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НАСТАВЉЕНО 10.01.2007. ГОДИНЕ 
 

СА ПОЧЕТКОМ У 9,30 ЧАСОВА 
 

 
 
  
Констатује се да су приступили:  
 

• Тужилац за ратне злочине Миољув Виторовић, 
• Пуномоћници 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. 

 
Присутни су и браниоци оптужених адвокати: Горан Петронијевић, 

Мирјана Несторовић, Игор Исаиловић, Вељко Ђурђић, Владица 
Васиљковић, Татомир Лековић, Фолић Горан, Милан Бирман и 
Палибрк Драган. 

 
Присутни су и сведоци. 

 
Сведок «А» да ли је присутан? Ту је? Добро. 

 
Сведок Миљковић Милутин? Добро. 

 
Госпосине Миљковићу, Ви ћете нас сачекати да завршимо са сведоком 

првим. 
 
Суд доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се главни претрес ОДРЖИ. 
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НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
 
 

НАСТАВАК САСЛУШАЊА СВЕДОКА «А» 
 
 

 Констатује се да се саслушање сведока одвија на исти начин као 
на претходном главном претресу тако што се сведок налази у посебној 
просторији, а публика је завесом визуелно одвојено од учесника у 
поступку. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите госпођо Кандић, јел сте хтели нешто? 
НАТАША КАНДИЋ: У публици је са породицама оштећених супруга 
Абдулаха Ешљанија,  она није оптужницом предложена за сведока али је 
по ономе што се догађало она је била присутна када је дошло до одвајања 
породице од супруга. Она није сведок убиства, али је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али то не значи да можда неће бити позвана као 
сведок. Не би било баш пожељно да буде у судници. 
НАТАША КАНДИЋ: Она не говори српски тако да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не бих ја да она буде присутна у судници јер 
вероватно може и да буде предложена за сведока. Ја бих молила да, како 
сте рекли да се зове? 
НАТАША КАНДИЋ: Тахире Ешљани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да госпођа Ешљани напусти судницу јер 
евентуално може бити предложена за сведока. Хоћете режија молим вас на 
мониторе сведока «А»? 
 Добар дан господине «А». 
СВЕДОК "А": Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми настављамо данас са Вашим саслушањем. 
Браниоци да ли има неких питања? Изволите? 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ:  После читања транскрипта уочио сам неке 
контрадикторности у исказу па само бих да поставим нека питања која ће 
да разјасне ту ситуацију. Можете само да одговорите потврдно? Ја ћу да 
констатујем нешто, а Ви потврдите. Јел тачно да сте Ви отишли по алкохол 
када сте видели рањену жену? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим Вас, нисте се само представили? 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ:  Јесам ја мислим. Игор Исаиловић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ: Кад сте почели да пијете алкохол пре ових 
дешавања или за време ових дешавања? 
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СВЕДОК "А": Пре ових дешавања. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ: Пре дешавања? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ: Кад сте видели командира полицијске 
станице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте поставили питање, он је рекао пре да је 
видео и то сат један пре. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ: Не, рекао је још нешто, само да завршимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То морамо да разјаснимо. Добро сте питање 
поставили. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ: Па да, наравно. Јесте ли видели командира 
полицијске станице после ових дешавања? 
СВЕДОК "А": После ових дешавања. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ: Па јел то значи видели сте га и после 
конзумирања алкохола? 
СВЕДОК "А": Ја сам рекао да после  ових кад се значи завршило тамо у 
пицерији. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ: Значи, после конзумирања алкохола, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ: Јер сам читао у транскрипту пише да је видео 
командира пре конзумирања алкохола тако да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вам сад постављам питање, морам да се 
надовежем на ово Ваше питање. Када сте били саслушани 06.12.2006. 
године, Ви сте објаснили на питање судије када је дошао командир 
Репановић, Ви сте рекли да је он дошао када је све већ било завршено. То 
Вам је питање поставио бранилац адв. Игор Исаиловић, а Ви кажете «ја 
сам рекао да камион и др Бобан док је био ту, значи камион док је био, 
значи био је камион и он је значи стигао већ кад се све утоварило и то је 
значи није био док је била пуцњава и то», па сте рекли пре тога «пре 
конзумирања алкохола». Да ли сте командира полицијске станице 
господина Репановића видели пре конзумирања алкохола или после 
конзумирања алкохола, а Ви сте рекли пре конзумирања алкохола. Молим 
Вас сад објасните шта је тачно? 
СВЕДОК "А": Тачно је значи после пицерије да сам њега видео, значи 
после конзумирања алкохола, није пре конзумирања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине, морате мало да се сконцентришете, 
дајете нам различите исказе, ја ћу Вам опет предочити касније, све сте нам 
различито говорили, значи морате да се сконцентришете и да водите 
рачуна кад дајете одговоре на питања. Значи, да ли сте видели пре 
конзумирања господина Репановића или после? 
СВЕДОК "А": После. 

К.В. 2/2006 

ВР
З0
13
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 10.01.2007. год.                                             Страна 5/82 
 
