су користили «Чегрови»? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесам у праву? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: `Ајте сад опишите каква је то 
карактеристика тих камиона које су користили «Чегрови» у односу на 
друге камионе које су користила друга полиција, војска? То што ја Вама 
дало за право да закључите да по изгледу тих камиони су камиони које 
су користили «Чегрови». 
СВЕДОК "А": Ти камиони, значи то су тзв. војни камиони, 
«Стодесетка»,  «Стопедесетка». 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта је то «Стодесетка», објасните нам 
молим Вас? 
СВЕДОК "А": «Стодесетка» то је камион, значи војни камион тако се 
зове «Стодесетка». 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Које је то марке, можете ли да 
определите марку? 
СВЕДОК "А": Не знам марку, то је ТАМ ја мислим колико се сећам 
ТАМ да је. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро, наставите извињавам се. 
СВЕДОК "А": С тим што он има оклоп испред, на шоферку, са стране, 
значи све у круг имао је оклоп и био је ишаран значи бојама, значи плаве 
и сиве и свакојаке, значи браон. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је то плаво-сива маскирна боја? 
СВЕДОК "А": Па био је ишаран господине, значи маскирним неким 
такорећи бојама, сад. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не, не Ви сте већ рекли да су то те боје 
шарене и раније, него питам Вас сад да определимо, да ли је плаво-сиве 
или зелено-сиве евентуално? 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па он је рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је плаво-сиве. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не рекао је све боје је поменуо, четри боје је 
поменуо, ја разумем да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Зелену није тужиоче, можемо да 
преслушамо транскрипт. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па добро, али нисам ја рекао да је рекао зелена. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Па ја бих Вас опет молио зашто ми 
улазите у реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ишаран је био баш зато и каже, не прецизира. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па зато што он каже биле су браон, тегет, сиве, 
а Ви га питате да ли је био две од те три. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел Ви процењујете да ја постављам 
забрањена питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, немојте тако, добро тужиоче схватила 
сам примедбу, изволите наставите опиштите то возило. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Покушавам да да помогнем сведоку да 
нам помогне да неке ствари рашчистимо, ништа друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опишите то возило по Вашем сећању, значи по 
Вашем сећању? 
СВЕДОК "А": По мом сећању значи имало је плаву боју, зелену боју, 
браон боју, жућкасту неку боју. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Помињали сте сиву, јел и ту боју видите? 
СВЕДОК "А": Е сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По сећању. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала, исто тако по сећању по Вашем, 
када би Вас сада неко питао која је преовлађујућа боја од ових? Да ли 
бисте рекли плавичаст, зеленкаст, сивкаст, како, како бисте то? 
СВЕДОК "А": Плавичаст. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Како? 
СВЕДОК "А": Плавичаст. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Плавичаст. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесте Ви по томе определили да су то 
камиони полиције? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И да су такве камионе користили 
«Чегрови»? 
СВЕДОК "А": Да, прво су то они урадили те камионе и направили те 
заштите, па после и сви остали. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте помињали још неке врсте 
заштите сем тих како сте рекли оклопа? Неку гуму? 
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СВЕДОК "А": Гума је била око точкова и због. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Објасните нам како је то, Ви сте нешто 
причали? 
СВЕДОК "А": То је гума коју је радила индустрија «Балкан Белт» и која 
значи у случају зоље или значи да се активира пре него да удари у лим, 
значи да активира прво гуму да не би пробило лим и да не погине 
људство, значи гума да штити. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То је једна врста неке специфичне 
врсте оклопа, да кажем условно? 
СВЕДОК "А": Да, заштите, заштите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Заштите? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Од пројектила који долазе са стране? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где је та гума била? 
СВЕДОК "А": Па гума је била доле око точкова и на лиму је била.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: На лиму, кад кажете лиму определите 
ми молим Вас? 
СВЕДОК "А": Па у круг. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Около? 
СВЕДОК "А": Да на оклоп. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Мислите на врата и на странице, јел 
тако, јесам у праву или не? 
СВЕДОК "А": Па сад било је значи, од прилике је била око точкова више 
и са стране, значи оно. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте определили да та возила, 
односно ти камиони нису имали цираде, јел тако? 
 СВЕДОК "А": Горе није било цираде, значи било је отворено. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли то возило на коме нема цираде 
које је отворено, када неко седи на камиону, претпостављам да онај ко се 
превози ако је намењен превозу војника или полицајаца, односно 
људства, може да се види са стране или са задње стране или однекуд? 
СВЕДОК "А": Није, значи једино ако устанеш могло је да се види.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи кад се устане може да се види? 
СВЕДОК "А": Може да се види. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли са неке више тачке одозго пошто 
нема цираде може да се види? 
СВЕДОК "А": Значи, кад се устане могло је да се види и колико се сећам 
са стране можда је било неки отвор мали колико да се, значи да не мора 
да се баш устаје зависи све од ситуације, значи како се одвија. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У реду конкретно да опет не буде 
сугестивно покушавам около да дођем до онога што желим да Вас питам 
а то је то да ли је изнад глава ових који седе небо? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи нема никаквих физичких 
препрека даље горе? 
СВЕДОК "А": Нема. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала, то сам хтео. Сада да се вратимо 
на оно што сам Вас малочас питао, каква је разлика између овога што 
сте нам сада описали као возила која сте Ви видели да су ушла, стала, 
излазе војници, Ви кажете односно Ви опредељујете «Чегрови», крећу 
тамо где крећу и тако даље и других возила претпостављам да сте их 
виђали и пре рата и после рата? Војних, полицијских? Јел још неко 
користио те камионе или Ви искључиво везујете за «Чегрове» и ако их 
искључиво везујете које су то карактеристике од ових које сте описали 
по којима то опредљујете? 
СВЕДОК "А": Па знате шта сваки други камион је био другачије урађен 
зато што ни један камион није био на истом после принципу, то је било 
слично рађено, значи то је радило се у фирми али није например све то 
серијски ишло да буде сваки исти, значи потпуно исти да буде, него 
сваки је имао неку другачију разлику. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хоћете да кажете да није серијски 
рађена та заштита и то? 
СВЕДОК "А": Па није рађено сваки камион, значи сваки камион је 
серијски направљен и урађен са страницама, са цирадом. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Говорим о заштити, немојте мислити да 
говорим о камиону? 
СВЕДОК "А": Други камиони које су возили војска и полиција например 
то већ је другачије урађено било. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где сте Ви преходно могли да видите 
ове камионе, ако сте их видели? 
СВЕДОК "А": Па кретали су се путем, мислим, путем значи кроз центар 
Суве Реке и тако.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И искључиво сте у њима виђали 
«Чегрове»? 
СВЕДОК "А": Па полиција која је долазила на испомоћ, то ми смо их 
звали «Чегрови» 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Сву полицију која је била на испомоћи 
звали сте «Чегрови»? 
СВЕДОК "А": Па да. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли су евенутално ови камиони накад 
остављени код Вас на неком паркингу, у дворишту или да ли сте имали 
такав простор или нешто тако? 
СВЕДОК "А": Имало је у станици полиције је било, било је простора али 
не сећам се можда је и било паркирано. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Мислим да се Ви сећате да сте могли да 
га видите, због тога Вас питам? 
СВЕДОК "А": Па било је, па не знам колико се сећам долазили су они 
мислим ту, сад значи пре кретања, пре акције, пре тако, пре одласка на 
терену, значи они се постројавају у колони и кретају на терен. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажете ми сад овако, поменули сте да 
готово ни један није исти, односно да су различито урађене те заштите, 
да нису типске, можемо то тако да одредимо? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Па сад опет не разумем које су то 
карактеристике ова два камиона за које Ви кажете да су били ту, шта не 
сумњам то је Ваш исказ, које Вас опредељују да сте сигурни да су у 
питању «Чегрови»? 
СВЕДОК "А": Па из. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Или је то претпоставка, значи ја Вас 
питам да ли сте сигурни или је претпоставка? 
СВЕДОК "А": Па значи чим је «Чегар 1» дошао са том колоном, значи 
није могао да командује Репановић Радојко а возила друге јединице, ако 
командује командир Радојко, значи не може да буде јединица полиције 
Сува Река а командује неки други тамо, мислим то може да се деси али. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хоћете да кажете да командир или 
командант једне јединице не може да командује другој? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте то је већ навлачење како сведок да 
одговори. Немојте, рекао је, не може да командује, рекао је, објаснио је. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро ја ћу га сад питати конкретно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете питајте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекао је да не може Репановић да командује 
полицијским снагама које су дошле са стране, то је суштина, немојте 
сада преокретати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, рекао је, изволите поставите Ви питање. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тужиоче што реагујете на нешто што 
Вам се учини да Вам није повољно, немојте молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, добро, нећемо тако. Изволите 
конкретно поставите питање. Тачно да је он то рекао, али Ви можете још 
једанпут да прецизирате. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро прецизно ћу поставити питање. 
Да ли је командир станице ОУП-а Сува Река могао да командује било 
којој другој јединици? 
СВЕДОК "А": Није могао. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Није могао? 
СВЕДОК "А": Није могао. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел то нешто страшно сад тужиоче? 
Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је командир «Чегрова» могао да 
командује? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јециници Суве Реке? 
СВЕДОК "А": Ја мислим једино кад су ишли на терену и да буду под 
његовом командом. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала, кажите ми да ли знате неки од 
тих случајева када је Ваша јединица или Ви, прво да ли сте Ви лично 
били икад са «Чегровима» у акцији? 
СВЕДОК "А": Ја нисам, али били су припадници ПЈП активног састава 
који су учествовали на терену, значи заједно у акцији ослобађања села и 
тако даље. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли знате када је то било, можете ли 
неке акције да се сетите? И по чему Ви знате да су они ишли баш са 
њима и да су били под њиховом командом? 
СВЕДОК "А": Па реко сам ја јуче зато што се после тога причало, после 
терена причало се у кафићу. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи из прича колега када дођу са 
терена? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Та ПЈП јединица коју Ви помињете? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ког је формацијског састава, мислим на 
вашу јединицу, односно на јединицу из Суве Реке? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је 25 људи, то би било типа вода. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не формацијски сам питао судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Формацијски? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да, шта је  то одељење, чета? 
СВЕДОК "А": Па ја би реко да је једно одељење, вод не знам, вод већ 
сачињава више. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: По Вашем сазнању формацијски коме 
су они припадали, да ли су имали неку вишу организациону структуру, 
ако је одељење да ли је било у неком саставу, чијем саставу, да ли су 
били у саставу «Чегрова» или у неком другом? 
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СВЕДОК "А": Па они обично ишли су например са «Чегровима» или 
друге јединице које су долазиле на испомоћ, они су значи они сами нису 
могли, није било довољно људства да они сами крену на терен, значи 
било је мало људства и сами нису могли да иду на терен, према томе 
која год јединица је долазила на испомоћ они су са њима одлазили на 
терен, е сад ја не могу тачно да се сетим које све те јединице су 
пролазиле и долазиле и све то. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: По Вама ко је командовао том 
јединицом? 
СВЕДОК "А": Мислите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ко је био командир те јединице? 
СВЕДОК "А": ПЈП Суве Реке? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да. 
СВЕДОК "А": Драган Борисављевић. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А  ко је његов командир? 
СВЕДОК "А": Он је био заменик командира, а његов командир је био 
Репановић Радојко. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А ко је њихов непосредни старешина? 
СВЕДОК "А": Не разумем Вас. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ко је изнад њих двојице, ко је 
старешина изнад њих двојице коме су они директно подређени? 
СВЕДОК "А": Постојао је још начелник и нико више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А  ко је надређен командиру тог вода Посебне 
јединице полиције која је при ОУП-у Сува Река, ко је наређен? Значи на 
Посебну јединицу полиције мислим на то? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Он је дао одговор судија, ја немам 
примедбу на то, идем даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да одговорите? 
СВЕДОК "А": Па не знам ко је више, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, није то. Конкретно сам питала. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извините он је све рекао само није одговорио 
на питање ко је надређен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Борисављевићу? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не Борисављевићу него начелнику 
Витошевићу, није рекао Витошевићу него начелнику ОУП-а? Ко је 
надређен, а то треба да одговори. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите на то.  
СВЕДОК "А": Не знам, не знам ко је то, то је неко из Призрена, јачи 
већи по чину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је надређен Борисављевићу? 
СВЕДОК "А": Борисављевићу командир Репановић Радојко.  
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Сада ми реците ово, говорили сте о 
томе и помињали да сте ово лице које означавате као «Чегар 1»? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  За које сте касније сазнали да се зове 
Митровић виђали у Вашем ОУП-у, у згради ОУП-а? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Нисте баш били одређени у томе, прво 
сте рекли да је то било чешће, онда касније да је то било ређе, у Вашим 
исказима, то није сврха питања? 
СВЕДОК "А": Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија молим Вас, био је врло одређен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, јесте и објаснио је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немојте тако, немојте да га чините несигурним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вам кажем, он је децидирано рекао. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не, не разлике постоје, тужиоче ја ћу 
то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је децидирано рекао да га је јако често, да га 
је врло често виђао, обзиром да је био на обезбеђењу. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија ја ћу онда предложити да Ви то 
предложите да ви предочите из исказа, првог исказа пред истражним 
судијом, другог исказа пред истражним судијом и данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све смо ми то предочавали. Све смо 
предочавали. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Има разлике. Разлика има и ја их 
уочавам, због тога то питање постављам, молим Вас и опет још једном 
молим тужиоца да не улази у реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ма није ствар да ме молите, мислим није ствар 
пријатељства, непријатељства, немам ништа лично против Вас. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ми смо овде потпуно службено, 
никакво пријатељство није. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како што Ви радите свој посао, тако и ја радим 
свој постао. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Знам, али мислим да претерујете у 
томе, због тога кажем.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И кад Ви кажете да је био и кад кажете да није 
био, није определио, ја морам да устанем да кажем да јесте определио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро тужиоче, уреду, реаговано је, реаговано је, 
седите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Сад ћемо предочити па ћете видети да 
је имао разлике у тим. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите поставите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ево ја ћу онда кренути од почетка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поставите питање. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У том делу, колико пута сте, можете ли 
да определите лице за које тврдите да је «Чегар 1» или Митровић видели 
у вашем ОУП-у? 
СВЕДОК "А": Па најмање једно 10 пута. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Можете ли да определите у односу на 
рат, значи да то ставимо као једну линију раздела, почетак 
бомбардовања, колико пре тога, колико после тога? 
СВЕДОК "А": Пре тога можда једно 5-6 пута сам га видео. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Када је то било? Не мислим на датуме, 
периоде опет ако можете да се сетите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па каже пре бомбардовања. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Пре бомбардовања, када, прецизније? 
Значи јесен, зима, месеци, датуми случајно? 
СВЕДОК "А": Па не сећам се датума, месеца и сата и то сам рекао и 
тврдио и дан данас и рекао сам у изјави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро после бомбардовања. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Знате ли Ви које су то прилике биле у 
којима је он долазио, разлози доласка, прилике доласка, јесте помињали 
неке састанке или нешто? 
СВЕДОК "А": Ја сам рекао да је долазио, ишао горе на спрат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте објашњавати, све сте то, више пута 
одговорили. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли можете да определите 
појединачно по тим његовим доласцима зашто је долазио? Да ли Вам је 
то познато? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је рекао, не зна он. Не зна. Објаснио је код 
кога би ишао, наравно да иде код. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не, не нисам то питао, него да ли зна 
због чега је долазио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна, рекао је. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажите ми овако, што се тиче његовог 
изгледа претходно када сте га виђали, јел увек исто изгледао? 
СВЕДОК "А": Па увек исто. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Увек је исто био обучен или не? 
СВЕДОК "А": Па нисам баш нешто запазио да, али је. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Или  сте децидирани код чинова да му 
никад нисте видели чинове? 
СВЕДОК "А": Чинове није носио. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Никада није носио, јел тако? 
СВЕДОК "А": Не, нисам ни видео. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте евенутално видели неки 
други аутомобил којим је он долазио изузев овог «Ландр Ровера», Ви сте 
помињали неки «Мерцедес» тамо у свом исказу пред истражним 
судијом? 
СВЕДОК "А": Виђао сам га са оним мајором раније који је, значи који је 
мајор из Алекснинца или из Ниша погинуо у Студенчане, Самодраже, не 
знам ни ја, који је погинуо, значи он се дружио са њим. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ко је био тај мајор, објасните ми молим 
Вас? 
СВЕДОК "А": Не могу да се сетим сад имена тачно. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел он припадао тој јединици или некој 
другој јединици? Јел полицајац, војник, официр, шта је? 
СВЕДОК "А": Не, не, он је био полицајац али је припадао другој 
јединици, значи. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Којој? 
СВЕДОК "А": Е сад не знам тачно којој јединици, Посебној јединици, 
знам да је био Посебна јединица, а сад не знам да ли су били. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Питам Вас да ли је он био под 
командом овог «Чегра 1» или је био њему наредђени или је био у другој 
једници? 
СВЕДОК "А": Е не знам, виђао сам их у возилу, у то возило које је возио 
тај мајор, значи из Алексинца, Ниша, не сећам се ни ја тачно одакле је 
био, који је већ погинуо, касније смо ми ишли на лице места када је он 
погинуо, али ја се не сећам да ли је био под његовом командом или не 
знам.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажете нека друга јединица, знате ли 
која? 
СВЕДОК "А": Не разумем, како друга. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кад сте поменули овог мајора који је 
погинуо, кажете из неке друге јединице, али не знам које, то је била 
Ваша изјава од пре минут-два? 
СВЕДОК "А": Да, али то су били људи на терену, сада из које јединице, 
то су били 10-15 људи у једној кући, онда у друго село. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте евентуално знали шифру или 
позивни знак или `ајте користи се и тај израз псеудоним за тог мајора 
кога помињете? 
СВЕДОК "А": Е не могу да се сетим, стварно не могу. Знао сам човека 
онако знао сам га из виђења. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико често је долазио са њим од ових 
10 пута, можете ли то да определите, а и да ли је евентуално долазио сам 
некад или је увек био са њим? 
СВЕДОК "А": Па долазио је и сам, а и са њим, значи како кад. Колико 
пута, сад нисам бројао колико пута. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не мислим да бројите, него од прилике 
кажете десетак пута, па од тих десетак пута можете ли да? 
СВЕДОК "А": Па нисам обраћао пажњу на то. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У тих десетак пута за које тврдите да је 
«Чегар 1» долазио код вас у ОУП, шта сте Ви радили тада тим 
приликама, у којим приликама сте га виђали, како сте га виђали? Јесте се 
поздрављали са њим, причали, разговарали? 
СВЕДОК "А": Нисам, ја сам стајао ту испред станице, значи поред 
тротоара ту где је био тај као бункер, та заштита, значи обезбеђење и то. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте радили значи на обезбеђењу 
станице, ако  могу то? 
СВЕДОК "А": Да прво као обезбеђење па је после било премештање, па 
у патроли, па све зависи од ситуације, значи како се одвијала ситуација. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта је Ваш задатак био на обезбеђењу 
станице? 
СВЕДОК "А": Мој задатак је био да обезбеђујем значи зграду. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Обезбеђујете зграду, јесте ли имали 
неки посебан задатак у смислу идентификације лица која улазе? 
СВЕДОК "А": Ма не, али за то време цивили нису били, према томе 
само полиција је улазила и што би, мислим. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Како би могли да знате да у зграду 
улази припадник УЧК у полицијској униформи? 
СВЕДОК "А": Како би знао? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да. 
СВЕДОК "А": Па не може да дође он, мислим тек тако у полицијску 
зграду, прво то је. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У тим приликама у којима тврдите да 
сте виђали «Чегра 1»? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јуче сте нам рекли да овом приликом 
није имао капу да је имао изузетно кратку косу по којој Ви не можете да 
определите да ли је проседа или плава? 
СВЕДОК "А": Да био је кратко ошишан. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел увек изгледао тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Увек? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само би се надовезала, извињавам се, само да се 
надовежем на Ваше питање, то када сте га виђали да ли  сте га увек 
виђали без капе или качкета или? Кад га виђате јел често долазио без 
капе и качкета? 
СВЕДОК "А": Па често. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Без? 
СВЕДОК "А": Да без капе. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Униформу не можете да определите у 
тим претходним доласцима, а чинове и капу сте оределили? 
СВЕДОК "А": Чинове нисам рекао да сам. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не, не, определили сте да није имао. 
СВЕДОК "А": Није имао чинове. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У реду је разумемо се. Кажите ми сад 
овако, када сте како сте нам јуче рекли приведени у ОУП Младеновац, 
онај први пут када сте давали ту прву изјаву поводом овога догађаја, јел 
се сећате тога, можета ли да нам опиштете како је то изгледало?  
СВЕДОК "А": Када сам ја приведен. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је телефоном, да ли је неко дошао 
по Вас, како је то изгледало, разлози због чега, како и тако даље? 
СВЕДОК "А": Не знам како је дошло, али је дошла та екипа са неким 
џипом, господа у оделима, значи нису били у униформи него у оделима, 
привели су прво мог брата, значи на радно место где је радио, грешком 
значи. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта ради ваш брат, опростите, исто 
полицајац или? 
СВЕДОК "А": Мој брат је био исто у резервни састав полиције, онда је 
реко да не зна о чему се ради, нисам у току, можете да ме држите 3 дана 
али ја не знам о чему. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ако разумем то је била њихова забуна у 
Вашем идентитету? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви или брат, тражили су Вас јел тако? 
СВЕДОК "А": Да, да.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Изволите. 
СВЕДОК "А": И онда су у канцеларији СУП-а Младеновца ослобођена 
је једна канцеларија, ја сам био у радном оделу, носио качкет на глави и 
питали су ме да ли могу да скинем тај качкет са главе, да ме виде како 
изгледам и онда значи питали су све како је било, да ли препознајем 
неке људе, показивали су ми слике, кога препознајеш. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико су Вам слика показали? 