 
 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После конзумирања? Значи, то је био лапсус 
кажете? 
СВЕДОК "А": Збунио сам се сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Имамо још питања? Браниоци? Нема? 
Изволите? 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Само једно питање судија. Да ли је 
било који полицајац по Вашем виђењу тог дана употребљавао ватрено 
оружје у то време? 
СВЕДОК "А": Нисам разумео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија, извините. Какво је то питање, после 
толико дана сведочења, уз толико детаља и сад након свега поставити 
питање да ли је видео да је један полицајац употребљавао оружје. 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Било који полицајац? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је да је пуцао у ону четворицу, све је 
објаснио. 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Не, он није објаснио. Он је говорио да 
су тог дана пуцали само покојни Тановић и Слађан Чукарић. Ја га питам да 
ли је неко, било који полицајац, неки други полицајац? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Говорио је да су и други пуцали, да се чула 
пуцњава, да се стално. 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли је он лично видео непосредним 
опажањем да је и други пуцао. Имамо ситуацију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одговорите да ли сте видели? 
СВЕДОК "А": Чуо сам пуцње али нисам могао да видим тачно ко је све, то 
је већ било даље и нисам могао да видим ко је тачно пуцао, а пуцало се и 
са стране. 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Значи ли то да су и други полицајци 
употребљавали тог дана ватрено оружје? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли су снаге ОВК деловале у 
цивилу? 
СВЕДОК "А": У цивилу? 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да? 
СВЕДОК "А": Не знам, ја нисам видео. Тог дана нисам видео. 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Хвала судија, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени? Господине Митровићу да ли Ви имате 
неко питање да поставите? Чули сте сведочење. Да изволите? 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Добар дан. Ја ћу врло кратко, с обзиром да 
је мој бранилац доста тога питао. Питао бих сведока «А» само да ли су у 
јутарњим сатима користили алкохол, од раног јутра? Имам сазнање да су 
преко пет литара алкохола тог дана попили. 
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СВЕДОК "А": Не, није тачно. Помоћник је био с нама. Значи, није тачно 
уопште. Значи, само што смо стигли на смену, није тачно то да смо ми 
користили пет литара алкохола и ја не би се сећао ничега. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ:  А да ли су вас по подне збрињавали у 
дому здравља због алкохола? 
СВЕДОК "А": Па то је после по завршетку, значи није ми било добро. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли је тачно да сте били у Ђиновцима, 
јер имам сазнања да патрола уопште није била у Ђиновцима? 
СВЕДОК "А": То је тачно и сигурно тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорили сте да сте били. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли знате ко је командир Крушевачке 
чете? 
СВЕДОК "А": Не знам. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: А шта сам био ја, командир или 
командант? 
СВЕДОК "А": Ја не знам, нити знам да сте били командир или командант, 
али само знам назив и то сам чуо. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли само крушевачке чете и у Сувој 
Реци или негде шире? Мало појасните моју улогу. 
СВЕДОК "А": Ја стварно не знам. Ја знам Вас из виђења, то сам Вас видео 
и препознао на слици и не знам. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли знате ко је Сикетић Зоран? 
СВЕДОК "А": Не знам. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Не знате? 
СВЕДОК "А": Не сећам се стварно. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Па како не знате човек је сваки дан 
долазио у полицијску станицу? 
СВЕДОК "А": Имена се не сећам. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Крупан, млађи поручник. 
СВЕДОК "А": Ја и Ваше име господине нисам знао како се Ви зовете. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Он је био командир крушевачке чете, 
смештен у Балкану и свакодневно је долази у полицијску станицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да не зна по имену. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ево овако, идем сад конкретно. Знам да 
имате два детета, два сина, ја имам три кћерке. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија, зашто се то, чему то служи? Јел то 
претња, шта је сад то? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема потребе да реагујете, да чујем питање молим 
вас. Само да чујемо питање, изволите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, али сведоку који дрхти у помињању деце, у 
тренутку је отворена претња. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас тужиоче седите, нисам Вам дала реч. 
Не можете сви у глас да говорите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:Протестујем због оваквог насилног 
понашања тужиоца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите поставите питање. Сувишно је да 
протестујете, јер ја простестујем. Молим Вас седите. Изволите? Немојте 
тако господине Митровићу, немојте тако. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Мало што сте ми ставили, још ми 
стављате ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Митровићу. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Где је Ваша реченица убијате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Митровићу не можете такод да 
говорите.  
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Извињавам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам Вам дала реч да тако говорите. Молим Вас 
седите. Седите тужиоче. Питање поставите. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Хоћу да му помогнем да се закунем у сва 
три своја детета и пред вама и пред Богом и пред свима да ја са Зораном 
Ранђеловићем никада ниједном нисам био у Сувој Реци. Ево нека се он 
закуне у два сина да ме је видео макар једном да сам дошао са Зоран 
Ранђеловићем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ви тврдите да нисте били. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Молим га нек се закуне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас не може. Господине «А», ко је 
господин кога сте Ви знали и означили «Чегар 1», да ли је то овај 
господин? 
СВЕДОК "А": Па доста се он променио, мислим био је доста кратко 
ошишан, био је пунији човек, сад је смршао и ја стварно, али то је то. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли сме да се закуне? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас не можете тако. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коментаришите. Ја сам мислила да ћете Ви уопште 
поставити питање пошто је тврдио. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја Вас молим да постави питање. Нек 
сведок одбије да одговори. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ево ја сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је сведок. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Он тврди да га је видео. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ја тражим да се суочим с њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас господине Петронијевићу, одговорио је 
сведок. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија, који члан Закона забрањује ово 
питање? Само ми то реците и молим Вас то унесите у записник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање које је било? 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли он сме да се закуне? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: А то је то да се он куне и тражи од њега 
да се закуне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао да није. 
СВЕДОК "А": Смем да се закунем у оба детета исто као и Ви. Значи ако Ви 
цените Вашу децу и знате шта је дете и ја имам децу, значи, не би могао да 
кажем на слици да је био тај човек ако нисте били Ви «Чегар 1» што сте Ви 
уопште ухапшени и што сте Ви овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорили сте на питање. Јел имате још неко 
питање? 
СВЕДОК "А": Не могу да кажем ја за другог да је био кад није био. Значи, 
ако хоћемо да лажемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте говорити тако, нисам Вам дала реч. 
Немојте молим Вас. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Колико сте пута Ви мене у животу 
видели? Ево сад ме видите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је на то питање. Одговорио је.  
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Имаћу после примедбе Вама кад он 
заврши, јер он је дао доста различитих изјава. Још да појасни шта значи 
кратко ошишан двојка? Ја знам шта значи, сви ми знамо, сви смо код 
фризера. Двојка шта значи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је то је за њега кратко шишање. 
СВЕДОК "А": Шишање, значи, шта има два милиметра од главе. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Два милиметра? Па тако и јесте, нула је 
нула до главе, јединица један милиметар, двојка је два милиметра. То сам 
имао косу два милиметра, целу косу или позади или како? 
СВЕДОК "А": Све ошишано. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Све ошишано? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ваш опис је много различит, колико сам 
ја читао, у свим изјавама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви остајете код онога? Ви сте чули да је 
господин «А» определио да је он Вас видео, да сте изашли из плавог «Ланд 
Ровера»? Изволите, имате прилику да прокоментаришете? 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Али ако ја кажем да нисам био у «плавом 
Ланд Роверу», он ће променити неки други ауто, ја сам то хтео Вама 
касније кад он заврши. Значи, тражићу од министарства, и Ви ћете 
затражити замолићу Вас, да Посебна јединица полиције нису имале плаве 
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блиндиране, значи не постоји возилу у Посебној јединици милиције плаво, 
а ми сада, ако ја то говорим њему, он ће рећи можда је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми имамо ове фотографије које су приложене, то 
ћемо сад показати, па ће се изјаснити. Да ли Ви имате још питања? 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: У Посебној јединици полиције не постоје, 
нису поседовале «Ланд Ровере» блиндиране и плаве, значи не постоји, 
значи као да сте рекли да сам дошао хеликоптером, толико је то реално. 
Значи, та чињеница је неистина, проверићемо преко ево помоћник 
команданта Обрад Стевановић је био пуковник Арсенијевићу, он је сад 
заменик Жандармерије, има потпун преглед материјалног задужења и дан-
данас. У току можда пет дана можете да добијете, да ли је 37. одред или 
било који одред имао блиндирани плави «Ланд Ровер»? Значи, ако нисам 
имао како сам могао да дођем, то је чињеница. Даље, да ли сам могао да 
будем у зеленом комбинезону? Полиција није поседовала зелене 
комбинезоне, нисмо имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сте све рекли, то сте све одговорили. 
 Ја бих замолила режију да нам покаже фотографије на мониторе, 
фотографију прво број 1? 
 Господине «А» да ли, значи сада ћемо показати ове фотографије које 
имамо у списима и добро погледајте ове фотографије, прокоментаришите 
возила, у којим возилима сте најчешће и да ли сте у тим возилима виђали 
«Чегра 1», како сте определили? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај џип беле боје «Нисан», јел тако? 
СВЕДОК "А": Беле боје да, нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овај «Мерцедес»? 
СВЕДОК "А": «Мерцедес» да, «Мерцедес» јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то тај «Мерцедес», нешто сте га спомињали 
зелене боје да сте исто виђали? 
СВЕДОК "А": Јесте, он се кретао, значи никада није ишао једним колима, 
значи мењали су возила, значи нисам рекао ја да само с њим долази, значи 
долазио је, значи возила су се мењала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево имамо још фотографија. Фотографију број 2 
молила бих режију. Јел то тај џип? Јел сте га виђали у том џипу? 
СВЕДОК "А": Стварно не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фотографија број 3? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фотографија број 4? Које је ово возило? 
СВЕДОК "А": Не знам, неки «Мицубиши». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фотографија број 5? 
СВЕДОК "А": «Нисан» беле. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, нисте? 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Прикажите му мене из тога 26-ог марта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фотографија број 6? Да ли можете да 
прокоментаришете ову фотографију? Да ли овако господин? 
СВЕДОК "А": Није био тако обучен сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није био тако обучен тог дана? Није био тако тог 
дана обучен? 
СВЕДОК "А": Није у овом оделу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли овако како је подшишан овде како се види, 
да ли то одговара ономе што Ви кажете двојка? 
СВЕДОК "А": Није, кратко је био ошишан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још краће? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете Ви неко питање да поставите? 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Немам више питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, ова возила господине «А» све што сте 
видели на овим фотографијама, да ли је неким од тих возила господин 
«Чегар» долазио тог дана критичног? 
СВЕДОК "А": ја тог дана стварно нисам запазио, мислим то возило баш 
оно, знам у «Мерцедес», али то што се више мало тако с овим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, ниједно од тих возила није то возило плаво 
«Ланд Ровер», што сте га означили? 
СВЕДОК "А": Па кажем, они су те маскирне, значи ми смо узимали од њих 
за Дуље кад смо ишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја Вас питам да ли сте тог дана видели неко од 
тих возила? 
СВЕДОК "А": Стварно да Вам кажем, не могу да се сетим. Не могу да се 
сетим боје, боја мени није, боја ако је битна или човек који је био, ја сад 
стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ли још питања? 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Слика да се окрене да се види да ли сам 
сед. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема потребе. Добро, јел имате још неко питање 
само да поставите? Добро, хвала. Молим Вас немојте уопште да 
добацујете, него седите на своје место. Господине Репановићу изволите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел сте чули ово сада у пролазу шта је рекао 
окривљени? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коментар је био неки упућен, а шта? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево видите «тужиоче хвала Вам што се трудите да 
ме потопите». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то у реду тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите. Молим Вас не можете тако да говорите. Не 
можете тако углас. Нисам Вам дала реч. Изволите господине Репановићу? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Имао бих пар питања за сведока «А». Прво 
да га питам колико укупно патрола је постојало у Полицијској станици 
Сува Река? 
СВЕДОК "А": Колико патрола? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да? 
СВЕДОК "А": Ја знам за две. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Сад ми реци колико патрола је радило у 
смени? 
СВЕДОК "А": Па ја мислим две да су радиле, колико се сећам. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Објасни ми сад када те две патроле укупно 
и раде обе у истој смени, шта радимо после те смене, ко ради? 
СВЕДОК "А": Па раде и други људи, нисмо само ми радили. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Па рекао си да су две патроле постојале? 
СВЕДОК "А": Рекао сам, значи, тог дана и мислим ових осталих дана, 
значи две су оно. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Значи, те две патроле су биле ангажоване 
нон-стоп, јел тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су се смењивале? 
СВЕДОК "А": Па смењивале се, али ми смо ту тај реон држали малтене 
стално. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Јел то значи да једног дана радите ви, 
другог дана они, или једне ноћи радите ви па они, мењате се или радите 
истовремено? 
СВЕДОК "А": Не, било је мењање, значи нисмо радили нон-стоп. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Значи, у смени фактички једна патрола, јел 