К.В.2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 07.12.2006. год.                                      Страна 19/76 
 
 
 

 

СВЕДОК "А": Па имали су једно 10, 15 слика можда не знам  ни ја 
тачно.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кога сте ви препознали? 
СВЕДОК "А": «Чегра 1». 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Сем њега? 
СВЕДОК "А": Био је помоћник Ненад Јовановић, Тодор Јовановић и не 
знам још неки људи тамо су били, али их нисам препознао. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Е сад ми реците, када су Вам показане 
те фотографије, пре почетка разговора или након? 
СВЕДОК "А": После разговора. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: После разговора? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи када сте завршили разговор онда 
су тражили да Ви извршите препознавање, јел тако, на тај начин? 
СВЕДОК "А": Да, да ли би могао тог што. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснили сте јуче све. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесте ли Ви том приликом описивали то 
лице? 
СВЕДОК "А": Јесам. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Како сте га описали? 
СВЕДОК "А": Описивао сам га како је тад изгледао, сад после. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Сећате ли се како сте га описали? 
СВЕДОК "А": Рекао сам да је онако средње висине, плав просед, онако 
мало пунији, неких метар и 75-76 висина, значи носио је зелени тако 
комбинезон, није имао чинове.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Говоримо о овом случају када сте били 
у полицији, значи непосредно пре него што Вам је показана 
фотографија? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тада? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте евентуално употребљавали 
неке друге изразе у овом његовом опису, неки другачији опис давали? 
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се, прошло је време, стварно не знам. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је то први пут био да сте 
описивали «Чегра 1»? 
СВЕДОК "А": Њима? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Било коме? У званичном разговору, у 
испитивању? 
СВЕДОК "А": Па описивао сам га и овде. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То је сигурно касније, ја кажем 
временски да ли је то било први пут? 
СВЕДОК "А": То је било први пут. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала. Овај догађај који сте описали 
26-ог, нисте могли време да определите, али оквирно је то неко пре 
подне, јел тако, повратак из Ђиноваца, излазите и догађа се то што се 
догађа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чак и не зна тачно да ли је 26., тих дана. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Извињавам се, ја сам сад и ја упао у ту 
клопку датума тужиочеву, значи тог датума. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А зашто  то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је непотребно, мислим молим Вас браниоче, 
стварно је непотребно зашто клопка, мислим немојте молим Вас. Па 
рекао је оно што је рекао, не можемо тако. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Дозволите ми да то назовем клопком и 
ја ћу то поновити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите да Вас упорно. Молим Вас седите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ако Ви неком сугеришете, он каже то 
је било тог дана, а Ви му кажете то је било 26-ог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он је рекао да се не сећа и објаснио је како је 
дошло до тога да је рекао 26-ог, значи немојте тако, никакве клопке овде 
нису. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Навођење сведока да да одређене 
податке.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, не, не, уопште није тачно. Седите 
тужиоче, изволите наставите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро, ајте није клопка. Јел можемо? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја сам схватио то као извињење.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега Ђурђићу, стварно не могу да верујем. 
Изволите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ко ради тај и греши. Дакле, када сте 
описивали његов изглед код тужиоца, истражног судије и на 
јучерашњем претресу Ви сте давали неке друге податке, односно неке 
друге ваше опажајне специфичности од онога које сте то учинили први 
пут у полицији.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретно које, на шта мислите? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте у полицији употребили 
термин крупан човек? 
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СВЕДОК "А": Па мислио сам онако округлији, крупан, нисам  мислио да 
је он човек од 200 кила, али је имао 90 кила, значи онако није био он 
мршав од 65 кила човек, него је био онако од 90 кила, могу да кажем 
мени је  тако, значи био је пунији био је онако. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала. Можете ли да се сетите изгледа 
те фотографије, кад кажем изгледа да ли је то била фотографија у боји, 
црно-бела? 
СВЕДОК "А": Фотографија је била у боји, међутим фотографија је била 
доста значи раније сликана, не знам ја одакле њима те слике, али мислим 
доста млађа је била та фотографија него што је. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел то фотографија целе фигуре човека 
у некој спонтаној? 
СВЕДОК "А": Не, до пола. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је у цивилу, униформи, како? 
СВЕДОК "А": У цивилу. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Са капом, без капе? 
СВЕДОК "А": Без капе у цивилу. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је на тој фотографији имао 
чинове? А у цивилу, извињавам се. 
СВЕДОК "А": У цивилу рекао сам. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Извињавам се, извињавам се. Значи у 
цивилу фотографија? 
СВЕДОК "А": Да. Све фотографије које су ми показали биле су у 
цивилу. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажете изгледао је много млађе на тим 
фотографијама од онога како га Ви памтите? 
СВЕДОК "А": Па имао је можда мало већу косу, дужу што би реко, није 
дужа није имао репове, него онако мало. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Таман посла. 
СВЕДОК "А": Него онако мало, имао је мало већу косу, значи изгледао 
је човек мало другачије него што сам га тад видео и тако. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Али сте закључили да је то човек који 
личи на онога кога сте видели? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесте ли имали евентуално прилике да 
Митровића непосредно видите? Да ли је вршено препознавање утолико 
што су Вас довели и показали Вам ово је тај и тај, јел то тај? 
СВЕДОК "А": Нисам разумео питање. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте у полицији, у овој фази, пре 
него што је дошао на суд имали прилике након показивања те 
фотографије да њега лично видите? 
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СВЕДОК "А": После тога? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да? 
СВЕДОК "А": Не.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте га видели у том периоду од 
овог виђења које сте описали 26-ог, не 26-ог, тог датума? 
СВЕДОК "А": Не, нисам значи од `99. године до данашњег дана ја тог 
човека нисам видео.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли можете да се сетите којом 
приликом сте га последњи пут видели пре него што сте ове фотографије 
добили? 
СВЕДОК "А": Ја се сећам само тог значи дана кад се то десило, значи 
када смо стајали испред станице СУП-а и кад смо кренули, значи ја сам  
њега тад задњи пут видео и више од тог дана нисам га видео до 2006. 
која је сад више, ја нисам га видео значи ни једном.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Од тог тренутка, значи од тог дана који 
сте говорили као догађај? 
СВЕДОК "А": Да, да, нисам га срео. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Нисте га више никада видели до 
гледања ове фотографије? 
СВЕДОК "А": Не. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажите ми да ли је станица полиције  
остала на том месту за све време рата, тј. бомбардовања? 
СВЕДОК "А": Преместила се. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где се преместила и када, да ли знате 
то? 
СВЕДОК "А": Преместила се за време бомбардовања доле у центру Суве 
Реке у некој приватној кући. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је било на више места? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро, кажите ми само да ли можете у 
односу на овај дан о коме смо говорили који је предмет читавог овог 
догађаја, односно када се ово све одиграло да определите када је то било 
то измештање станице,  дислоцирање како се то тада ако се не варам 
говорило? 
СВЕДОК "А": Па не знам нису били сви измештени, неки  су били 
значи. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи није одједном измештена 
станица? 
СВЕДОК "А": Није, није. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Него етапно? 
СВЕДОК "А": Да, зато што су биле везе горе и мислим овај. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Можете ли да се сетите бар  у односу 
на овај дан? 
СВЕДОК "А": Па стварно. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кад је почело то измештање? 
СВЕДОК "А": Па стварно не би могао да се сетим. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Или евентуално када је, јел било 
тренутка да је скроз станица испражњена? 
СВЕДОК "А": Не знам, нисам видео. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Мислим Ви лично да ли сте одлазили у 
току бомбардовања после овога догађаја, односно након дислоцирања у 
станицу? 
СВЕДОК "А": Јесам. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Којим поводом? 
СВЕДОК "А": Па ишли смо горе да зато што смо преко пута станице 
било је у једној  кући где смо значи обезбеђивали објекат да неко не уђе 
и тако да неко. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте радили, користили сте као 
објекат да би обезбеђивали тај други објекат, јесам то добро разумео? 
СВЕДОК "А": У случају бомбардовања, значи нисмо смели да будемо у 
станици полиције него спавали смо у цивилној кући преко пута даље од. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Мислим у саму станицу да ли сте 
улазили неким поводом, да је опрема остала тамо или сте изнели? Да ли 
то можете  да нам определите? 
СВЕДОК "А": Е па не знам, не сећам се тад све шта је и колико 
изнешено. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Сад ми кажите овако да ли се сећате где 
сте били следећег дана, након? Ви сте јуче говорили нешто о неком 
увиђају и тако даље? 
СВЕДОК "А": После завршетка пицерије и то? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Сутрадан? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је  био је у обезбеђењу увиђајне екипе. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Само Вас молим. То је то, значи на 
обезбеђењу увиђајне екипе код оних кућа тамо где су била четри леша, 
јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где сте били сутрадан? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате? Не, не, сутрадан од. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи два дана од овог догађаја, а дан 
након увиђаја код кућа, да будем прецизан, ја морам да помогнем а да не 
будем сугестиван, судија. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, добро сте питање поставили.  Уопште 
није било.  
СВЕДОК "А": Колико се ја сећам ја мислим да сам отишао на терен.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Два дана након тога? 
СВЕДОК "А": Е сад да ли је било два дана или три дана, знам да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи занима ме дан након овог 
увиђаја, а два дана након догађаја у пицерији, односно други дан од 
тада? 
СВЕДОК "А": Значи када су се завршили ти увиђаји и значи то са овим 
лешевима после тога ја колико се ја сећам отишао сам на терен у Горњој 
Крушици који је, до задњег дана остао сам горе, значи док није престало 
бомбардовање.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи били сте непрекидно на терену? 
СВЕДОК "А": Седам, осам дана, колико је значи тада је и прекинуло 
бомбардовање и тад смо се повукли са тог положаја.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Сад нисам Вас најбоље разумео, 
појасните молим Вас да не буде да сад ја намећем закључак не желим, од 
догађаја у пицерији, након овог увиђаја који је обављен сутра који сте 
описали детаљно? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви не сећате се тачно који дан, али иза 
тога одлазите на терен? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Можете ли да определите колико дана, 
да ли је то било сутрадан, прексутра, наксутра, 5 дана? 
СВЕДОК "А": Па не могу да се сетим тачно, да ли је било после 3 дана 
или, али је било после тога знам да је морало да се мења екипа горе на 
терену, да се замени. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Била је смена па сте Ви отишли? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико је смена трајала? Јесте били у 
континуитету до краја или сте у сменама радили? 
СВЕДОК "А": Па смена је била 10 дана, 15 дана, тако. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Онда иза тога се Ви враћате у Суву 
Реку или остајете горе на одмору, како то? 
СВЕДОК "А": Не, претходна смена која је била ми смо отишли да их 
заменимо и шта се дешава, значи ми после 5-ог. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не морате много детаља, извињавам се, 
ја само хоћу неке периоде да ухватим због тога да би Вам поставио 
следеће питање. 
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СВЕДОК "А": После петог дана завршава се, значи после петог дана на 
терену завршава се бомбардовање и ми се повлачимо са терена. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Дакле, мене занима дан након овог 
увиђаја, конкретно, ја ћу Вас питати да ли можете да се сетите било ког 
детаља, односно да ли сте тог дана били у станици ако сте били у Сувој 
Реци? 
СВЕДОК "А": Тог дана нисам био у станици. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Нисте били у станици? 
СВЕДОК "А": Не. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажем под условом да сте били у Сувој 
Реци, јел било дана да нисте долазили у станицу? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија ово је питање збуњујуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како мислите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја покушавам да помогнем стварно није 
збуњујуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро реците. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јер нећу да употребљавам датуме, које 
је опет кажем тужилаштво употребљавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже да не може да се сети. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислим свима је јасно, свима је овде јасно шта 
је поента. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Судија ко је тужиоцу дао реч? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, ево ја сам му дала реч, погледала 
сам и рекла сам реците. Молим Вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али кад га питате, десет пута га је питао 
бранилац шта сте радили дана након увиђаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И он човек каже не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тачно је, све је то тачно да је рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па је питање да ли сте дан након увиђаја били у 
полицијској станици, он каже нисам, па онда једно замућено питање које 
ће да га доведе у ситуацију да можда нешто каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он се не сећа. Он је баш децидирано рекао да се 
он не сећа прилике, можда.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија он је рекао да је можда отишао 
и на терен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја покушавам, али пошто не може ни то 
да определи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте конкретно  да ли је долазио у станицу. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја питам другу алтернативу, тако је да 
ли је тог дана, да ли може да се сети да ли је тога дана био на терену и да 
ли је тога дана долазио у станицу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он се не сећа где је био тог дана, 
претпоставља да је био на терену, не зна тачно који је то дан. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Управо то, он каже да ли је два или три 
дана иза тога отишао, не зна и ја то поштујем, не може човек да се сети 
свега, то није спорно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте тих дана долазили у полицијску 
станицу, значи након тог увиђаја, да ли сте долазили у полицијску 
станицу? 
СВЕДОК "А": Ја мислим да већ је то доле било у тој кући, где је 
измештено, значи ми смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је измештено ту? 
СВЕДОК "А": Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "А": Где је измештено значи, нисмо горе више због пратње, 
авиона и бомбардовања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одговорили сте. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви сте одговорли да «Чегра 1» нисте 
видели од ове ситуације коју сте описали па до овог показивања 
фотографија у МУП-у, односно у СУП-у, ОУП-у пардон? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте чули од некога колега, 
старешина, да је он након овог догађаја долазио у станицу и евентуално 
ако јесте којим поводом? 
СВЕДОК "А": Не знам, нисам чуо. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тамо где сте били на терену ко вам је 
био командир? 
СВЕДОК "А": Командир? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да? 
СВЕДОК "А": Па командир, значи он је био активни полицајац, то је био 
Поповић Небојша, Поповић Неша смо га звали, он је био активни 
полицајац, он је водио значи, он је био као командир. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел он имао средства везе? 
СВЕДОК "А": Јесте имао. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта је имао од средстава везе? 
СВЕДОК "А": Па моторолу само. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта се на тој мотороли могло чути? 
СВЕДОК "А": Али та моторола је била. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јели била укључена, јесте имали 
контакт са станицом, са старешином? 
СВЕДОК "А": Није била стално укључена, него само у случају напада, 
нешто хитног случаја, зато што нисмо имали струје, нисмо имали значи 
за, нисмо имали чиме да је допуњавамо, нисмо имали значи били смо у 
шуми, без струје, без воде.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро, нису ови даље Ваши делови 
излагања битни, да ли сте том приликом или било којом другом 
приликом преко средстава везе чули означавање неке шифре «Чегар»? 
СВЕДОК "А": Па не знам, пошто веза није била код мене и ја сам спавао 
на другом месту био сам удаљен од то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, само да ли сте чули? 
СВЕДОК "А": Нисам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте, добро. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А да ли сте пре овог догађаја некада 
чули преко радио-везе или онога код кога је била радио-веза, Ви сте 
определили да Ви нисте имали ако сам добро разумео радио станицу? 
СВЕДОК "А": Нисам, нисам. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Односно моторолу? 
СВЕДОК "А": Нисам. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте чули означавање овога 
«Чегра»? 
СВЕДОК "А": Чуо сам само да је било оно «Чегар 1», то испред СУП-а 
се сећам да «Чегар 1» јави се и тако. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Само «Чегар 1»? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ни једну другу нисте чули? 
СВЕДОК "А": Не. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажете испред СУП-а, а којом то 
приликом испред СУП-а? Јел то овај дан о коме сте говорили или неки 
други дан? 
СВЕДОК "А": Не други дан када је он долазио. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А кад је то било?  
СВЕДОК "А": Не сећам се датума. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У односу на овај догађај, пре или 