тако при дежурној служби, ауто-патрола мислим? 
СВЕДОК "А": Да, на ауто-патроли. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, хвала. Криминалистички техничар, 
спомињао си га Јовановић Тодор, реци ми да ли он припада полиције 
униформисаном делу, или криминалистичкој полицији цивилном оделу? 
СВЕДОК "А": Знамо да је био у цивилном оделу и није носио униформу, 
али сад коме је припадао то Ви најбоље знате. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли ја руководим цивилним делом или 
руководим само полицијом, униформисаним делом? 
СВЕДОК "А": Ја мислим да униформисаним, цивилним не знам. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да ли знаш, да ли ти је познато, ко 
руководи цивилним делом, ко је непосредни старешина Јовановић Тодору 
конкретно? 
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СВЕДОК "А": Ја мислим да је начелник за цивилни део био задужен 
колико се сећам, колико знам те ствари. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Споменуо си да си тог дана са Јовановић 
Тодором у јутарњим сатима, то си касније, претходно ниси спомињао, 
касније си споменуо да си пре него што си отишао за Ђиновце отишао да 
извесног Берише Јашара доведете на пумпу да ради. Реци ми сад откуд 
Јовановић Тодор са тобом у патроли? 
СВЕДОК "А": Па не знам он је био ту у станици, ја не знам ко га је послао, 
стварно ја не знам како је он дошао ту с нама.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Значи, ти не знаш ко га је послао? А реци 
ми с којом дозволом, ко ти дозволио да се ти одвојиш од патроле? Да ли 
сам ти ја дозволио, да ли ти је дозволио помоћник? Да ли ти је дозволио 
вођа патроле? Ко ти је дозволио да се ти одвојиш да идеш са њиме да 
напустиш патролу? 
СВЕДОК "А": Нисам се ја одвајао од патроле. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја колико сам те разумео ти си се одвојио и 
отишао си са Тодором? 
СВЕДОК "А": Нисам се ја одвајао од патроле. Патрола је била исти састав 
само што је и он мислим тада био с нама. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Значи, сад мењаш, кажеш да је цела 
патрола ишла тамо, јел тако колико ја разумем? Значи, ниси ти сам са њим, 
него цела патрола? 
СВЕДОК "А": Нисам сам. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, то ниси тако рекао колико се ја 
сећам.  
СВЕДОК "А": Ја сам рекао да је Тодор био али није био у патроли стално 
него тог дана је дошао. Како је дошао и ко му је рекао да крене ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви сте са ким кренули? Са Тодором? 
СВЕДОК "А": Па нисам само ја био, била је патрола наша цела која је 
радила сваког дана и Тодор је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По Јашара Беришу ко је све ишао? 
СВЕДОК "А": Па значи, ја, Тодор и па не знам сад не могу да се сетим још, 
знам да је била патрола, сад тачно не могу да се сетим све колико је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само се сећате да сте били са Јовановић Тодором? 
СВЕДОК "А": Био је још неко, сад да ли је била патрола цела или, стварно 
не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? Добро.  
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Спомињеш у другој патроли Андрејевић 
Срђана и Бојовић Дејана? 
СВЕДОК "А": Да и Папић Рамиз је био с њима. 
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ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја ћу да те питам, мој бранилац те питао за 
Бојовић Дејана када је почео да ради у Сувој Реци, ниси чини ми се дао 
прецизан одговор. Да ли знаш за Андрејевић Срђана када је он почео да 
ради у Сувој Реци, када је дошао да ради у Сувој Реци?  
СВЕДОК "А": Пре бомбардовања је дошао. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Пре бомбардовања? Јел си сигуран? 
СВЕДОК "А": Радио је у Призрену, па је пребачен овамо за време 
бомбардовања. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Чекај, јел си рекао пре бомбардовања? 
СВЕДОК "А": Пре бомбардовања је почео да ради, он је радио у Призрену, 
па је пребачен. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја те питам да ли знаш када је пребачен у 
Сувој Реци за време бомбардовања да ради? 
СВЕДОК "А": Не знам који датум. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Отприлике, не мораш датум, отприлике од 
почетка бомбардовања, дан, два, пет, десет дана од почетка бомбардовања? 
СВЕДОК "А": Па ја мислим да је био ту од почетка колико се сећам. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Од почетка? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро. Имао сам још нешто везано за 
скицу. Ти си објаснио госпођи председавајућој, госпођи судији да је овај 
део Занатског центра према аутобуској станици одграђен у том смислу да 
је? 
СВЕДОК "А": Нема ограда. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја само хоћу да те питам пошто они не 
знају тај део, ја знам ипак, ја мислим да ће да се сложиш са мојом 
констатацијом да према аутобуској станици је постојао само излаз, 
односно улаз у Занатски центар у виду пешачке стазе где није могло 
возило да пролази, јел то тачно? 
СВЕДОК "А": Да, тачно. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Јел значи да није тачно како си рекао са 
констатацијом да је то било разграђено, значи ипак је тај део потпуно 
затворен према аутобуској станици? 
СВЕДОК "А": Значи, возило није могло, имало је пешачке стазе, значи 
није било баш. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Значи, није разграђено него је само 
пешачка стаза. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком делу, сад покажите где? Испред себе имате 
ову скицу, покажите у ком делу? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Имам ја скицу, ако може моја скица, пошто 
сам је преправио мало, па нека погледа он. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је та пешачка стаза коју сте Ви означили да је 
пешачка стаза? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Како да ја то окренем сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине «А» покажите нам? 
СВЕДОК "А": Ево само моменат да се снађем. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Јел може ова моја скица да му се покаже да 
би он потврдио да ли је то то, јер сам ја већ то нацртао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Е сад не знам како да ја то њему да 
покажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не ради нам документ камера, не можемо. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Само нека обрати на овај излаз, да каже да 
ли је то тако или није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Показаћемо. 
СВЕДОК "А": Да, јесте, тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не видимо ми. Хоћете нам показати? 
СВЕДОК "А": Не види се овде ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Режија, јел можете да нам покажете ову скицу што 
нам сведок «А» показује? 
СВЕДОК "А": Ево значи ту где је сад овај. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја могу да Вам оставим ову скицу није 
проблем уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где је пешачка стаза? 
СВЕДОК "А": Ево, значи овде где пише излаз, сад не знам колико то 
видите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је сад нешто нацртано, ја то немам тако. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Зато што је овде тако нацртано..., тако да 
ћете имати бољу слику. 
СВЕДОК "А": Добро, то је тај излаз  и то. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: То је иста скица само што је додато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и које је питање у том смислу? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Па не, хтео сам да кажем да није разграђен 
простор према аутобуској станици како је он донео констатацију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да није заграђено, слободан простор? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Није слободан простор, значи затворен је 
простор и само стаза постоји, што је сад потврдио и сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И питање? Само да се констатује? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Дабоме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је у овом делу? Дајте ону Вашу скицу молим 
Вас, не могу да се снађем зато што ову скицу ми немамо. На овој Вашој 
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скици ћете обележити где је то та пешачка стаза и шта је то што је 
заграђено? Јел то његова скица? Јел ово Ваша скица? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да, ето ту према аутобуској станици, према 
тим. Јел могу ја да приђем да Вам појасним? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цртали сте тако да нешто не могу да – стаза, излаз, 
улаз. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Дабоме, значи ово је све затворено само та 
стаза постоји ту, није како вам је он објаснио да је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је затворено? А чиме је затворено? Јел то неки 
објекат? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Тржни центар, радње, шта је све ту било ја 
не знам, углавном је затворено било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине, Ви сте значи видели ову скицу? Јел ту 
постоји овај објекат како је нацртано овде, значи, где је улаз у Занатски 
центар, улаз кад идемо Рештане, пут Рештане, значи улаз у Занатски 
центар? Јел пратите? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И овде је господин Репановић нацртао као да је то 
неки објекат? 
СВЕДОК "А": Да, ту је онај Тржни центар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ту постоји та уска стаза излаз – улаз? 
СВЕДОК "А": Да. То је значи пешачки тротоар, стаза, мислим са предње 
стране и са ове стране где су бензинска пумпа, ту је била ограда и овамо 
улаз где пише у станици овамо исти ту је била ограда, значи само ту тај део 
леђима, значи од аутобуске станице, значи само је ту могло да се уђе од 
Занатског центра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, та скица Вам одговара оном стању како је 
било?  
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можда на тој стази видите ово двоје старих? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту, баш ту? 
СВЕДОК "А": Да, то је значи између, тај пролаз, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, на том пролазу излаз – улаз и где је тај 
објекат, ту видите двоје старих које сте определили да су били рањени, да 
су? 
СВЕДОК "А": Значи, овде где пише улаз у Занатски центар, значи не знам 
још неких колико метара. Значи то су били ту, али то је та стаза како 
господин Репановић каже. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је та стаза? Али ја Вас сад питам, пошто сте 
овде на овој Вашој скици определили где су рањени, јел то и даље стоји ту 
где су рањени или су на овој стази? 
СВЕДОК "А": Па то је та стаза рекао сам, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није та стаза. Како сте Ви нацртали они су значи ту 
у том делу, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да, у том делу, само је слика не може да се зато што су 
објекти. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово ћете нам скенирати да имамо. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Нека нек остане код вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да свима доставимо? Изволите? И шта сте хтели са 
том стазом, јел сте нешто конкретно хтели да поставите питање да је ту 
био објекат један, јел тако? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Он је ипак нацртао овај, ти старци где су 
повређени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало изнад? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Дабоме. Ево сад сам чуо и њега потврдио 
да је то на тој стази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На тој стази је било? Јел тако господине, јел на тој 
стази видите то двоје старих? 
СВЕДОК "А": Да, на тој стази, значи то је отворен, малтене као простор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, нешто мало ниже него што сте Ви нацртали, 
односно означили? 
СВЕДОК "А": Да, ја сад нисам могао тачно зато што су ту објекти, овде је 
празан, само пише Занатски центар, то није скицирано, што би се рекло на 
место тачно зграда, улаз, него то је сад онако отворен простор, мислим не 
знам ни ја, не могу баш да се оријентишем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете господине Репановићу рећи кад се Ви 
врћате, када сте рекли да сте били у обилазак овог пункта који се налази у 
Ђиновцу, где се ви стално заустављате, где сте видели тачно господина 
Бобана Вуксановића? 
СВЕДОК "А": Ја се тачно заустављам на главном путу, ја се не одвајам од 
главног пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је овде, јел тако, Приштина-Призрен, то је тај 
главни пут? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у односу на овај киоск што нам је означено ту, 
где сте Ви? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Киоск је до главног пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где сте Ви? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Па ту сам у близини киоска. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У близини киоска? И ту сте изашли? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел сте видели уопште некога још осим Бобана 
Вуксановића? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја сам рекао да сам видео и пуно других 
људи, међутим, ја нисам тог тренутка регистровао ко је све био ту. Ево на 
пример ја њега нисам видео лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Означите то на скици Вашој, означите аутомобил. 
Ви сте изашли, рекли сте? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Да, ја сам изашао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте били сигурни, али сте рекли да сте изашли? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја мислим да сам изашао из аутомобила и 
ја сам дошао, ево ја ћу да вам овако отприлике мој аутомобил је овде 
испред зграде Скупштине општине и ја сам дошао из правца Призрена и ту 
сам се паркирао. Е ако хоћете да погледате то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то сте определили да је то било у поподневним 
сатима? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Дабоме, у поподневним сатима.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. У сваком случају скенираћемо ову скицу. 
Изволите, јел имате још неко питање? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Имао бих још једно питање. Споменуо је 
једно од места обезбеђења «Винарски подрум» сведок «А». Ја не негирам 
да није био «Винарски подрум» у то време коришћен, али питаћу да ли зна 
он до када је коришћен «Винарски подрум» као обезбеђење полицијске 
станице, односно града Суве  Реке? 
СВЕДОК "А": Коришћен је пре бомбардовања. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: То сам хтео да чујем. Значи пре 
бомбардовања? Почетком бомбардовања, ако смем да закључим то место 
више није постојало, јел тако? 
СВЕДОК "А": Није колико се сећам. Знам да. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете само прокоментарисати то што сведок «А» 
Вас види ту, чак је и определио да Вас види када је све било завршено, али 
да сте могли да видите утовар лешева? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: То је сведок «А», то је његова констатација 
и мишљење да сам ја могао да видим. Ја сам се изјаснио да нисам видео, ја 
сам се изјаснио да сам видео тај један једини леш а његово је мишљење да 
сам ја могао да видим, сад колико је то његово он то мисли да сам ја могао 
да видим, ја кажем да нисам видео и тврдим да нисам видео нити сам знао 
о чему се ради, а ево он нека каже у ком смислу. Значи, то је његово 
мишљење највероватније, ја тако га и разумем како он прича, али нека 
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каже он сада јер ја одатле с тог места нисам могао да видим шта се тамо 
дешава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, можете сести. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Захваљујем. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине «А», да ли сам Вас 
ја добро данас разумео да сте Ви били у групи људи који су довели Јашар 
Беришу? 
СВЕДОК "А": Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Али прошли пут сте нам 
рекли 05.12. оно кад смо почели, да сте Ви били ту код киоска где пијете, а 
да је дошла друга патрола аутом из правца СУП-а, да су дошли овде до 
киоска где сам и ја, не знам да ли су дошли, ево све су то моје белешке, 
немам транскрипте, али су то моје белешке – не знам да ли су дошли, не да 