после? 
СВЕДОК "А": Не, не, пре. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико пре? 
СВЕДОК "А": Па не знам тачно, можда недељу дана или 5, не знам. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А јесте га том приликом видели када је 
долазио? 
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СВЕДОК "А": Видео сам га. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Како сте га видели? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је, па немојмо се понављати, ма рекао је 
стално је описивао кад је био на обезбеђењу станице. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Сада говоримо о конкретном догађају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да га је виђао, па чак и на крову када сам био, па 
сам га виђао, детаљно је објаснио. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не, не, ја кажем овај том приликом о 
којој говорите пре овога, значи први пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопштено је говорио како га виђа. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Односно последњи пут пре овога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Уопштено је говорио, молим Вас. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Уопштено ја хоћу да конкретизујем, 
судија ако може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не може да конкретизује, он не може тачно да 
тврди тог и тог дана га је видео. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ако може да се сети сведок, забога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте молим Вас. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ако сматрате да је забрањено питање 
Ви ми не дозволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати јер сте већ одговорили на то 
питање. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро, том приликом непосредно пре 
односно претпоследњи пут, можемо тако да определимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можемо које претпоследњи пут, последњи, 
немојте тако, немојмо тако. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Када сте лично видели. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија, судија, судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реагујем тужиоче, реагујем молим Вас, значи не 
можемо тако претпоследњи и последњи пут, дајте конкретно. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија хоћу да питам којим је возилом 
дошао? Да ли може да се сети? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако поставите питање, кад га видите којим 
возилом долази? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Па сачекајте да поставим судија, Ви и 
тужилац знате унапред шта ћу ја да питам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не ја сам, ево ја ћу да кажем на шта сам 
реаговао. Ја сам реаговао на претпоследњи пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сам ја реаговала, значи нема потребе. Молим 
Вас. Тужиоче молим Вас. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ваше питање је било кад је он чуо «Чегар 1», он 
је рекао 7 дана пре тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче беспотребно да сада објашњавамо, 
реаговала сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не али он није рекао да је то било 
претпоследњи пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите молим Вас. Молим Вас седите. Значи не 
можемо претпоследњи и последњи пут.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас сведок «А» одговорите када сте га 
виђали? Како је долазио којим возилом, да ли сте то запазили? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија хоћу конкретно да питам о 
овоме што је поменуо. Он је одговорио на Ваше питање, на моје није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро нека одговори на ово питање.  
СВЕДОК "А": Он је долазио значи са тим мајором и «Мерцедесом», 
значи није стално долазио са истим возилом, значи а тај мајор је малтене 
стално «Мерцедесом» кретао се, цивилни «Мерцедес» значи не могу да 
се сетим тачно боје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "А": Али је долазио са њим. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Е сад питање да ли можете да се сетите 
када сте чули ову шифру испред зграде о коме сте мало час говорили и 
када је он дошао, како је дошао сам или са ким или са којим аутом? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може тако, не може тако да одговори. Па он 
не зна када је чуо ту шифру. Он не опредељује тог дана сам чуо. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Он је рекао 7 дана пре овога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од прилике. Од прилике. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Од прилике. Судија не тражим ја ни 
време ни датум, ја тражим само да определи то, знам ја да је то 
немогуће, па таман посла. Јесте ли ме разумели, бојим се да нисам био 
јасан?  
СВЕДОК "А": Нисам разумео. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Мало час када сам Вас питао када сте 
чули пре, Ви кажете испред станице сте били, претпостављам да сте 
били на свом задатку обезбеђења или не што тако? 
СВЕДОК "А": Да на самом улазу. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јели тада када сте чули ту шифру 
«Чегар  1» долазио у станицу? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Иза тога што сте чули шифру, он је 
долазио јел тако? 
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СВЕДОК "А": Да.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Он је долазио? 
СВЕДОК "А": Да. Изашао је из возила и на тротоару и дешава се. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Браво, управо Вас то питам. 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Како је тада изгледао и којим возилом 
је тад дошао? Сам или са неким? Можете ли то да се сетите? 
СВЕДОК "А": Тад је био колико се ја сећам са тим мајором, тај што је 
погинуо мајор из Алексинца из Ниша, не знам ни ја одакле је био.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро, хвала Вам, ништа више. А 
возило извињавам се да је био «Мерцедес» у питању? 
СВЕДОК "А": Да «Мерцедес», возили су се у «Мерцедесу», значи 
«Мерцедес 190» Е или Д не сећам се.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Познајете ли структуру станице 
полиције у Сувој Реци, ове старе зграде, значи основне зграде, ваше 
зграде? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Знате ли структуру првог спрата, 
другог спрата, степенице, знате? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где се налази дежурна служба од 
улаза? 
СВЕДОК "А": Одма на улазу са десне стране када се уђе у дежурну 
службу.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Дакле гледамо од улице јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. Кад се улази значи од улице са десне стране. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Са десне стране? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Како изгледа та дежурна служба? Каква 
је  то просторија? 
СВЕДОК "А": Просторија? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да? 
СВЕДОК "А": У тој просторији значи када се уђе, значи са десне стране 
је постојао ТВ, доле. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не мислим на инвентар, него како је 
изгледала, јел то провидна била, да ли је то зид био, да ли је имао неке 
прозоре, врата, стакло? 
СВЕДОК "А": Имао је до пола, значи дрвене прозоре. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли је било отворено као шалтер или  
то Вас питам? 
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СВЕДОК "А": Не, не, била су врата, до пола дрво је било до пола, од 
пола је било горе стакло. Био је сто, столица. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То Вас не питам, то није битно. Сад ми 
кажите јел имало нешто још иза те просторије? 
СВЕДОК "А": Да било је. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта је то било? 
СВЕДОК "А": Иза те просторије била су специјала, тако су је звали, 
значи та. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел то веза, специјала? 
СВЕДОК "А": Веза, да. Били су уређаји за пуњење моторола. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То је онај ормар са? 
СВЕДОК "А": Да била је значи писаће машине, то и. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Сад ми реците та просторија у односу 
на дежурну службу, је ли преграђена, јединствена или? 
СВЕДОК "А": Она је преграђена, међутим нису била врата, значи она је 
преграђена али. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И била су врата из једне у другу? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала. Извините судија, само за час да. 
Само још на кратко са неколико питања да се вратимо овом дану о коме 
говоримо. Ви сте ујутру како сте рекли отишли са патролом у Ђиновце 
да однесете храну, воду и тако даље? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: У одласку и повратку? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли сте сретали нека возила? 
СВЕДОК "А": Не сећам се, можда је прошло, али стварно се не сећам 
баш оно нисам обраћао пажљу да ли је. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Какав је саобраћај био тих дана? 
СВЕДОК "А": Веома редак, значи прође возило тако рећи био си жељан 
да видиш возило да се креће путем. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли су ти сви правци били безбедни 
за кретање? 
СВЕДОК "А": Нису били безбедни. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Због чега нису били? 
СВЕДОК "А": Па зато што је било терориста са свију страна. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли то значи да их је било и у 
унутрашњости, према том делу? 
СВЕДОК "А": Да било је и према Призрену. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажите ми знате ли где се налазе 
управна зграда «Метохија вина»? 
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СВЕДОК "А": Управна зграда «Метохија вина»? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да? 
СВЕДОК "А": Знам. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где? 
СВЕДОК "А": Горе у Широком, насељу Широко. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Колико је то далеко од полицијске 
станице? 
СВЕДОК "А": Па има 2 километра, 2 и јаче можда. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија, оволико би било за сада ја ћу 
још само мало да погледам да ли сам све поставио, па евентуално 
касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоци, изволите? 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Сведок «А» можете ли нам нешто више 
рећи о учешћу цивилних лица у овом догађају? Помињали сте др 
Бобана, помињали сте још неку двојицу, а ја ћу да Вам помогнем 
конкретно шта ме интересује, како су та лица, ако их је било, била 
обучена, како су изгледала, да ли су и како су били наоружани и 
опремљени, шта су радили и како су се понашали на лциу места? 
СВЕДОК "А": Па они су исто били у цивилу, у кожним јакнама, тексас, 
имали су УЗИ или «Хеклер», не могу се сетим, значи нису биле неке 
аутоматске пушке, пиштољи, знам то сигурно да је био плус пиштољ и. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Колико их је било? 
СВЕДОК "А": Било их је двоје, био је возач и сувозач. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Шта су радили на лицу места? 
СВЕДОК "А": Па они су оно контролисали ту гледали, не знам ни ја шта 
су са др Бобаном ту се нешто договарали и тако, не знам. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Кад сте их Ви први пут уочили ту на лицу 
места? На Рештанском путу или код пицерије? 
СВЕДОК "А": Не, не, први пут код пицерије. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Код пицерије? 
СВЕДОК "А": Да први пут када је стигао  први камион тада сам их први 
пут видео и непознате људе, значи. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Нешто више о њима можете ли да кажете? 
Да ли се још нечег сећате? 
СВЕДОК "А": Па не знам да ли су, значи људи су дошли у цивилу, нису 
били у униформама. Не знам шта су били по чину, не знам. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Не разумем то што кажете не знам шта су 
били по чину? Да ли то сматрате да се ради о обичним грађанима који су 
се ту задесили или се ради о неким службеним лицима? 
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СВЕДОК "А": То су били сигурно претпостављам службена лица, јер 
обичан грађанин не може да носи «Хеклер» нити има право да дужи 
«Хеклер» колико се сећам и колико знам, колико сам упознат. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Како су се понашали на лицу места? Јесу 
ли неком нешто говорили? Јесу ли радили нешто предузимали неке 
активности? Јесу ли нешто бележили? Јесу ли? 
СВЕДОК "А": Ја нисам  гледао, значи знам кад су изашли из камиона, 
пришли др Бобану и овом Ђорђевићу и не знам шта су причали нисам 
чуо.  
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Ајмо овако, рекосте да сте сутрадан 
обезбеђивали и ову сахрану настрадалих на Рештанском путу, ако сам 
Вас добро разумео? Јел тако? 
СВЕДОК "А": Да, да, тако је. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Да ли су та лица била сутрадан у том 
догађају? 
СВЕДОК "А": Е нису мењали су се, били су други. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јесу била нека друга сутрадан? 
СВЕДОК "А": Друга лица су била. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: У цивилу? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јесу ли ти били наоружани, јесу ли ти 
нешто предузимали? 
СВЕДОК "А": Па они колико се сећам ова друга лица они су били 
крими-техничари, значи помагали су Тодоровић Јовану. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јесу ли писали нешто? 
СВЕДОК "А": Писали су. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јесу ли нешто саопштавали осталим 
учесницима шта да се ради, како да се ради? Шта сме да се прича, шта 
не сме? 
СВЕДОК "А": Право да Вам кажем они су тамо значи ми смо били даље 
неких 100-150 метара. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Значи не знате шта су? 
СВЕДОК "А": Да неко не припуца, да неко слеђа нешто не док они врше 
увиђај. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро, идемо даље. Ја сам Вас разумео да 
сте више година у резервном саставу полиције, јел то тачно? 
СВЕДОК "А": Па да. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Кажите ми за време рата, када нисте на 
дужности обзиром да сте ту када се крећете по граду, дакле кад имате 
слободно време, у каквој сте униформи, односно у каквој сте одећи 
ишли? 
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СВЕДОК "А": Па у цивилу, знате ко и дан данас, значи ништа посебно. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: А кад је почео рат, кад је почело 
бомбардовање? Да ли сте смели да се крећете у цивилу? 
СВЕДОК "А": Не. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Зашто? 
СВЕДОК "А": Зато што нисам смео због, значи зато што сам био прво на 
дужности. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Ајмо  овако да одговорите ми, шта би се 
догодило када би кад је почело бомбардовање ако би неко ишао улицом 
мушкарац наоружан  у цивилном оделу? Је ли безбедно кретање таквог 
човека? 
СВЕДОК "А": Није безбедно сигурно би био упуцан или тако нешто.  
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: А ко би га упуцао? 
СВЕДОК "А": Па ил` полиција или војска. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро, идемо одговорите ми обзиром да 
сте дуже у резервном саставу, поготову за време рата, да ли сте имали 
неке контроле ваша станица из Приштине или из Београда? 
СВЕДОК "А": Контроле у вези чега не разумем. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Па у смислу шта се ради, како се ради, 
како се обављају дужности? Рат кад је почео, где су пунктови, где су 
стражарска места, где су осматрачнице? 
СВЕДОК "А": Ја не знам из Приштине да ли су долазили, а из Призрена 
ја мислим, колико се сећам да су долазили.  
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: А из Београда? 
СВЕДОК "А": Не знам не сећам се. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јел вам долазио некад неко из Београда? 
СВЕДОК "А": Не знам, не могу да се сетим стварно не знам.  
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Ви сте јуче објаснили детаљно да Вам је 
тужилац предочавао фотографије настрадалих лица из фамилије Бериша 
тамо на Рештанском путу? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Да ли Вам је том приликом показао 
фотографију и Неџада Берише? 
СВЕДОК "А": Показивао ми значи, ја нисам знао, ја сам рекао да ту 
живе Берише. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро, добро, објаснили сте то, а да ли вам 
и Неџадову показао? 
СВЕДОК "А": Па колико се сећам да јесте. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Да ли се сећате данас те фотографије, да ли 
се сећате како је то лице настрадало? 
СВЕДОК "А": Па он је значи убијен ту иза куће ОЕБС-а. 
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АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: А како, јел можете нешто мало да нам 
појасните то? 
СВЕДОК "А": Па пуцано је значи из аутоматске пушке на њих. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јел он био сам или још са неким? 
СВЕДОК "А": Па не, били су двојица који су пуцали на ту четворицу. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро. Можете ли се сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало, морам да Вас прекинем, кажете иза 
куће ОЕБС-а је убијен Неџад? Јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Набројали сте кога сте препознали, да ли то има 
везе са тиме, рекли сте Брка, Бујар, Седат, Агрон, ко је сад ту Неџад? 
СВЕДОК "А": Право да Вам кажем ја та имена не сећам се, али сада 
значи побрко сам та значи имена.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас сад морате мало прецизније, рекли 
сте да су четири лица убијена? 
СВЕДОК "А": Да четири, да убијена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли међу тих четири лица је и Неџад? 
СВЕДОК "А": Е сад не знам тачно ко је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како сад опредељујете да је он убијен иза 
куће ОЕБС-а, како то мало молим Вас присетите се. Где видите тачно да 
је убијен, да ли међу та четири лица? 
СВЕДОК "А": Па не знам, једино ако је био међу та четри лица, био је 
значи Бујар, Седат, Агрон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко би био Брка? 
СВЕДОК "А": Бујар, ја мислим колико се сећам Бујар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то кад сте рекли Брка то мислите на 
Бујара? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то није одвојено Брка неки кога Ви не 
познајете, него је то Брка Бујар. 
СВЕДОК "А": Да, да тако. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Судија и ја сам га тако разумео, али сам 
ћутао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, е сад ме интересује како Неџада 
опредељујете, где је он? Где га видите да је он убијен? 
СВЕДОК "А": Па сад не сећам се ја да њихова тачно мислим оно имена 
и не знам сад како да Вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу показали, јесу то та лица међу та четири 
лица која видите, јел ту он? Да ли би по Вашем он био четврти? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Па судија он њега не познаје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али му је показано, па да ли га је препознао? 
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АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Па не може када га не познаје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас чекајте, немојте упадати, ја 
постављам питања. Јесте га препознали међу та четири лица ако Вам је 
показано ово је Неџад, показана Вам фотографија, па Вам речено ово је 
Неџад, да ли га видите међу та четири лица? 
СВЕДОК "А": Па овај ја сам рекао не сећам се имена и тужиоцу, али 
тужилац ми је рекао за то име да је то то, значи да је то тај Неџад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас пустите да објасни. Уреду, 
наставите. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Да ли је обзиром да сте дуго година били 
тамо у полицији, објасните овде судском већу да ли је припадницима 