ли смо дошли «Ладом» или «Кецом», излазе  Јовановић Тодор, знам да 
држи Јашар Беришу за руку? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте рекли кад сте ујутру ишли, јел тако, да сте 
ишли по Јашара Беришу, а не тада, то није тада, не односи се на тад, то је 
друго, првенствено је  он ишао по Јашара у преподневним сатима па је 
после отишао, а овога види Јовановић Тодора да доводи Јашара по подне? 
СВЕДОК "А": По подне Јашара доводи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Али ја сам сад сведока 
схватио и то сведок потврди да је он био у групи људи који су довели 
Јашар Беришу ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У преподневним сатима. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, него овде. 
СВЕДОК "А": Јашар Бериша је доведен на пумпу да отвори пумпу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У реду је. Добро. Оптужени Јовановић Ненад, 
изволите? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Сведок «А» добар дан. 
СВЕДОК "А": Добар дан. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ви сте радили више година као припадник 
резервног састава при ОУП-у Сува Река. Током ангажовања прошли сте 
кроз више тих делатности, различите делатности, да ли је то тачно? 
СВЕДОК "А": Да, тачно је. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Сада ми реците када долазите на посао на 
смену, реците ми када Вам се саопштавају конкретни задаци за тај радни 
дан, односно за ту смену? 
СВЕДОК "А": Па зависи од смене, значи ако кренемо од 8, значи то се 
каже одмах пре него што се, значи одмах у станицу примамо задатак и 
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крећемо на задатак. Значи, кад стигнемо на посао, значи одмах се тад каже 
шта, где се иде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али Ви сте објаснили да дан пре се прави 
распоред? 
СВЕДОК "А": То се прави нормално ови тамо што од администрације горе 
они праве распоред, мислим да би значи за смену раније где је и шта. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: А реците ми ко вам саопштава те задатке, ко 
вам издаје те задатке? 
СВЕДОК "А": Па значи, патролни лист сад не знам ко куца, ко пише у 
администрацији, али ми смо ишли код командира да се то. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, не. Да ли ме разумете? Значи, ко вам 
издаје кад ви дођете на смену и то све, значи ко вам издаје да ли ја рецимо 
помоћник командира, командир вам издаје, шеф смене, то сам хтео да Вас 
питам? 
СВЕДОК "А": Значи, шеф смене или код командира горе смо ишли. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: А реците ми сада ко када се врши тај 
испраћај, да ли се тај испраћај смене врши у службеним просторијама или 
врши се на улици, на тротоару, на кругу или где? Да ли можете да нам 
кажете? 
СВЕДОК "А": Врши се исто у станици. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Молим? 
СВЕДОК "А": У станици полиције. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Значи, у службеним просторијама? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Хвала. Сад ми реците да ли се сећате тога 
дана ко Вас је отпратио на службу и да ли сте Ви били присутни на 
испраћају смене? 
СВЕДОК "А": Ја се не сећам тог дана да је био испраћај смене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које смене? Претходне? Које смене? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Њихове смене кад су они дошли на посао и ја 
мислим на њих да ли је он био присутан тога јутра, значи кад је примио 
смену, када су му се издали ти задаци, да ли је био присутан приликом 
саопштавања тих задатака које има у току дана да заврши. 
СВЕДОК "А": Да, ујутру био сам ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то је и рекао да је био. 
СВЕДОК "А": Ја сам био ујутру. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Значи, били сте на испраћају смене, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Добро, хвала. Сад ми реците овако: да ли на 
распореду службе су предвиђене и старешине да иду у патролу? 
СВЕДОК "А": Не знам по распореду, али. 
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ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: А да ли су старешине ишле у патролу? 
СВЕДОК "А": То једино кад сте хтели да обиђете тамо. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не питам Вас ја то, него Вас питам да ли су 
старешине уопште у целини ишли у патролу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, није он то рекао да је то био распоред патроле, 
него је рекао да сте Ви пошли тада са њиме. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Добро, али ја га питам судија. Значи, да ли је 
уопште било предвиђено да старешине иду? 
СВЕДОК "А": Не, није било. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да ли могу, ја се извињавам ипак, да ли ће то 
бити у облику суочења или, ја бих желео са њим да му нешто кажем што је 
он овде изјавио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад прокоментаришите, имате прилику. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине «А», молим Вас, када се десила 
ова трагедија у Сувој Реци, реците ми да ли сам Вам ја икада, у ком 
тренутку, у било ком тренутку наредио да убијате, стрељате, товарите 
лешеве, вршите паљевину, уништавате имовину у великим размерама, 
протеријете становништво, молим Вас реците да ли сте икада од мене ово 
чули? 
СВЕДОК "А": Не, то није тачно, нити сам ја рекао да сте Ви, него ја сам 
рекао тог дана затекли смо се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није он то рекао, нема потребе. Он то уопште није 
рекао. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извињавам се судија, овај сведок, односно 
оптужени је наводе оптужнице као питање поставио сведоку, што се 
оптуженом ставља на терет и зато је он то питао, јер оптужница тврди да је 
овај оптужени то рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наводи оптужнице су: «Окр. Репановић Радојко 
обраћа се речима «идите, убијајте, товарите и возите», а окривљени 
Јовановић «ајде, ајде крените». 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас, претходни део, уводни део види се 
исељавање, убијање. Не, не, преамбулу прочитајте оптужницу, а ту стоји, 
па молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Јовановићу, Ви сте чули шта је 
господин говорио како је посведочио. Он је тврдио да сте тог дана Ви са 
њима били, са том патролом да сте ишли заједно у обилазак тих пунктова, 
а Ви тврдите да сте били сами? Јел то тачно или није? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја сам хтео једним мојим редоследом па ако 
се Ви слажете тако нема проблем ја ћу и сада да Вам одговорим. Значи, 
тога дана у патроли ја са њим нисам био. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Патрола је друго. Он је био као патрола, редовна 
патрола, ајмо тако да назовемо, то је редовна патрола. А да ли сте Ви 
пошли са њима да вршите обилазак, а не сами? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Не, сигурно да нисам ја пошао као старешина 
у патроли са њим и да сам му ја саопштио да он каже у изјави да сам му ја 
саопштио да треба да иду за Ђиновце. Ја одговорно тврдим овде пред овим 
судом, пред целом јавношћу да ја тога дана са њима, са патролом нисам 
имао никаквих контаката. Можда сам се видео у пролазу или нешто на 
кратко овако. Иначе, он тврди ја то демантујем да сто посто, он каже да 
сам сто посто био, ја кажем милион посто да тако није било. Рећи ћу вам 
зашто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ово сам хтела да Вас питам. Ја сам приметила 
током поступка једно два пута сте у множини рекли па смо били, па смо се 
вратили, па сам хтела да Вас питам, то је ја мислим било код истражног 
судије, спомињали сте једно два пута били смо, враћали смо се. Да ли је то 
била нека грешка, неки лапсус? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Није мени то јасно шта желите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У множини сте рекли. Нисте рекли био сам, него 
сте рекли били смо? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Можда је то грешка у изношењу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Током излагања, током када Вас је судија 
саслушавао, Ви сте у једном моменту у множини. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: То је можда да се поткраде грешка и то, 
можда слабије користимо, можда то примећујете тај моћ говора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вам само предочавам да сте једно два пута 
употребили. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Могу да настану такве грешке. Започео сам 
значи. Зашто се нисам могао као старешина, ако сам добио конкретни 
задатак од командира, значи да обиђем и то, зна се старешина иду у 
контролу и како иде. Старешина може да процени да ли може сам да иде, а 
ако може сам значи сам одлази, а ако процени да не може сам да иде, онда 
узима ко је слободан један од радника ако има ту узима као сувозача да 
крене на задатак, а никако као што он тврди да сам ја тога дана са њима 
био у патроли. Ја да вам кажем, пет људи у ауто патроли не дај боже да се 
припуца из безбедносних разлога, ова тројица која су позади, они не могу 
да реагују ништа, значи као да немаш те људе, значи нема потребе и није, 
нисам смео као старешина да дозволим да ја као пети кренем у патролу. 
Друго, патрола када одлази, значи патрола је ретко кад сачињавала 
највише знам да је сачињавала четири члана, било је и мање. Значи од два 
до три, ајде да кажемо да је тога дана била четири, можда тих дана тако је 
предвидео командир, осетио тренутак да треба четворо и тако је било, јер 
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мора у ауто патроли, они су били нон-стоп у покрету, морали су да имају 
слободно место најмање једно ако затреба да неко лице приведу. Значи, да 
има место да приведу то лице. Ако треба значи одлазе на терен, може неко 
да се разболи, може неко исто да се нађе да се нешто приведе. Значи, мора 
да буде слободних тих места. Треће, везано карактеристично за. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте шта би морало, него само конкретно били 
сте, нисте били, рекли сте, добро? Имате ли даље неко питање? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ако ми дозволите још ово да кажем? Тога 
дана, значи, хоћу да вам то поткрепим, теоретске шансе, значи два дана 
нису донели храну, преко 20 људи да ли може, питам ја сад сведока «А» да 
стане све толико вода ако три литра најмање је ишло на једног човека, ако 
је 20 људи, а било је више од 20 људи, сад не могу тачно број да вам 
кажем, а има сигурно списак колико је људи било. Значи, то је 60 литара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како мислите два дана? Дан пре је одређено да 
људи буду на тим пунктовима? Дан пре је одређено да људи буду на тим 
пунктовима? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Али да вам кажем, није могло на тим 
истуреним пунктовима да се дотура храна сваког дана, јер било је ризично 
да се оде до Призрена, узима се храна рецимо за три дана, сад ја не могу да 
тврдим, а и гарантујем да сваки дан није могло да се прослеђује, значи на 
два-три дана и за два-три дана за 20 људи. Да ли може мало воде суше ми 
се усне. Ја се извињавам стварно. Значи, да ли може за 20 људи толико 
воде да стане у гепеку и плус пет људи? Ту су господа оптужени овде, ту је 
господин Чукарић, жалим случај није вођа патроле тамо, ту је господин 
Мики Петковић, нека и он каже, јер ја знам да колико је пута ишла патрола 
никада није могло да стане кад се носила храна. Ја сам ишао некада носио 
и у тежим, на тежим теренима, на тежим местима сам ишао да обиђем 
људи и да поносим ту храну. Никада није све стала храна у гепеку, плус 
између ако је један члан, између тих чланова на задњем седишту стављало 
се или између ногу или вода или ланч пакети или нешто и сад не знам како 
он то доноси тај закључак да сам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине прокоментаришите, чули сте? 
СВЕДОК "А": Ја знам да је био, а сад он то што тврди не могу да му 
кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово да није могло да стане? 
СВЕДОК "А": Није могло. Па ми нисмо понели шлепер воде и три тоне 
хране за 15 људи тамо. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Добро господине «А». Ја сам рекао израчунај 
ти само воду, ја дајем општи пример по 3 литра, 20 људи – 60, то је десет 
паковања и ако је било за два дана или три дана, `ајде рецимо да ли може 
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само, уопште пример само 200 литара, то је Ваше мишљење, али ту су и 
други сведоци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одговорио је. Јел имате даље неко питање? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: То ћемо и даље видети рецимо.  
СВЕДОК "А": Има људи који су били на терену и нека кажу да нисте 
долазили. Има људи који су били тог дана на терену па нек кажу они да ли 
сте Ви долазили тог дана или нисте?  
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја се у потпуности слажем са вама. 
СВЕДОК "А": Ако се ја не сећам тачно, али има тамо људи који су били. 
Ако кажете да су били 15 људи, ти 15 људи они нека кажу да ли сте ви 
долазили или нисте. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: У потпуности се слажем са Вама. 
СВЕДОК "А": Значи, није никакав. Значи, ја чега се сећам. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Е сада исто везано за ову патролу, поставио 
бих Вам још неколико питања. То Вам је исто и госпођа председавајућа, 
значи неколико пута Вас је питала те контрадикторности и то. Ви значи 
2004. године, да ли може његову слику да гледам на. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете режија молим на мониторе? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Значи, Ви сте 2004. године испред истражног 
судије господина Дилпарића и испред Драгољуба Станковића, тврдили на 
неколико њихових понављања да ли је помоћник Јовановић био у ауто-
патроли, Ви сте рекли не, помоћник Јовановић је наишао ту и исто се 
дешава и 2005. године, дајете опет изјаву код господина Драгољуба 
Станковића и опет Вам и он каже и Ви опет тврдите да ја нисам био са 
Вама у патроли. Откуд сада Вама после 7 година да Ви? 
СВЕДОК "А": Испао је неспоразум. Ја сам рекао да он с нама није ишао у 
патролу. Значи, као малопре што сам да ли сам ја ишао, да ли је био, значи 
ја сам рекао тог дана, а иначе редовно нисте ишли, нормално да нисте 
ишли нон-стоп у патролу. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па онда, значи, опет бих Вас питао да ли сте 
Ви у међувремену, значи пошто сте Ви тако дали те изјавбе тад, а сада 
значи после 7 година се сећате боље, значи што тада нисте реаговали, јер 
није само једном да Вас је питао него понављао је неколико пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је. Дајте друго питање. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Сада значи да ли сте Ви у међувремену са 
неким контактирали са неким нашим припадником или било са неким, те 
на основу тих закључака можда доносите ово што доносите и то што сада 
тврдите да сам ја био са вама у патроли? 
СВЕДОК "А": Ја сам рекао и ја се сећам тог дана да смо кренули, да сте ви 
пошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорили сте. 
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СВЕДОК "А": Да обиђете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вам кажем, Ви сте 4. марта 2004. године, ја сам 
то Вама и предочила прошлог пута код истражног судије рекли «Јовановић 
Ненад је био испред СУП-а, није био са нама у патроли», значи први пут 
кад сте саслушани код истражног судије тако сте изјавили? 
СВЕДОК "А": Можда нисам разумео питање добро. Ја кажем да смо били, 
ми смо били испред СУП-а кад смо се вратили, значи ту смо били као што 
јесте било тако, стајали смо и гледали смо испред шта се дешава. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Судија молим Вас јел могу интервенцију једну? 
Ја Вас молим да прочитате децидирано и питање истражног судије од 4. 
марта и његов одговор? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто бих ја то прочитала? Могу да цитирам. Нема 
уопште разлога да читам, да тражим сад у оних 1000 страна, значи оно што 
је битно ја сам изнела. Значи, рекли сте, сад питање судије и одговор 
апсолутно је небитно. Значи, ја сам препричала да сте тако рекли. 04. марта 
2004. године већ сам Вам предочавала да сте рекли да је Јовановић Ненад 
био испред СУП-а, није био са нама у патроли и Ви сте одговорили да не 
знате како, јел тако? Како је до тога дошло и објашњавате да је он био 
испред СУП-а кад сте се вратили? 