редовне полиције или резервне полиције могао командовати било ко из 
службе Државне безбедности или су те службе биле раздвојене? 
СВЕДОК "А": Служба Државне безбедности значи није командовала  
полицији или припадницима резервног састава или тако то значи, 
колико ја знам значи нити је могла, можда је могла, али није 
командовала, значи нити је. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Да будем конкретан, је ли Вама могао 
Нишавић да командује? 
СВЕДОК "А": Не. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: А да ли сте Ви или Ваше старешине  могли 
да командујете Нишавићу? 
СВЕДОК "А": Не, не, зато што су то биле две различите службе. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Ја немам више питања. Захваљујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала. Да ли има још питања браниоци? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Хвала судија. Господине «А» ја сам 
Владица Васиљковић бранилац Слађана Чукарића. Прво питање које 
имам за Вас је какво је опште стање било у Сувој Реци тих дана 
непосредно пре почетка бомбардовања и првих дана бомбардовања? 
СВЕДОК "А": Какво је стање било? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да, да, опште међу грађанима, међу 
становништвом, између албанским и српским становништвом? 
СВЕДОК "А": Па значи стање је било веома напето, значи и са једне и са 
друге стране. Страх је био са обе стране што би се рекли значи почели су 
та киндаповања, пуцњаве, преко дана све нормално, увече значи све се 
нешто преокрене, значи и тако. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро, од када је почела да се осећа 
та ратна психоза? 
СВЕДОК "А": Па од `98. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Значи чак од 1998. године осећала се 
ратна психоза? 
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СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли је ратна психоза утицала и на 
Вас лично? Да ли сте и Ви осећали забринутост, да ли сте се плашили 
рата, где Вас је затекло ратно стање? 
СВЕДОК "А": Па ко сваки нормалан и здрав човек боји се рата и мислим 
то је нормално значи сваки здрав, разуман човек боји се метка, ко воли 
да погине, значи да иде на метак и коме одговара рат. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Значи ли то да сте били и забринути 
за своји живот и за живот своје породице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је како се осећао. Одговорио је. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Молим Вас, судија допустите и мени 
један равноправан положај. Јел тако? 
СВЕДОК "А": Да.  
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Где сте Ви тачно живели у којој 
улици у Сувој Реци? 
СВЕДОК "А": Ја сам живео у улици Карађорђева 112/16. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Са ким сте живели? 
СВЕДОК "А": Ја, отац, мајка, брат, сестра и снајка и синовац, братанац.  
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: У каквим сте Ви лично односима 
били са припадницима албанске националности? Да ли сте међу њима 
имали пријатеље и да ли сте међу њима имали непријатеље? 
СВЕДОК "А": Па право да Вам кажем имао сам доста пријатеља, а имао 
сам и непријатеља не могу да кажем да нисам, али имао сам доста шта 
би се рекло јер ја сам од првог разреда ту, ту је мало место, дружили смо 
се, значи до `97 излазили смо заједно у кафиће и они су долазили код нас 
и ми код њих, међутим одједном се преокренуло и значи све се то 
угасило, значи престао је и сваки однос сваки разговор без обзира што се 
знамо из школе из првог разреда. Значи нити се јавља нити се било шта, 
значи неће да се. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Пошто је породица Бериша велика 
породица, да ли сте међу члановима породице Берише познавали нека 
лица? 
СВЕДОК "А": Па познавао сам најбоље значи овог Јашара, тог Брку који 
је играо кошарку који сам рекао и те остале које су побијени, значи они 
су ти момци неки радили у пицеријама, неки тренирали тај спорт и тако 
смо се виђали и тако је био неки контакт као дружење и нешто. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: На којој удаљености је ваша кућа од 
насеља у коме  је живела породица Бериша? 
СВЕДОК "А": Па имало је можда километар,  километар и јаче. 
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АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ:  Почетком рата, да ли сте осећали 
неку нетрпељивост или опасност од неког члана из породице Бериша 
или од неког  високог функционера  Ослободилачке војске Косова? 
СВЕДОК "А": Па било је страха зато што сам био у полицији, значи они 
су прво пуцали на значи прво на резервни састав зато што су било им 
криво, значи до јуче сам био у цивилу и сад одједном обукао ту 
униформу и кад год сам пролазио путем значи враћао се са службе 
пешке, значи они малтене само што не пљују у мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите тужиоче? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Молим Вас судија. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само извините остало је потпуно нејасно јел су 
пуцали у њега припадници породице Бериша или високи функционери? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Молим Вас питање је било јасно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па управо зато ја питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро ко је пуцао у Вас? Ко? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Молим Вас упозорите тужиоца да ме 
не прекида. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, дала сам му реч, молим Вас. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро, добро извините, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је пуцао у Вас? 
СВЕДОК "А": У мене лично није пуцао нико, значи није пуцао. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Он је рекао пљувао. 
СВЕДОК "А": Пљували су значи оно што сам обукао униформу зато што 
су ти другари са којима сам се дружио значи  изненадли су се кад су 
видели униформу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Следеће питање. Да ли Вам је лично 
познато да је из породице Бериша активни командант елитне јединице 
ОВК која је дејствовала на том подручју, 122. или 124. бригаде? 
СВЕДОК "А": Па сви су они били у тим УЧК, али сад стварно не могу да 
се сетим значи која је баш тачно бригада била. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Неки «Црни одред» задужен за 
ликвидације? 
СВЕДОК "А": Па то је био Наим Бериша колико се сећам он је био нај, 
оно што би се рекло најжешћи и прво је он побио своје пријатеље, своју 
родбину, своје другаре Албанце, па онда је настављао борбу против 
Срба. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Можете ли да определите где је се 
његова кућа налазила у овом насељу? 
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СВЕДОК "А": Његова кућа се налазила ту значи подрум пића, вина, 
значи преко пута подрума, значи неких 10-15 метара, ту је поред била, 
значи пут ка Рештану. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Значи на Рештанском путу, јел тако? 
СВЕДОК "А": Ближе овамо, значи ка центру града. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Следеће питање судија Вас је питао, 
председница већа Вас је питала извините, како је била обезбеђена зграда 
полиције, а ја Вас питам Ви сте изјавили да је тада било бункера, када су 
постављени бункери? 
СВЕДОК "А": Па бункери су постављени још `98, још ОЕБС када је 
дошао.  
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Како су фортификацијски 
постављени, од кога су требали да штите, у ком правцу су били 
усмерени? 
СВЕДОК "А": Па у правцу значи Бериша, значи оне куће где су били 
ОЕБС и преко пута, све су то биле албанске куће преко пута и иза 
станице полиције и испред станице  полиције и са свију страна значи 
биле су албанске куће. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Значи ли то да је више 
фортификацијских  објеката постављено како би се заштитило од 
дејстава ОВК из правца породице Бериша? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Већ сте изјавили да су сви полицајци 
носили исте униформе? Јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли сте и Ви носили исто такву 
униформу? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Изјавили сте да је постојало посебно 
лице које је полицајце задужило бомбама, задуживало бомбама? Јел 
тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Можете ли да нам кажете које је то 
лице? 
СВЕДОК "А": Па то је одређивао мислим командир, помоћник, зависи 
од терена где иде и ко је био спретнији за то и ко је био значи имали су 
људи на терену, добио бомбу и није смео да је употреби, значи није 
могао сваки да активира ту бомбу и да је баци како треба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало молим Вас колега. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Значи постојао је реверс? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите приђите, хоћете паузу, мислим стварно 
мало је неуобичајено овако да стојите. Изволите. 
 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Само да завршим са два питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Значи ли то да се наоружање и 
опрема задуживала на реверс? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Значи ли то да је полиција радила у 
то време стриктно по закону? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Е сад, поред зграде полиције да ли се 
полицијска станица и сам град бранио из других праваца, односно да ли 
је постојала полицијска осматрачница и митраљеско гнездо како сте 
рекли покривено ПКТ-ом и на звонику? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли је полиција имала свој 
оперативни пункт и код зграде робне куће? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли је још постојало тактичких 
места одакле је полиција фактички покривала терен испред своје зграде 
и на тај начин штитила главну комуникацију у граду? 
СВЕДОК "А": Било је и на подруму пића, значи подруму пића, на 
подруму значи вина, где је била, значи ту је било постављено исто 
снајперско гнездо, како да назовем и то, значи ко је значи цео град и 
горе у Широко је било значи пункт, где је обезбеђивао град, 
становништво, цивиле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је тачно било снајперско гнездо како кажете? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Молим Вас судија ради се о више 
снајперских и митраљеских гнезда. Само да не збунимо сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нема шта да збуњујемо. 
СВЕДОК "А": Било је на подруму пића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је колико удаљено од полицијске станиице? 
СВЕДОК "А": То је 800 метара можда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико је, колика ја висина у односу на овај 
звоник где је кажете исто да је било обезбеђење? 
СВЕДОК "А": Па већи од звоника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Молим Вас судија. Значи ли то да су 
се те тачке и осматрачнице покривале и јачим наоружањем него што је 
обична аутоматска пушка? 
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СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Е сад знате ли Ви колико је 
орјентационо било снајпера у Вашој полицијској станици? 
СВЕДОК "А": Право да Вам кажем знам да су двоје троје људи носили 
то, али онако не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Припадници активног или резервног састава? 
СВЕДОК "А": Активног само састава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Искључиво? 
СВЕДОК "А": Да.  
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Знате ли колико је било ПКТ-а? Као 
основног средства за подршку? 
СВЕДОК "А": Не би знао стварно рећи. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли је било више? 
СВЕДОК "А": Па било је можда десетину. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Е сад, са свих ових позиција које сте 
објаснили, са звоника, са робне куће, са «Метохија вина» да ли се јасно 
виде куће породице Бериша? 
СВЕДОК "А": Са звоника види се, са подрума пића, значи пошто је 
вишљи види се, овамо значи горе у Широко већ је то даље то не би 
могло да се види.  
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли се види и простор између куће 
ОЕБС-а, породице Бериша, аутобуске станице и тог платоа? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле? 
СВЕДОК "А": Одакле извините нисам Вас? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Са тих тачака и осматрачница? Значи 
не само кућа  него? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са звоника и овам  где сте рекли? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да, да. 
СВЕДОК "А": Од звоника види се простор, а од «Метохије» онако могао 
је да се види неки део, а баш све детаљно није могло у двориште да се 
види.  
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли све то спада у домет дејстава 
ових наоружања које смо навели? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Хоћемо ли паузу судија или да 
наставим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, наставите. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро. Ви сте господине «А» дана 
14.03.2006. године дали изјаву пред истражним судијом овог суда 
Миланом Дилпарићем, ја Вас питам да ли остајете при тој изјави коју 
сте дали? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, како, ми смо предочавали где се не слаже. 
Молим Вас конкретно питање, не знам на шта се односи, то је уопштено. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Тада сте изјавили да нисте 
непосредно видели чин егзекуције, да је Слађан Чукарић убио неког? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је то предочено.  
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Овде се, молим Вас судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, предочено је, молим Вас. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Овде сте поставили питање да ли је 
пуцао, радња пуцања и радња непосредне егзекуције су две одвојене 
радње, молим Вас да ми прво сведок објасни свој формацијски распоред 
јер се формацијски распоред који је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте објашњавати, конкретно поставите 
питање. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Конкретно питање, да ли сте се 
формацијски распоредили када сте дошли између куће ОЕБС-а и ове 
куће у којој су били цивили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је како су били распоређени, 
одговорио је. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Чукарић и Тановић су били на улазу? 
СВЕДОК "А": На улазу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Молим Вас судија, само да 
прецизирам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас не можете само поставите оно 
питање које није. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Јесте. Мој клијент је оптужен овде за 
најтеже кривично дело. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте и зато Вам и дозвољавам, али немојте 
највише смо испитивали. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: У овом кривичном делу непозанте су 
радње. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте објашњавати, молим Вас, само питање. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Идемо на питање, да ли сте Ви 
давали бочно обезбеђење? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Код истражног судије сте изјавили да 
Вам је Чукарић наредио, да Ви прво нисте визуелно да видите Слађана 
Чукарића између зида и између улазних врата и бочног зида где сте се 
налазили, да ли је тако? 
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СВЕДОК "А": Господин Дилпарић није ме разумео, није схватио шта 
сам како сам ја њему објашњавао, значи где сам се ја налазио, значи 
нисам се налазио иза куће. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Него? 
СВЕДОК "А": Него са бока, значи са бочне стране куће. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Са бочне стране куће? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Јасно. Када је Чукарић или Тановић, 
обадвојица, када су отворили ватру, да ли сте тад пошли за цивилима 
или сте стајали на том месту? 
СВЕДОК "А": Не, пошао сам. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Значи Ви сте пошли за цивилима? 
СВЕДОК "А": Кад је отворена ватра на та лица значи која су била 
постројена, значи ја сам тад већ кренуо, значи кренуо сам. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Крелули сте за цивилима? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Када сте се окренули да ли се још 
увек пуцало? 
СВЕДОК "А": Рекао сам и јуче да је неко пуцао на те цивиле када су 
бежали, ја нисам видео ко је. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Е сад ја Вас питам, да ли сте Ви 
лично непосредним Вашим опажањем видели тачно да ли је Слађан 
Чукарић убио неког и где га је погодио? 
СВЕДОК "А": Видео сам кад је пуцао у ту четворицу са Тановићем. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли сте Ви лично видели да он 
лично пуца и лично погађа неког? 
СВЕДОК "А": Па господине ја сам видео то, ја сам то што сам видео 
значи пуцали су у четворицу. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Пуцали су двојица у? 
СВЕДОК "А": У њих четворицу. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли сте Ви тачно видели, да ли 
можете да определите да ли је Слађан Чукарић пошто сте рекли да је 
пуцао, у кога је пуцао и где га је погодио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете одговорити, рекао је, њих двојица су 
пуцали у четворицу. Одговорили сте, даље питање. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: У који део тела је погодио? 
СВЕДОК "А": Нисам могао ја да гледам, гледао сам у који део тела. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Па видите где људи падају, знате не 
може сваки метком да се погоди? 
СВЕДОК "А": Па на три, четри метра може да погодиш рафално шта год 
хоћеш. 
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АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Па да ли су пуцали рафално или 
појединачно? 
СВЕДОК "А": Рафално. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Ко је у кога пуцао? Кажите нам, ко је 
био са леве ко је са десне стране? 
СВЕДОК "А": Е то не могу да се сетим, да ли је био Чукарић са леве или 
са десне, значи у том тренутку ни Ви не би се сетили да сте на мојем 
месту. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро, а како су се ови налазили, 
опиштите њихов формацијски распоред? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Четри ликвидирана лица, пре тога? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, немојте одговарати. 
СВЕДОК "А": Леђима окренути ка зиду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто формације, ја зато Вас стално питам, не 
разумем, шта је то формацијски распоред? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Четри, формацијски распоред је 
наступ одређене полицијске групе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то полицијске, а Ви говорите у односу на ова 
лица формацијски како су се налазили. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Молим Вас и они како су се 
налазили, како су изгледали, ко је до кога био, како је ко изгледао и 
тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може он то да каже, молим Вас, они су 
пуцали у њих и они су пали, тако је рекао објаснио је детаљно. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Јасно, али у тој радњи може један да 
погоди, други да промаши. Нека определи, да ли је лично видео и 
непосредено кога је тачно од сву четворицу, првог, трећег, петог, Слађан 
Чукарић пуцао и погодио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може то, рекао је обојица су пуцали. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Обадвојица не могу истовремено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас немојте коментаре, само питања, 
молим Вас браниоче. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Питање је да ли тачно можете да 
определите у ту четворицу, првог, другог, трећег, са  Ваше леве, десне 
стране кога је  Слађан Чукарић погодио? 
СВЕДОК "А": Не могу да оценим ја ту су пуцали, откуд знам ја чији је 
метак кога погодио кад пуцају двојилца рафално, а сад ја. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро, идемо на следеће питање, да 
ли сте тог дана и поводом тог догађаја видели и упознали неко лице са 
руским нагласком? 
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СВЕДОК "А": Руским нагласком? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да господине? 
СВЕДОК "А": Не. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли је тог дана неко носио 
рукавице? 
СВЕДОК "А": Не знам ја, не сећам се тога. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Ко је тог дана био најружнији? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је тог дана био? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Најружнији? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Најружнији! Немоте одговорити молим Вас на 
питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте молим Вас. Немоте одговарати, како 
ко је најружнији, молим Вас. 
СВЕДОК "А": Не знам како, не разумем питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати. 
СВЕДОК "А": Не разумем питање, најружнији, најлепши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте молим Вас сведок «А» одговарате кад 
Вам дам дозволу. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Идемо даље, када сте дошли до 
пицерије, Ви сте видели како је Тановић бацио 2 бомбе, да ли су ти 
лешеви били у делу или у комадима? 
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се да ли су били у делу или у комадима. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: После активирања ручних бомби, да 
ли је било, да ли су попуцала стакла? 
СВЕДОК "А": Попуцала стакла, па нормално од бомбе, камен бациш 
кроз прозор па попуца стакло, а не од 2 бомбе да не попуцају стакла. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: А да ли је дим излазио из 
унутрашњости? 
СВЕДОК "А": Па како није излазио кад ниси могао 5 минута да приђеш 
од дима и. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: После колико су пришли Тановић и 
Чукарић и где су они могли да пуцају кад ништа се није видело унутра? 
СВЕДОК "А": Они су пуцали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснили сте, немојте одговарати, објаснили сте 
и како су пуцали наизменично, све сте објаснили.  
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Следеће питање је било, који су 
најмоћнији људи у Сувој Реци били у то време? 
СВЕДОК "А": Најмоћниј људи? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Најмоћнији људи, рекли сте др Бобан 
да је био јако утицајан човек? 
СВЕДОК "А": Да. 
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АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Витошевић као начелник ОУП-а? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Ко су још тако моћни људи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, није тако рекао, није уопште рекао 
Витошевић као начелник ОУП-а да је био најутицајнији, молим Вас. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Извините, да, да. Који су људи још 
били јако утицајни? 
СВЕДОК "А": Био је командир. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Командир? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли је Слађан Чукарић награђиван 
или кажњаван? 
СВЕДОК "А": Ја не сећам се да ни једном да је био награђиван. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Зашто сте током данашњег излагања 
увек своју причу почињали са Чукарић на првом месту? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какво је то питање, молим Вас. Какво је то 
питање зашто сте почињали са Чукарићем. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Односно у кавим односима сте са 
њим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако може. Одговорите. 
СВЕДОК "А": Ја и он смо у веома добрим односима били све до 
завршетка рата. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли Вас је у току рата он спречавао 
да не чините нека кривична дела? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У току рата? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да, да. 
СВЕДОК "А": Да ли ме је спречавао? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да? У вршењу неких кривичних 
дела? Молим Вас судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али то је молим Вас, сведок има и упозорења да 
не мора одговарати на питања уколико би тиме себе изложио кривичној 
одговорности. Мислим молим Вас. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Не, ми не кажемо ко је конкретно 
дело? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас.  Хоћете да одговорите на питање? 
СВЕДОК "А": Па није ме, не могу да кажем да је ме је присиљавао 
нешто да урадим, али. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли Вас је  спречавао? 
СВЕДОК "А": Па у чему, ја нисам ништа. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли Ви познајете неког доктора 
гинеколога, Албанца? 
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СВЕДОК "А": Да, познајем. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Е добро. У каквим сте односима са 
њим господине? 
СВЕДОК "А": Никавим. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: А нисте у никаквим односима. 
Добро. Следеће питање, молим Вас, да ли сте тог или тих дана били код 
лекара? 
СВЕДОК "А": Не знам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта хоћете тим питањима, да ли је био код 
лекара. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Тог или тих дана да ли је сведок био 
код лекара? Следеће питање судија, молим  Вас, да ли Вас је код лекара 
водио неки Ваш колега? 
СВЕДОК "А": Господине стварно се не сећам, ја сам једно недељу дана 
можда био у неком шоку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде да видимо даље која је сврха питања, да 
видимо.  
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Видећемо судија. 
СВЕДОК "А": У неком шоку, ја нисам могао значи недељу дана и више 
да дођем себи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати. 
СВЕДОК "А": И дан данас се лечим и према томе не знам. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: А можете ли да определите време, 
добро, уреду, рекли сте. Само да видим, у које време сте то били код 
лекара? 
СВЕДОК "А": Доле на Косову мислите? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да, да, тог или тих дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како мислите у које време је био, молим Вас 
стварно мислим, стварно су питања. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Па тих дана да ли је сведок био код 
лекара уопште нека определи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не сећа се. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Не сећа се.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећа се, да ли ви хоћете можда колега 
Ђурђићу да поставите, чујем да суфлирате, изволите поставите питање. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да Вам кажем, некада не може да се зна који је 
крајњи циљ, а очигледно овде долазимо до спречавања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато сам и дозволила. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да, али је прекинут и не зна. Лепо је питао 
човек да ли се сећате када сте били код лекара јер код неког лекара је 
био и онда је прекинуту. Сад ја не, нека одговори ако зна на то питање 
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или каже не сећам се, па онда да се настави питање ако има у ком 
смислу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећате да сте уопште тих дана били? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па то и којих дана, ако се сећа кад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате да ли сте тих дана били код 
лекара? Да видимо која је сврха даљег питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али судија ја морам кад се већ сви ту нешто 
мешамо, али пазите сада сплет питања, јесте ли били спречавани у 
вршењу кривичних дела, па да ли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па да ли познајете гинеколога, па да ли сте 
били код лекара, гледа се тај редослед питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, тужиоче, све је то тачно и одреаговано је. 
Све је то тачно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је смисао да се збуни сведок, не да се 
постави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не може да се збуни. Изволите. Нећемо тако, 
молим Вас, дајте питање још. Ако нисте, хоћете да наставите. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Молим Вас судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли сте са Слађаном Чукарићем у 
лошим односима због тачно одређеног догађаја? 
СВЕДОК "А": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он уопште ни једног тренутка није рекао да је у 
лошим односима, он каже да је био у добрим односима. 
СВЕДОК "А": Нисам ја кад сам чуо за њега да је притоворен, стварно ми 
га жао и дан данас значи када би се ја питао, значи ја би га, мени је жао 
што се то десило и што се то догодило, али ја стварно није у мојој моћи 
да му ја нешто помогнем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, питања даље. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Хвала судија, за сада немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, браниоци да ли имате још питања? 
Изволите. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Господине «А» да ли знате када је формирана 
ауто-патрола при ОУП-у Сува Река у односу на почетак бомбардовања? 
СВЕДОК "А": Па не сећам се датума, али је формирана значи оно пре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћемо мало реда, молим вас. 
СВЕДОК "А": Не могу да прецизирам тачно време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чујем Вас колега Ђурђићу, без  обзира што није 
укључен микрофон чујем  Вас, молим Вас мало тише. Изволите. 
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АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Сведок «А» се није изјаснио на ово питање 
пошто сте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "А": Рекао сам не могу да прецизирам тачно време кад је 
формирана та патрола и то. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли је то формирано пре доласка Чукарића у 
ОУП Сува Река? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Ко је био вођа патроле пре доласка Чукарића? 
СВЕДОК "А": Ја мислим Малеш Раде. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Тог дана када се десило убиство цивила у 
пицерији, да ли је Петковић Мирослав сво време био са Вама? 
СВЕДОК "А": Да.  
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли сте га видели да је пуцао тога дана? 
СВЕДОК "А": Нисам га видео да је пуцао. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Јуче сте објаснили зашто нисте отишли са лица 
места, да ли знате зашто Мики Петковић није отишао? 
СВЕДОК "А": Не знам зато што је он био на другој страни и значи 
нисам се ја враћао можда је он отишао зато што, можда је отишао са 
друге стране, ја стварно нисам га видео да је. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да али Ви сте објаснили јуче да би Вас сачекала 
нека судбина у том смислу да би Вас можда и протерали не знам шта, да 
ли би и њега иста судбина сачекала? 
СВЕДОК "А": Па и њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То немојте, то је сада да одговори како би он то 
доживео и шта, немојте молим Вас.  
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли је, рекли сте да је тога дана са Вама остао 
Петковић Мирослав до краја док нисте бацили ту земљу у пицерију, да 
ли је и он отишао кући са Вама? 
СВЕДОК "А": Ја мислим да је отишао и он кући, колико се сећам. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала. Изволите. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја би пре мојих питања а којих неће бити 
много, ставио две примедбе које су везане за ово о чему смо мало пре 
расправљали, а то је покушај збуњивања сведока. Ја сам јуче  
интервенисао а то ми је први пут било да интервенишем на питања 
судског већа, али када будете мало боље погледали милсим да ћете се 
сложити да сам у праву, прво сте Ви колегинице, уважена колегинице 
када је сведок давао исказ њему предочили наводно његов исказ од 
раније где је опет кажем, наводно он поменуо да је сутрадан чуо до 
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неког Бојовића или Андрејевића да су тај Бојовић, Андрејевић и Папић 
добили некво наређење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас да не би препричавали догађаје, дајте 
само конкретно поставите питање, самим тим што објашњавате Ви исто 
наводите сведока, молим Вас конкретно питање. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Само један секунд, значи сви браниоци јуче 
смо прегледали сва три. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо тако, молим Вас. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Па колегинице, ја би само молио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче, овде су сада питања. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ова моја примедба је да се тако нешто не би 
дешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумем. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: И исто оно што сам са колегама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте питања, па после кад завршимо са 
сведоком, можете. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Хоћете ми тада дати прилике да дам 
примедбу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како да не. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Нема никаквих проблема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али сад немојте објашњавати. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Јел мислим стварно никад до сада примедбе 
никоме, врло се коректно, врло културно понашам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, све то стоји. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Моје прво питање везано за сведока «А», али 
ја ћу преко судског већа, пошто сам тако навикао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете и директно, видите да дозвољавам, 
мислим да сасвим иде коректно све, тако да и дозвољавам директно. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, нема проблема, ја поштујем закон.  Ја 
на Ваше колегинице немам никакве  замерке, али ово што сам хтео да 
кажем то ћу рећи на крају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите можете и преко председника већа. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи преко председника већа, као што то 
увек радим, значи да ли сведок «А» може да нам одговори на питање, он 
је рекао јуче да познаје добро окривљеног Рамиза Папића, да ли може да 
нам каже какав је Рамиз Папић човек? Значи описује ту пар других 
људи, да ли може за мог клијента да се изјасни какав је то човек по 
нарави, карактеру, свему оном што чини биће једног? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине «А» чули сте питање, одговорите. 
СВЕДОК "А": Папић Рамиз, значи он је један човек могу рећи да је 
веома друштвен човек, значи са њим никад не би могло да буде досадно 
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сатално је имао неке провале, неке зајебанције и колико год да буде 
ствар озбиљна он је претварао то у шалу и зајебанцију. Значи он је био 
веома, такав човек, такав је малтене имао је и  надимак «Витез Која», 
дали му надимак «Витез Која» ето тако. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли је био прек човек или благе нарави, 
значи ја сам? 
СВЕДОК "А": Па он је био благе нарави, малтене не знам сав је био 
некако смешан као личност. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: У тој полицијској хијерархији, да ли је 
окривљени Рамиз Папић имао  икакву моћ да било коме шта нареди? 
СВЕДОК "А": Не, није имао. Није имао сигурно.  
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Моје следеће питање било би везано за ово 
што је сведок јуче или прекјуче, тј.први пут на свим саслушањима рекао 
а то је управо ово што сам ја хтео да ставим као примедбу вама, значи 
рекао је да је сутрадан чуо од, колико сам га ја разумео, од извесног 
Бојовића, да су они добили наређење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте све је то тако рекао. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Е сад поводом тога, моје конкретно је 
питање, да ли је сведок «А» лично чуо то наређење и ако је чуо од кога 
је чуо? 
СВЕДОК "А": Ја како сам рекао мени је Бојовић то рекао, а ја лично то 
наређење нисам чуо.  
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Мене то занима. Да ли Вам је Бојовић рекао 
од кога је чуо то наређење? 
СВЕДОК "А": Бојовић је рекао да му је то командир наредио. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Када Вам је то Бојовић рекао? 
СВЕДОК "А": Па не сећам се ја датума, тог дана значи кад се то требало, 
кад су камиони, аутобуси, трактори из Косовске Митровице, из 
Урошевца и из околних места, па значи кретало се ка Сувој Реци, кроз 
Суву Реку и онда тек ови људи су већ били уплашени и онда су и ови 
спремали се да беже. Међутим и ту је било организовано, аутобуси, 
значи из фирме «Балкан белт» из «Метохије вино» у аутобусе и значи до 
границе албанске су они ишли. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Моје је следеће питање, да ли је сведоку «А» 
познато, да ли је то наређење и извршено? 
СВЕДОК "А": Па не знам колико је извршено, али знам да. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро моје је питање, знате или не знате, Ви 
кажете не знате да ли је извршено, јел тако, јесам Вас добро разумео? 
СВЕДОК "А": Не знам да ли је то извршено. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро то би било. 
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СВЕДОК "А": Нисам видео да ли су отишли да ли су, него питао сам 
онако. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ви сте прекјуче први пут то поменули, као 
што сам мало пре рекао пажљиво смо јуче заједно са колегама 
прочитали Ваше исказе и из истраге и код тужиоца и поново из истраге, 
значи први пут сте то поменули. Моје је питање, да ли је Вама памћење 
боље данас или пре рецимо безмало 3 године када сте први пут тај исказ 
давали код истражног судије? 
СВЕДОК "А": Па знате шта увек сам некако био збуњен, нисам могао да 
се сетим нечег испрекидан, једно питање, друго питање. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ко Вас је прекидао, ја се извињавам, ко Вас 
је у томе збуњивао, прекидао? 
СВЕДОК "А": Мислим, тад колико се ја сећам било је и тужиоци и 
судија и. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Тужилац Вас је збуњивао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И судија немојте тако,  па и судија је рекао, па 
немојте само из контекста извлачити. Добро. Јел имате даље још 
питања? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Имам, имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Мене интересује када је сведок «А» давао 
изјаву и пред органима полиције, али и код јавног тужиоца, он је рекао 
да су му биле показиване неке слике, да ли му је, ако може да се сети 
нормално, да ли му је том приликом показивана и слика Рамиза Папића? 
СВЕДОК "А": Не. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја за сад немам више питања. Да ли сад могу 
да ставим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, кад завршимо са сведоком. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Само још два питања. Можете ли да 
определите можда дан када сте кренули са Бојовићем да обавештавате 
народ да се сели, од овог догађаја који се десио? 
СВЕДОК "А": Да ли могу да се сетим дана, датума? 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Да, дана када сте кренули да обавештавате 
народ са Бојовићем? 
СВЕДОК "А": Ја нисам кренуо, значи ја сам био сво време у обезбеђењу, 
то зна и командир да сам. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Добро, када сте чули за ту информацију, 
колико је то од овог догађаја? Јел то било можда сутрадан после овог 
догађаја, јер се и мени чини као и тужиоцу да сте Ви рекли сутрадан? 
СВЕДОК "А": Сутрадан, да да. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Јел тако? 

К.В.2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 07.12.2006. год.                                      Страна 53/76 
 
 
 

 

СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: А јел знате можда кад је Бојовић дошао да 
ради у полициску станицу Сува Река? 
СВЕДОК "А": Па за време рата. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: А колико дана од почетка рата? 
СВЕДОК "А": Па не би знао тачно рећи. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Немам више питања. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала.  Браниоци да ли имате још питања. 
Само би Вас ја још нешто питала, пошто сте Ви ту око куће где су лица 
лишена живота, да ли Ви у било ком моменту чујете да ли неко позива 
те људе да изађу из куће? 
СВЕДОК "А": Па госпођо неко лупа на врата, а врата закључана, значи 
нормално да ће да неко изађе да види шта је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, нисте ме разумели, да ли неко по имену 
позива да се изађе из куће? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте чули? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте уопште чули да је неко упутио речи 
«где су вам ваши Американци, долазите овамо неће остати живих 
Албанаца, елиминисаћемо их», да ли сте у било ком моменту чули, 
пошто сте Ви ту, Ви сте све време присутни, да ли чујете те речи? 
СВЕДОК "А": Па нисам био поред врата, него био сам са стране где сам 
већ и рекао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи нисте могли да чујете то? 
СВЕДОК "А": Не због пуцњаве околог где се већ пуцало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћемо паузу једну да направимо. Изволите, 
изволите. Схватила сам да хоћете паузу због тога. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија ја мислим да је Ваша одлука 
много процесно паметнија јер ћемо се онда сви исконсултовати да не 
бисмо касније поново.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што сте инсистирали на томе. Изволите. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ради се, врло кратко је, нема никакво, 
да ли је подрум пића и зграда «Метохија вина» једна иста ствар? 
СВЕДОК "А": Да, јесте исто. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Колико има спратова? 
СВЕДОК "А": Па има четри спрата колико. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А где се налазила осматрачница? 
СВЕДОК "А": На задњем спрату. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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Суд доноси 
 
  

Р Е Ш Е Њ  Е 
 
 

Одређује се пауза у трајању од 20 минута.  
 
Настављено у 12,15 часова. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесмо сви ту? 
 
 
 Констатује се да су сви присутни.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, одбрана питања? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Пошто сам ја постављао задњи питања, ако 
ми дозволите ја би још само два питања поставио онако преко Вас, само 
кад нормално сведок «А» буде спреман и кад  ми Ви дате одобрење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Може. Е само ако може сведок да каже 
судском већу и нама присутнима какве је задатке и послове у оквиру 
полицијске станице и у оквиру полиције обављао окривљени Рамиз 
Папић, да ли знате? 
СВЕДОК "А": Рамиз Папић, обављао је значи, био је прво возач и сво 
време је возио значи сад зависи да ли «Ладу Ниву», «УАЗ», транспортер. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Шта је возио, шта је превозио, шта је све 
било у оквиру његових задатака? 
СВЕДОК "А": Шта је превозио? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Да, кога, шта? 
СВЕДОК "А": Па возио је значи полицију, значи на терену, одвозио 
враћао храну, разносио, значи возио је од транспортера значи све живо 
је возио. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: И моје друго питање да ли може сведок «А» 
да се изјасни на питање браниоца да ли је икад чуо или видео да је Рамиз 
Папић учинио било какво кривично дело, децидирано да се изјасни? 
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СВЕДОК "А": Нисам никад ни видео ни чуо да је неко, да је нешто тако 
учинио., 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Рамиз Папић? 
СВЕДОК "А": Рамиз Папић. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја се извињавам само још једно да се надовежем 
на Ваше питање, Ви сте јуче када сам Вам ја предочила исказ који сте 
дали јуче или прекјуче, исказ који сте дали код тужиоца 21.07.2005. 
године, и то у делу где стоји да је сутрадан командир Репановић 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, па кажете и 
видео сам кад је патрола кренула, јест Ви видели кад је та патрола 
кренула или сте само чули од Бојовића? 
СВЕДОК "А": Само сам чуо од Бојовића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта значи ово «и видео сам кад је патрола 
кренула»? 
СВЕДОК "А": Па не знам сад тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел овде баш стоји да сте Ви и видели, не само 
што сте чули, него сте и видели, «ја сам био сутрадан код зграде и у 
згради ОУП-а Сува Река у обезбеђењу командира и то сам чуо и видео 
сам кад је патрола кренула да изврши тај задатак и да обавештавају 
Шиптаре који су остали, питао сам и Бојовић где ћете и шта ћете да 
радите и он ми је то рекао да је добио наређење да обавести Шиптаре да 
се иселе из Суве Реке», дакле ја Вам поново предочавам да ли сте Ви 
видели ту патролу како овде стоји, јел Ви остајете код овога? 
СВЕДОК "А": Па сад не могу да се сетим тачно, ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не да ли да се сетите, је видите Ви патролу целу 
ту патролу која је овде набројана? 
СВЕДОК "А": Па патролу видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите? 
СВЕДОК "А": Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овако како то стоји? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју патрулу? 
СВЕДОК "А": Андрејевић Срђан, Бојовић Дејан и Рамиз Папић, значи не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте видели док сте стајали? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите.  
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја се извињавам ако могу ја? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно како да не, да прецизирамо. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Па мало пре сте рекли да сте само чули то од 
као се зове, тог Бојовића? 
СВЕДОК "А": Ја сам чуо од Бојовића кад сам га питао, али њих сам. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: И рекли сте да нисте ни видели ни, ево мало 
пре, пре 10 минута сам Вас питао ја? 
СВЕДОК "А": Нисам значи, ја сам  видео да су разумете, нисам видео 
где су отишли, али мени је Бојовић рекао да иду значи у претрес и ода  
обавесте људе да изађу из кућа. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Али Ви колико сам сада разумео нисте 
видели где су они отишли и да ли су то отишли да тај задатак изврше? 
СВЕДОК "А": Да, нисам видео тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Председник већа Вас је  мало пре питала да ли 
сте испред куће Бериша чули неку вику, гласове, да је неко позивао 
речима где су вам сада ваши Американци, Ви сте рекли да нисте чули 
зато што је било пуцњаве, јесам ја добро разумео? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је јесте, баш тако је одговорио. 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Добро, реците ми  да ли сте видели, ако нисте 
чули већ ко је лупао на врата куће Бериша? 
СВЕДОК "А": Били су Тановић и Чукарић. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Ко је из те куће извео четри мушкарца за која 
сте после објаснили како су они завршили? 
СВЕДОК "А": Тановић и Чукарић. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Добро, да ли је међу тим лицима био и Бујар 
Бериша? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Браниоци да ли имате још питања? 
Изволите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја ћу само сад два кратка питања да 
појаснимо нешто што смо раније начели једну тему, дакле да бисте ме 
разумели о ком догађају говорим у односу на оно што смо мало пре 
разговарали и што сте објаснили, говорим о догађају када сте видели 
лице које означавате као «Чегар 1» у пратњи оног мајора који је 
погинуо, односно заједно са њим, када сте их последњи пут видели 
заједно како сте објаснили са оним «Мерцедесом», јесу они сами били у 
том «Мерцедесу» или је било још неко лице? 
СВЕДОК "А": Сами. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јесу имали возача? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сами, одговорио је. 
СВЕДОК "А": Сами, сами. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ко је возио том приликом? 
СВЕДОК "А": Возио је мајор. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Мајор је возио? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И обојица су изашли и ушли у станицу, 
ако сам добро разумео. Можете ли да се сетите како је мајор изгледао, 
шта је имао на себи? 
СВЕДОК "А": Па исто је имао униформу, плаву униформу, значи био је 
кратко исто ошишан, онако тамнији је био, тен лица је имао тамнији тен 
лица. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја Вас молим кад кажете униформу, 
можете ли мало да појасните шта то значи униформа? 
СВЕДОК "А": Униформа? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да? 
СВЕДОК "А": Униформа полицијска, униформа маскирна ратна 
униформа. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел то значи панталоне, јакна, кошуља, 
мајица, комбинезон? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже маскирна ратна униформа. 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Од чега се састоји, дајте нам, пошто све 
те опције су, Ви сте помињали и комбинезон јуче? 
СВЕДОК "А": Комбинезон је носио «Чегар 1» тог дана када је дошао, 
зелени комбинезон из једног дела. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То је јасно, уреду. 
СВЕДОК "А": А мајор, мајор је имао панталоне, значи панталоне 
маскирне и горе значи кошуљу и шта иде она јакна, не знам ни ја шта је 
већ. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јел он имао чинове? 
СВЕДОК "А": Мајор? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да? 
СВЕДОК "А": Ја мислим да јесте. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да јесте? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То би било питање откуд знате да је 
мајор, Ви кажете имао је чинове. 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Кажите ми а шта је то лице које 
означавате као «Чегар 1» том приликом имало на себи? 
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СВЕДОК "А": Не могу да се сетим тачно шта је сад, прошло је време 
доста сад шта је имао. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Само још једно питање, враћамо се на 
овај датум који је предмет овог, односно овај дан који је предмет овог 
читавог поступка, пардон, тог тренутка када  говорите да је изашао из 
тог блиндираног «Ланд Ровера» тамно тегет боје, сем Вас ко је још то 
могао да види? Конкретно да ли је то могао да види Петковић, да ли је 
то могао да види Чукарић? 
СВЕДОК "А": Па могли су да виде, не знам колико су запазили.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где су они били? Јесу били са Вама или 
негде са стране? 
СВЕДОК "А": Па кад смо кренули ми смо сви кренули заједно. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија само још једно питање у вези. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим вас, ја не знам сада овако то је 
једна кретња наступила по судници, седите, мислим стварно немојте 
дајте мало испоштујте. Изволите. Изволите колега Петронијевићу. 
 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да ли може да се сети у оном тренутку 
када су мајор и «Чегар» како он каже дошли у станицу полиције, да ли 
им је бар била иста униформа или слична по боји опреми? 
СВЕДОК "А": Па не знам, могуће, не би сад тачно прецизирао, али ја 
мислим да нису се нешто много разликовали, то је било слично нешто.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро, имате ли неки особени знак 
униформе по чему бисте могли да разликујете «Чегрове» од неког 
другог? Опреме, било чега? Кад кажем неког другог мислим на неку 
другу полицијску, војну јединицу и тако даље, у време рата опет да 
будем прецизан да не буде забуне? 
СВЕДОК "А": Па неки су носили мараме на главу, неки Призренски, 
Посебна јединица носили су црне мараме, неко црвену, неко белу, неко. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Добро, Ви сте говорили и о оним 
тракама? 
СВЕДОК "А": И тракама да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Конкретно кажите ми јесу «Чегрови» 
носили мараме? 
СВЕДОК "А": Па не знам нисам, не се ћам се тачно баш њих да су 
носили али. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја морам да Вам овде предочим, ако 
дозволите судија један део исказа такође саслушаног сведока Вељковић 
Велибора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Који тврди, а ми смо, односно Ви сте 
госпођо председнице то предочили у једном делу,  да сте Вас двојица 
заједно изашли из станице? 
СВЕДОК "А": Ја и Вељковић? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предочено је све, он је рекао да то уопште није 
тачно. 
СВЕДОК "А": Ја и Вељковић 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати, већ сте одговорили. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија молим Вас због следећег питања 
јер биће сугестивно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад поставите следеће питање. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: ОК, у реду је, хвала Вам. Да ли сте се 
након напуштања простора испред станице ово како сте описали мало 
пре, враћали до станице у било ком тренутку касније? 
СВЕДОК "А": Не. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ни у једном тренутку? 
СВЕДОК "А": Не. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала ја немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Браниоци да ли имате још питања? 
Изволите. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Прво питање је како то да Вам 
Чукарић наређује кад су у конкретној ситуацији од њега били старији 
Тановић и Јовановић? 
СВЕДОК "А": Јовановић као што сам рекао јуче, чим смо стигли до тих 
кућа он је нестао, ја њега нисам видео, а ја се не сећам значи нити је 
после у Занатском центру, нити али ако се неко сећа ја не кажем да, али 
ја се стварно не сећам више од тога. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Колико је људи по Вашој процени 
учествовало у утоваривању ових лешева? 
СВЕДОК "А": Колико људи од прилике? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да? 
СВЕДОК "А": Па рекао сам неких 7, 8, 10 људи, не знам. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: За које време су утоварени лешеви из 
пицерије? 
СВЕДОК "А": Па за неких највише пола сата. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро, да ли је уредно вођена 
станична евиденција и књига дневних догађаја у Вашем ОУП-у? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви то знате? 
СВЕДОК "А": Ја то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли Вам је икад ико предочио 
дневни распоред рада у коме пише да сте Ви распоређени у патроли 
заједно са Чукарићем и Тановићем? 
СВЕДОК "А": Па нормално да распоред рада значи кад стигнеш у 
станицу полиције, значи мора да будеш негде распоређен да ли на 
стражу, да ли. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Молим Вас, у овом формацијском 
распореду да ли Вам је предочен распоред рада? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли сте тада потписали патролни 
лист? 
СВЕДОК "А": Ја не потписујем патролни лист потписује. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: А да ли сте као члан екипе икада и 
било где потписали патроли лист тих дана? 
СВЕДОК "А": Не. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Хвала судија, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Браниоци да ли имате још питања, 
нема више питања? Изволите. 
НАТАША КАНДИЋ: Ја би само питала сведока пошто је био адвокат 
Владисављевић је поменуо гинеколога неког, да ли се он сећа имена тог 
гинеколога? 
СВЕДОК "А": Имена, не сећам се, али знам човека онако зато што моја 
зграда и Дом здравља предвајао је пут само мислим и човек је, значи 
знам га из виђења, имена не могу да се сетим. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је можда то Агрон? 
СВЕДОК "А": Не. 
НАТАША КАНДИЋ: Онда само ради разјашњења Агрон Бериша није 
убијен, он је сведочио у Хагу, тако је он жив, он данас живи у Сувој 
Реци. Што се тиче Наима Берише, реците нам кад је он то деловао тако 
као командант Ослободилачке војске Косова, да ли је то било за време 
НАРО бомбардовања или у неком ранијем периоду? 
СВЕДОК "А": Он је пре тога и после тога, ја мислим да је убијен за 
време бомбардовања или пре бомбардовања, не знам сад тачно.  
НАТАША КАНДИЋ: Постоје подаци у медијима на Косову да је он 
убијен у августу `98 године? 
СВЕДОК "А": Да деведесет и тако, можда не сећам се датума  али знам 
сада да ли је. 
НАТАША КАНДИЋ: Па једно или друго, делује јер остало је нејасно по 
Вашем одговору као да је он деловао за време НАТО бомбардовања, а ја 
Вам предочавам то да постоји информација о томе да је он убијен у 
августу `98 године. Онда у вези са питањем адв. Палибрка на то да ли 
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сведок зна и како зна да су ови Рамиз и остали отишли да претресају и 
обавештавају Албанце да морају да напусте куће, реците нам кад сте Ви 
видели колоне Албанаца да излазе из Суве Реке? 
СВЕДОК "А": Колоне, за време бомбардовања. 
НАТАША КАНДИЋ: Тих дана? 
СВЕДОК "А": Да. 
НАТАША КАНДИЋ: Ових дана сте то помињали. 
СВЕДОК "А": Молим? 
НАТАША КАНДИЋ: Кажем ових дана сте помињали кад сте видели 
колоне Албанаца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је. 
СВЕДОК "А": Реко сам ја. 
НАТАША КАНДИЋ: Па нам само реците, али је остало незавршено, 
адвокат пита и каже када, остало је нејасно сведок каже да зна од 
Бојовића да они иду, да су добили наређење да иду да врше претрес и 
обавештавају о томе да треба да напусти албанско становништво? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, али и пре тога је одговорио. И пре тога је 
претходног дана одговорио да је од бомбардовања. 
НАТАША КАНДИЋ: Али оно што је битно, а битна је последица у 
реалности,  а то је да сведок види албанске, колоне Албанаца, па само то 
да нам каже? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите после бомбардовања? 
НАТАША КАНДИЋ: Он је прекјуче о томе говорио, али ја само молим 
сада, он је  реко тачно да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да понављамо, све је одговорио. 
НАТАША КАНДИЋ: Па да нам каже, није. После овог питања ја 
мислим да је значајно да га питамо када види колоне Албанаца? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када видите значи то када сте чули? 
СВЕДОК "А": Колоне Албанаца видим значи за време бомбардовања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли видите после, значи када сте видели ту 
патролу да иде, да сте чули од Бојовића, да ли их видите после тога? 
СВЕДОК "А": И после тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И после тога видите? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите у току тог дана колоне или 
сутрадан? 
СВЕДОК "А": И тог дана и претходних дана, то није кренуло из Суве 
Реке, ја сам Вам рекао већ то је кренуло из Митровице, Урошевца, 
Ђаковице, не пардон него. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сте све рекли, а да ли видите из Суве 
Реке тог дана када сте видели ту патролу да је кренула? 
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СВЕДОК "А": Колона је кренула из Суве Реке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана? 
СВЕДОК "А": Е сад тог дана не знам да ли се сећам тачно, али било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је обезбедио те аутобусе којима су Албанци 
на пуштали Суву Реку? 
СВЕДОК "А": Аутобусе? Не знам ко је обезбедио али знам да су 
аутобуси стајали испред робне куће у Сувој Реци, да ли је комадир ТО-а 
или др Бобан или не знам не могу сад ја тачно нисам чуо ко је то 
организовао, али знам да су аутобуси ту стајали и ту су људи који нису 
имали превоз улазили у те аутобусе и ишли за Албанију. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесу ли људи тражили сами да им неко 
помогне у општини или тој одбрани или већ коме да се обезбеде 
аутобуси или је то последица овог наређења које сте чули од Бојовића? 
СВЕДОК "А": Па људи махом су више били уплашени него што је било 
наређење да они то напусте, него плашили су се због и бомбардовања и 
због значи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, ако су се плашили због бомбардовања 
што је било потребно да иде екипа из СУП-а и да их опомиње и претреса 
станове и каже им да напусте Суву Реку? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја се извињавам, морам да, уопште сведок 
није рекао да је он и видео да су ишли и да су претресали станове? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви то знате? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, ја не кажем да ли он то зна, него ако су они 
сами ишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало, чекајте, чекајте. Молим Вас да ли зна 
или да ли? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, питање је ако су они сами бежали и 
плашили се зашто то наређење онда да иду по кућама и да претресају, 
две ствари, претресају и говоре им да напусте Суву Реку? 
СВЕДОК "А": Па нисам видео ја да ли су отишли, ја сам чуо да ми је 
рекао Бојовић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите браниоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не ја Вас питам, јел Вама то било чудно? Ако 
кажете знате да су напуштали јер су се плашили, па зашто онда има 
потербе да се издаје наређење да се иде по кућама? Јел Вам то било 
чудно? 
СВЕДОК "А": Па чудно је било, али не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јесте са неким разговарали о томе? 
СВЕДОК "А": Ја нисам, нисам. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, само још једно, слично је ово што Вас је 
питала госпођа Кандић, али да будемо прецизнији, када је то Наид 
Бериша побио своје Албанце и потом Србе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате? 
СВЕДОК "А": Кад их је побио? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ово што Вас је питао адв. Васиљковић. 
СВЕДОК "А": Убијен је бивши припадник ДБ-а који је радио у Сувој 
Реци, значи који је био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, да ли сте ме разумели, знате ко је Наид 
Бериша? 
СВЕДОК "А": Наим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Наим. 
СВЕДОК "А":  Наим Бериша, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па мало пре је изнета тврдња да је он прво 
побио Албанце потом Србе? 
СВЕДОК "А": Па да. Он је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад кад је то било? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је то било да? 
СВЕДОК "А": Када је то било? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да? 
СВЕДОК "А": Ја мислим да је било пре бомбардовања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико пре бомбардовања? 
СВЕДОК "А": Е не знам тачно. Не знам да ли је било 10 дана, 2 дана, 3 
дана или дан и по или, не знам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да не би остало, јел неко из ових кућа које су 
попаљене, опљачкане, побијени људи, куће Бериша које сте нам 
показивали јуче на оном плану, да ли је их њих неко пуцао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, одговорио је. Одговорио је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не али остало је да су све ове осматрачнице 
биле усмерене према кућама Бериша, па сад ја питам да ли је била нека 
опасност из тих кућа по Вас? 
СВЕДОК "А": Било је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Од чега, ако није пуцао? 
СВЕДОК "А": Па зато дању нико није пуцао, али ноћу се пуцало. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Из тих кућа? 
СВЕДОК "А": Па да, горе где су живели. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Из тих кућа које су попаљене после? 
СВЕДОК "А": Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел знате чије су то куће? 
СВЕДОК "А": Не знам господине. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад морам опет ово да Вас питам, ако су 
пуцали из тих кућа претходних дана, да ли је полиција ишла и извршила 
неки претрес и ухапсила некога из тих кућа? 
СВЕДОК "А": Али знате шта се дешавало, они даљу нема их нигде, ноћу 
се појаве. Значи њихово кретање је само ноћу, даљу нема, напуштено, 
празно, пусто. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али пазите Ви сте у по бела дана ишли и те 
људе извукли из кућа, значи има тих људи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас ово не може овако. Ово је сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, он је детаљно одговорио и ја сам га 
питала ових дана исто. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па знам судија, али ако их нема дању ко су ти 
људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто, објаснио је да није било, ја сам чак питала 
да ли су нашли оружје, чак сам и то питала по тим кућама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, питали сте али пазите ако нема људи у 
тим кућама, а они иду у те куће, па одговорио је ноћу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Одлично, а одкуд онда ови људи ту? Ови који 
су побијени и ови који су бежали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема то везе са тим даном. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Него са којим даном? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема то везе, молим Вас. Он је рекао да тог дана 
из кућа Бериша нису, нико није пуцао. Дајте неко питање друго, молим 
Вас, детаљно је објаснио он све. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Ви знате, да ли је икаква полицијска 
акција, ова о којој причамо имала везе са тим што је неко из кућа 
Бериша пуцао на некога? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас противим се јер  сведок не зна ни о 
каквој акцији, не зна нити било шта, то је јуче рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, рекао је да су пуцали и раније из тих кућа. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не реагујем ја на то, него на акцију. Да ли 
зна за акцију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли зна, да ли му је познато, да ли Вам је 
познато? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па каква акција кад је јуче рекао да ништа није 
знао, да је затечен  био ту, каква акција, испада да је сведок нешто знао 
шта се дешава и шта ће да се деси. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А он нам је рекао да не зна. Мислим то је 
недозвољено. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја сам, на ова питања сам изазван управо 
питањем колеге Васиљковића. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, али он се враћа на акцију оног дана кад се 
десило и хоће да га утера да је знао за то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не може да се врати на ту акцију ако је он 
рекао да не зна. Он је рекао, одговорио, да је он претходних дана, 
претходних дана. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не него за акцију тог дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не тог дана је јасно. Дајте друго неко питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: `Ајде с тим да завршим. Кад је последњи пут 
неко из тих кућа пуцао а да Ви знате? 
СВЕДОК "А": То је пре бомбардовања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пре него што је Наим Бериша побио Албанце 
или после? 
СВЕДОК "А": Пре бомбардовања, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он не зна кад је тачно Наим Бериша побио, он 
каже пре бомбардовања, он каже пре бомбардовања, не зна тачно да би 
могао да орјентише. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па добро ја га питам, али да ли пре него што је 
Наим Бериша побио те Албанце и Србе или после тога? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате то? Да ли је пре тог догађаја или 
после? 
СВЕДОК "А": Ја не знам, не сећам се тачно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел некога Наим Бериша кажете убио пријатеље 
и не знам своје рођаке, јел некога од фамилије Бериша убио? 
СВЕДОК "А": Не знам од Берише, а знам за ова околна села тамо и 
циганина једног и жену, мајку и ћерку које смо нашли поред пута и 
сваки дан, значи неки леш кад смо ми патрола пролазили, значи 
пронађиван је леш и то посебно поред пута је бачен, значи поред пута.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Откуд знате да је то Наим Бериша урадио? 
СВЕДОК "А": Зато што су њихови значи Албанци то причали и који су 
се бојали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то неко од ових људи из породице Бериша 
које сте Ви познавали Вам то рекао? 
СВЕДОК "А": Не него други људи са којим сам се ја дружио и који су 
све знали, него нису смели да кажу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел смете сада да кажете који су? 
СВЕДОК "А": Не би смео ни сада казати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, хвала Вам, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. `Ајдете молим Вас, стално се 
враћате, изволте, хајде. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извините судија наишао је мало пре један 
неспоразум око презентирања делова изјаве Рамић Папиза од 21.07.2005. 
године код јавног тужиоца, Папића пардон. Због тога је и било ово, ми 
смо узели од тужиоца изјаву и упоредили са изјавама које ми имамо 
овде значи ја, колега Фолић и Бирман на лап-топу, ми немамо делове 
изјаве фале три или четри стране које Ви имате и које тужилац има. Ми 
смо имали пуно поверење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Потписану изјаву имам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Потписану изјаву код тужиоца. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да, да, али ми смо само да Вам објасним, ми 
смо у истрази добили нарезан диск из тужилаштва са свим доказима који 
су спроведени и дати истражном судији, та изјава и та изјава коју Ви 
имате на нашим дискетама на постоји и зато молим да тренутно 
прекинемо и да видимо да ли је тачно ово што ја причам на шта ми сада 
основано сумњамо или не. Јер значи да доказе које Ви имате у спису и 
тужилац не морају да буду и други идентични са овим што ја имам, само 
да упоредимо ту изјаву од 21.07. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да Вам објасним откуд мени ова, ја исто немам 
него сам замолио суд да ми ево ту сам и записао, примљено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ми само дати да ја погледам то.   
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Колико имају страна, ове наше имају 8 страна? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је изјава нашег сведока «А». 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Сведока «А» од 21.07.? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Али уопште тај део, зато сам ја. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ми немамо пола изјаве те коју сте Ви 
презентирали, зато је дошло до оваквог проблема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште није тачно, како можете то да тврдите.  
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел Ви мене разумете колегинице, ми немамо 
ту изјаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви имате другачију? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ми немамо ту изјаву целу, комплетну, да. Па 
сад сумњам и у све доказе које сам добио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И које имам овде да то није то. Ја Вас молим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја би предложио да се ово исфотокопира и да се 
подели. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па немамо, па молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, полако, један по један, не можемо 
тако сви у глас. Молим вас, један по један. Изволите. 

К.В.2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 07.12.2006. год.                                      Страна 67/76 
 
 
 

 

АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Значи ја, мој је предлог да тренутно прекинемо 
претрес да упоредимо изјаву која има у списима са изјавом коју ми  
имамо, коју смо добили нарезану на диску. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може. Ми немамо ту стране. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија погледајте у транскрипт, 
извињавам се јел могу само да кажем официјелно због записника, па 
онда. Погледајте у транскрипту из истраге где се поставио проблем 
веродостојности исказа који је дат код тужиоца кога ми опоравамо, где 
сам управо ја тражио да тужилаштво достави потписану изјаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте све је то, све то стоји. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Јер оно што смо ми имали и што је суд 
имао у том тренутку није потписана изјава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте и након тога. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ми имамо ту непотписану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Након тога. Јесте, и јесте видели даље како је 
било. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Па изгледа да је разлика у тој 
потписаној и овој непотписаној. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, и он је рекао јесте, ја сам ту изјаву потписао 
и све. Направљена је и пауза код истражног судије. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Све је у реду судија, али ми нисмо 
имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, то је било за истрагу, јесте све то 
стоји што говорите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Молим Вас дозволите ми да завршим, 
скратићемо процедуру. Ми нисмо физички упоређивали том приликом 
садржину те потписане изјаве коју је господин тужилац у том тренутку, 
односно наредног дана донео, него смо имали оно што смо имали, судија 
је имао непотписану изјаву, односно преписану изјаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, судија је имао потписану изјаву. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Није у том тренутку, погледајте у 
транскрипту. Погледајте у транскрипту молим Вас, ја сам интервенисао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Направићемо паузу, направићемо паузу да 
видимо. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Небитно је, дајте да упоредимо изјаву коју Ви 
имате и коју ми имамо. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тако је, ништа друго. Ето то је то. Јер и 
тад се појавио проблем. 
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 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Одређује се пауза у трајању од 15 минута.  
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја би само да вам скренем пажњу у вези овог 
спорног дела, код истражног судије 14.03.2006. године када је саслушан 
сведок «А», тачно је ви сте скренули пажњу да немате потписану изјаву, 
само потписану, а ни једног тренутка се нисте осврнули на садржину 
изјаве, разумете. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Сад смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас, разумете. Молим вас, три дана 
саслушавамо сведока, предочавам све то, предочвавам управо ово 
господине Палибрк што Ви говорите и Ви не реагујете. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извини, седи Палибрк. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ви председнице нас не разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Друго, ја нисам завршила немојте ме прекидати. 
Друго Ви имате право увида у предмет, ево потписане изјаве, значи Ви 
сте требали у том смислу и припремите, да се припремите, да извршите 
увид без обзира што ми имамо и ЦД-е и електронски и све. Међутим, Ви 
морате ипак да извршите увид ако браните вашег окривљеног. Немојте 
компликовано, па тако радимо, па морамо тако по закону. Имате право 
увида. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ако дозволите, само секунд један, значи ја 
сам хтео да истакнем управо ту примедбу, али Ви сте ми рекли сачекајте 
са питањима и после тога истакните примедбу коју имате, на крају. А 
сећате се шта сте ми рекли, па то сте ми  и данас рекли исто. Сачекајте, 
ја сам хтео да примедбу ставим управо због тога, јер смо се сви заједно 
сложили да нешто ту није у реду, ја сам хтео, Ви сте рекли сачекајте крај 
записника, па ћеш онда поставити питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи апосолутно је реакција била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Друго, када је настављено, само мало да 
прецизирамо  и тог дана је судија истражни направио паузу, наставили 
сте са саслушањем сведока и констатујете, истражни судија констатује 
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да је у међувремену заменик тужиоца Драгољуб Станковић, доставио 
суду изјаву, односно записник од 21.07.2005. године под тим и тим 
бројем, са изјавом сведока «А», заменик тужиоца за ратне злочине и 
записничар и Ви настављате, значи наставља се даље, постављате 
питања, нико у том смислу није реаговао да нема комплетну изјаву. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Председнице Ви очигледно не разумете где је 
проблем. До овог тренутка док није настало ово комешање у судници 
када смо добили писмену изјаву од тужиоца, и упоредили је са 
електронском изјавом коју смо добили преко суда у истрази од јавног 
тужиоца, ми нисмо знали да нам фали 5 страна те изјаве, то смо сазнали 
оног тренутка када сте Ви упозоравали мене, Палибрка и тужиоца да се 
шетамо без ваше дозволе. Ми смо добили то као доказ, тужилац је 
спустио истражном судији који је то умножио и нама дао као доказе које 
је он скупио у преткривичном поступку у које ми нисмо имали разлоге 
да сумњамо. О томе о чему Ви говорите ми пошто је то било у 
електронском облику и није била потписана изјава, тад је само тужилац 
требао да нам покаже да постоји потписана изјава и ми смо поредили на 
крају те изјаве коју је донео, постојао је потпис. Нисмо сравњивали 
садржај, очигледно сад се доводи у сумњу да докази које смо добили од 
суда као аутентични и потпуни, овде смо сад утврдили да су непотпуни 
и нису. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нисмо утврдили, то нисмо утврдили. Сад сте 
одреаговали на ову изјаву, молим Вас.  Реците. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Од девете стране, од речи «могуће» значи Ваше 
изјаве, «могуће да су сва ова лица учествовала у акцији» до краја текста 
до «то је све што имам да изјавим», до тога  ми немамо и нисмо добили. 
Добили смо «то је све што имам да изјавим» и овај крај. Е то је. Значи 
све ово око транспорта Папић Рамиза, патроле, Тодоровића неког, итд., 
што сам сада на брзину видео, о чему смо ми овде скакали и бунили се 
јер нисмо знали, то смо сад утврдили да постоји у тој изјави коју ми 
нисмо поседовали. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Колега Вељко, а да ли 
имате ЦД са компелтно скенираном истрагом? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Имам што сам добио, али на жалост немам 
овде. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ево то ја као судија-члан 
већа имам то. Завршена истрага, подигнута оптужница, па сам добио 
оптужницу и добио сам комплетно скенирану истрагу. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јесте али ми смо добили на почетку истраге, то 
је ЦД који је тужилац. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: На почетку овог К 
поступка? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не нисмо добили. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Могли сте то да добијете, 
претпостављам пуномоћници оштећених су добили тај ЦД и тако даље. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Судија Ви не разумете.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У овом моменту, молим вас, у овом моменту шта 
предлажете. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ми смо комплетну истрагу имали  јер смо били 
учествовали у њој. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Кад смо направили ону 
статусну конференцију ако се сећате председник већа вам је рекао 
колеге можете тражити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете тражити све што вам буде било 
потребно. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Шта да тражим кад све имам, све сам добио 
судија. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Вељко сачекајте да 
завршим, дакле, онда смо не знам у којој судници смо били али вам је 
председник већа рекао можете да затражите спис предмета и у 
дигиталном облику ко хоће нека се јави не знам ни ја коме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко год је тражио сви сте добили. Ко год је 
тражио.  
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја Вас не разумем зашто би тражио нешто што 
имам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што мислите да  имате. Само мало. Добро да 
чујемо, хоћете да видим који је ваш предлог сад у овом моменту. Да вам 
се достави или да ви извршите увид што сте и по закону имали право да 
извршите увид у предмет. То је основно, молим Вас. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Што би вршио увид у предмет када сам добио 
доказ од суда, шта је доказ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Какав увид у предмет да ја сумњам да ми је дат 
фалсификован доказ. Па немојте судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте молим Вас, Ви као бранилац Ви ипак 
треба да извршите увид у овај предмет. Зашто, може да дође до неког 
превида. Може да дође рецимо да не буде скениран као што се и мени 
догодило да и ја нисам добили комплетно, случајно неке нису стране 
скениране. Значи ја морам да извршим увид. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Судија, ја прво ја не сумњам у добронамерност, 
али сад после овога. Па донећу вам мој ЦД-е да видите како је логично 
завршен тај исказ који смо ми добили, да не може да се посумња. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми саслушавамо сведока Ви не реагујете уопште 
на то да Ви немате, молим вас. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па видите не знамо, тек сад смо утврдили 
пошто је Папић јуче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И који ви имате предлог? Који вам је предлог? 
Да  ли хоћете да извршите увид у списе, не у списе у ову изјаву и да 
завршмо са сведоком, да напавимо паузу, да изврште увид. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија ја Вас молим да не бисмо 
дизали тензију непотребно, потребно је, имамо ваљан разлог, озбиљан 
разлог и ми смо у једном великом проблему, у проблему је и веће и овај 
процес и ми као браниоци да се не би доводило у питање валидност 
читавог овог поступка ја Вас молим да ме саслушате и врло ћу бити 
кратак. Саслушао сам судију члана већа и Вас као председника већа, 
уопште нисте у праву, ево из којих разлога, Ви сте као чланови већа 
добили комплетну документацију на електронском запису у тренутку 
када сте добили по оптужници предмет, тада је комплатна сумирана 
истрага могла да се поново скенира, ми смо комплетну истрагу имали у 
фази када се то радило, а предистражни или преткривични поступак и 
онај поступак пред тужилаштвом и у истражним радњама судије ми смо 
имали претходно дато на диску, нико од нас није имао разлога да сумња 
да се не ради о валидним доказма, а поготово не о изјавама које ни по 
садржини не одговарају ономе што ми имамо. Не сумњамо то ни сада, ја 
бар не, али се озбиљно може то довести у сумњу, ми нисмо имали 
разлоге, немојте на нас пребацивати јер онда долазимо на други терен 
где бисмо могли да заоштравамо ту ситуацију да тражимо да се доказује 
да ли је то неко намерно урадио, у шта ја сумњам да није.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и кажите конкретно Ваш предлог, имамо 
сведок нам је присутан. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Мој конкретан је предлог следећи да се 
у овом тренутку прекине претрес до даљег. То даље би требало да буде 
неких наредних неколико дана, да се изврши упоређивање, јер није ово 
само у питању ово, ми имамо још неколико изјава које нису потписане у 
овом нашем. Ми имамо изјаву Вељковића која није потписана, који је 
такође један од важнијих сведока, имамо изјаве још неколико колико 
смо сад могли да видимо. Јер ми тај проблем нисмо разматрали, 
погледајте на транскрипту оно што смо сам покушао малочас да Вам 
објасним у фази истраге, ја сам покушао истражном судији да кажем да 
не сумњамо у рад тужилаштва, ми сумњамо у начин на који се радило 
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тај поступак, у примену тог 504Ј и тако даље, то је наш проблем, ми 
предлажемо издвајање тих записника, али ни у једном тренутку нисмо 
имали разлога да сумњамо да је изајава која је нама дата и која је суду 
тог тренутка дата, није аутентична. Молим Вас, оно што сте рекли да је 
судија наставио испитивање, судија Дилпарић као истражни судија у 
том тренутку није имао питписану изјаву и он је исто имао изјаву као и 
ми коју сада имамо, ову инвалидну изјаву и по тој изјави је саслушаван 
сведок. Видите по садржини транскрипта где му је предочавано да се ни 
у једном тренутку сведок нити изјашњава нити му истражни судија, чак 
ни тужилац, па ни ми не помиње то. Због тога сматрам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро да скратимо. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Због тога сматрам да није било никакве 
зле намере, да је у питању један, једно уигравање једног поступка који је 
са добрим намерама да се ово на електронском запису стави овако како 
је стављено. Изражавамо озбиљну сумњу не у намеру, него изражавамо 
сумњу да има и других инвалидних доказа који су у овом периоду, због 
тога предлог да се претрес овог тренутка прекине док се не изврши 
упређивање ових записа које ми имамо са списима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је Ваш предлог. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да се евидентира, молим Вас судија, 
ако постоји још таквих, а сумњамо да постоји, ево имамо и Вељковићеву 
изјаву која је такође непотписана, имамо још неке изјаве које су 
непотписане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро да скратимо браниоче, овако. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Било какав даљи наставак рада у овом 
поступку до тог тренутка у коме ћемо ми рећи докази који се налазе у 
спису су докази који су нама презентирани. Ми не можемо да обављамо, 
ја лично нећу обављати улогу браниоца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега Петронијевићу ми данас имамо сведока 
конкретно, конкретно сведока чији исказ Ви кажете да немате 
комплетан, у том смислу могу да прекинем само што се тиче овог 
сведока и да наставимо већ сутра. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија ми не можемо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ми не можемо до сутра да извршимо 
упоређивање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ове изјаве? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не само ове изјаве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ове изјаве везано за сведока. После имате 
времена до децембра. 

К.В.2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 07.12.2006. год.                                      Страна 73/76 
 
 
 

 

АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија, да ли ви гарантујете, молим 
Вас, да ли Ви можете сада да гарантујете нама да су све ове изјаве које 
ми имамо аутентичне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел ме разумете шта Вам ја говорим? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Па разумем ја Вас, него не разумете Ви 
мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само можемо да одложимо евентуално ја 
мислим да се слажете да одложимо само везано за овог сведока само за 
овог сведока, а до децембра кад се буде. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А шта ћемо са овим сведоцима сутра? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, сачекајте па немојте у глас да 
говорите. А сутра ћемо значи саслушати само овог сведока, значи тај део 
што немате те изјаве да извршите увид у некој паузи, до краја радног 
дана, да извршите увид и да сутра наставимо са сведоком, све остало ви 
ћете имати времена до децембра када будемо заказали. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не него до јануара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јануара пардон. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја Вас молим мој је предлог управо 
такав, уопште нећемо изгубити времена пуно. Нећемо изгубити времена 
јер иначе смо при крају овог турнуса, нико од нас намерно оно што у 
тренутку сте рекли не верујем да сте то рекли са неком намером, да нас 
повредите, кажете ви нисте прочитали спис. То није тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не имали сте право увида у спис, молим Вас. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Имали смо право увида у списе под 
условом да оно што ми је суд презентирао ја сумњам у садржину, 
верујте ми да то никада нисам радио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите, рекли сте нам немојте 
понављати. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи ја Вас још једном конкретно мој 
је предлог да се овог тренутка прекине претрес док се не изврши 
упоређивање овога што ми имамо на дисковима што нам је достављено у 
старту поступка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То у паузи не може за то треба три, 
четри дана.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па управо о томе и говорим. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Немојте да доводимо читав поступак и 
да од овога правимо скандал. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите. Изволите колега Исаиловићу. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Ја сам сагласан са предлогом Горана 
Петронијевића и зашто је дошло до тога да тражимо изјаве које су 

К.В.2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 07.12.2006. год.                                      Страна 74/76 
 
 
 

 

потписане, због тога што је истражни судија или тужилац приметио да је 
исказ сведока, чије сам ја издвајање тог записника тражио, Анђелка 
Поповића, непотписани, уопште није потписан. Па смо онда сумњали да 
сви нису потписани, само смо утврђивали да ли постоји потпис, наравно 
нисмо утврђивали што је већ рекао Горан Петронијевић, ја предлежем да 
се одложи до даљег и да следећи пут када позовете овог сведока 
позовете и сведока Велибора Вељковића и да се до тад упознамо са 
изјавом коју је дао код тужиоца да би могли да постављамо квалитетна 
питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не није се поставио никакав проблем када смо 
сведока саслушавали, молим Вас, никакав проблем није био нити сте 
реаговали да нешто нисте имали комплетно. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија ми то нисмо знали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реагујете за ово, молим Вас. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ево смо упоредили и исто видимо 
непотписане изјаве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Али можда је све у реду. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Можда јесте. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Морамо да утврдимо. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта ако није, ми морамо да упоредимо, 
о томе говорим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
НАТАША КАНДИЋ: Ја само предлажем да сви добију, да добију исти 
ЦД који имају чланови већа и то решава проблем у потпуности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте да мало скратимо.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Потпуно је јасно да је грешка у питању, ја не 
могу да верујем да је зла намера и мислим управо смо и дошли до 
откривања тако што смо упоредили јер никоме овде није у интересу, ево 
верујем, никоме није у интересу да се нешто овде забрља и да се због 
тога укида првостепена пресуда после две године рада. И мој предлог је 
не знам да ли ћу тиме некога повредити или не, али мој предлог је 
најједноставније исфотокопирајте у потребном броју примерака ову 
изјаву сведока која је у списима. Диск наравно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Диск наравно ћете добити. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Неко пошто је споран овај, ових четри стране, 
ископирајте тај примерак и предлажем да се за сутра то помери, то је 
четири стране које вам ништа неће компликовати да сутра поставите и  
због, боље нам је, мени је бар лакше када имамо сведока кога четри дана 
саслушавамо и сутрадан пети дан да га наставимо, него да се сећамо у 
јануару шта је било пре месец дана. Не могу кажете да ли можете да 
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обећате и да гарантујете, не може нико да гарантује да на толико хиљада 
страна није направљена нека грешка, да је неко погрешно или залепио. А 
за то има следећих месец дана и ја би ето `ајде да завршимо овог сведока 
сутра да бар успемо оно што смо предвидели за један дан да у 5 дана 
урадимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте сагласни тако да вам копирамо изјаву, 
да погледате и да наставимо сутра? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија ја нисам сагласан да се 
наставља сутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Сматрам да не можемо да извршимо 
упоређивање свих ових спорних. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не свих. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ми имамо сада више спорних. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас немојте упорно инсистирати на томе 
свих. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Зашто не? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер имате времена до јануара месеца да извршите 
увид у спис. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија да ли схватате да једна оваква 
инвалидна изјава доводи у питање валидност читавог поступка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, колега Петронијевићу седите, молим вас 
немојте стално једно  те исто. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И немојте дозволити да се сада 
претвара у нешто друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, нећемо сада о томе јер сте већ рекли. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Само полако судија, нама је остао још један 
дан, у том дану ако завршимо и овог сведока тако долази нам слдећи 
сведок је Ђорђевић Новица који је исто јако битан а који је исто дао, ми 
имамо у таквој форми његову изјаву на ЦД-у који смо добили без 
потписа и у електронској форми, значи имамо одмах сведока који, чију 
изјаву исто треба да видимо. Е сад о овом сведоку да Вам кажем по мом 
мишљењу, не знам да ли ћете то је сад већ ствар ваше одлуке, овај 
сведок након изјаве би морао да се суочи са сведоком који је преходно 
давао изјаву, значи то је Вељковић, њега могу да кажем. Према томе не 
видим шта губимо ако прекинемо и изгубимо овај један дан фактички 
сутрашњи, да наставимо 09. до тад ће све бити чисто, завршићемо овог 
сведока за једно пола сата, јел колико не верујем да ће да буде још много 
питања, шта треба да урадите то Ви знате и онда ћемо наставити са 
суочењем и тако даље. Ако Ви мислите да тако треба, а Ви одлучите. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте сагласни онда са оваквим предлогом да 
наставимо 09. јануара? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како суд процени да је најпаметније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па наравно да се тужилаштво неће жалити и 
љутити ако Ви сматрате да је тако паметније, тужилаштво је рекло шта 
мисли, ако се сви остали противе томе и мисле да треба да се помери за 
09. јануар ја нећу на том путу стајати, наравно. Него ја сам чисто да би 
неки посао завршили, некако ми остаје.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто нисте за то, уреду. 
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

На сагласан предлог странака данашњи главни претрес се 
прекида, а наставиће се: 
 
 

09.јануара 2007. године са почетком у 09,30 часова. 
 

 
 и целе те недеље то сте већ обавештени. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: ЦД ћете добити комплетан.  
 
 
 Сведоку «А» је саопштено.  
 
 
 
Записничар       Председник већа-судија 
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