СВЕДОК "А": Да је он био испред СУП-а, ту са нама кад смо се вратили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са вама кад сте се вратили? Добро. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Молим Вас ја имам ту реченицу овде, јел могу 
да је прочитам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад сам је предочила. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Из транскрипта хоћу да је прочитам. Одговор 
Јовановић Сретена, «Јовановић Ненад, он није био испред СУП-а, значи 
није био са нама у патроли». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел нешто друго сте сад предочили? То је 
управо оно што сам ја предочила. Господине Ђурђићу немојте ме 
прекидати. Ви предочавате. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја цитирам транскрипт. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ја цитирам. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ви не цитирате, Ви га препричавате. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Госпођо председавајућа, ја не знам та правила 
али бих Вас сад замолио. Кад је господин и овај трећи члан који је жив, 
који је оптужен овде Чукарић Слађан ја му нисам тада поставио питање, 
пошто је везан овај сведок, да ли могу ја везано за ово сад да њему 
поставим једно питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поставите питање па ћу ја дозволити. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине Чукарићу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не Чукарићу. 
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ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Чукарићу постављам. Господине Чукарићу, 
молим те одговорите ми пошто је оптужени Мики већ одговорио, има то 
овде у транскриптима, има у исказу, али ја Вас нисам питао, пропустио сам 
тада, никада нисам био у прилици да будем на оваквим местима и то. 
Питам те, значи, да ли сам ја тога дана са Вама био у патроли у Ђиновце? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не можете тако да поставите кад је он рекао да 
он уопште, он ништа не зна, њему је сваки дан исти. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја зато Вас питам да ли могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је, он је дао своју одбрану и рекао је да 
он ништа не зна, апсолутно ништа не зна о том догађају, њему је сваки дан 
исти као што је и био. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Хтео сам нека каже, јер он је био, он је жив 
сведок, нека каже. Ја сам Чукарићу то, не њему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумем али ја Вам кажем Чукарићева одбрана је 
таква. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине «А», кажете кад сте дошли испред 
станице, кад сте се вратили из Ђиновце, значи да сте били ту на тротоару, 
јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да ли сте приметили где је била паркирана 
«Лада Нива» коју сам ја возио, ако сте већ били ту? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте је уопште видели? 
СВЕДОК "А": Ја знам да је било возилу руско оно што смо ми возили 
патрола, значи ту где је било испред станице, а сад «Ладу Ниву», не сећам 
се где је баш била паркирана. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Значи, не сећате се? 
СВЕДОК "А": А возило блиндирано оно које смо били у Ђиновце и 
вратили се оно је стало испред СУП-а, значи на паркингу испред зграде 
СУП-а је стајало, а ми смо ту поред били. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Али чим сте били ту морали сте ту зато што 
је «лада нива» била паркирана господине на самом улазу, на главном улазу 
на кругу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро господине Јовановићу то су Ваше тврдње, 
тако он каже. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: У реду, идемо даље. Питам Вас сад овако: на 
тренутак значи када је господин «Чегар 1» долазио или прије тога, да ли 
сте ви приметили увиђајну екипу из СУП-а Призрен која је стигла на 
платоу испред аутобуске станице? 
СВЕДОК "А": Увиђајну екипу? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да. Да ли можете да се сетите тога? 
СВЕДОК "А": Нисам их видео, стварно их нисам видео. 
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ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да ли је била та увиђајна екипаљ? 
СВЕДОК "А": Била је после тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Значи, нисте Ви тог тренутка видели? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је, говорио је о томе. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Сад бих Вас овако питао: пошто сте Ви 
прошли кроз све делатности, реците ми да ли сте некада били са мном на 
извршњу неког задатка, на извршењу неких од задатака, рецимо обишли 
смо те почетне пунктове од «Хајдучке чесме», па смо се враћали, ишли смо 
у заседама, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да ли сте некада били присутни када сам ја 
био са Вама? Да ли си ти био некада? 
СВЕДОК "А": Да био сам. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Били сте? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Добро. Е сад ми реците, ко је, да ли сам ја био 
јасан кад сам издавао те конкретне задатке, да ли је било неких нејасноћа 
или нешто приликом издавања тих конкретних где ко да ради, да ли је 
било неких нејасноћа? Да ли сам ја био јасан, да ли је било неких 
нејасноћа? Не могу да се изразим, помогните ми Ви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наредбе јел су биле јасне? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па то су задаци где неко да буде, ти буди ту, 
ти буди тамо, ти буди овамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су били јасни задаци, ајде одговорите јел су 
били јасни задаци? 
СВЕДОК "А": Јасни, али тог дана кад је. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја Вас питам уопште а кад буде дошло за тај 
дан Ви ми тада реците? 
СВЕДОК "А": Јасни. Раније су, значи знало се где се иде и шта се иде. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Реците ми да ли сам се ја, кад смо били на 
тим таквим одговорним задацима, на тим таквим пословима, да ли сам ја 
био ту поред вас увек или сам се скривао, бежао сам негде? Да ли сам ја 
приликом контроле увек био са вама, било у заседи, било где? 
СВЕДОК "А": Па ниси стално, нисам рекао ја да сте били стално поред 
мене, били сте поред других тамо. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: А да ли сам ја био ту на лицу места или сам 
се скривао па бежао док сте ви радили? 
СВЕДОК "А": Не, док су биле оне патроле и оне заседе и оно, то значи 
није било, али ја сам рекао за овај дан да сте побегли. 
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ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Одговорите ми молим Вас ово што Вас ја 
питам. Значи, није било? 
СВЕДОК "А": Није било. Рекао сам да није било. Док су биле заседе и ти 
покретни пунктови што су били, значи није било. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Дали сте иоле од било кога чули да ли је неко 
имао неповерење да са мном крене на неки задатак или напротив имали су 
много поверења у мене? 
СВЕДОК "А": Нисам разумео да ли има поверење с Вама? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да ли сте од некога чули од колега или од 
мислим ту да ли су они имали поверења у мене када крену на такве 
задатке, да ли су имали неповерења, да ли је кружила прича идем са 
Јовановићем, немам поверења, није поуздан, није ово или напротив имали 
су много поверења у мене? 
СВЕДОК "А": Па имали су. Ја сад не знам, ја кажем свако за себе нека 
каже колико је имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте Ви имали поверења? 
СВЕДОК "А": Ја сам имао поверење. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Хвала. Е сада, пошто сте ово све овако рекли, 
сад бих Вас ја питао још нешто. Кажете да сам Вас ја упутио када је 
наишла ова јединица да кренете за том јединицом? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, одговорио је. Само питање на нешто што 
није одговорио. Чак је рекао, рекли сте ајде, ајде крените. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја значи сада могу да му одговорим. Тог 
тренутка ја сам и тада изнео приликом изношења одбране, а ја ћу и 
господину сведоку «А» рећи. Ја сам добио конкретни задатак ујутру да 
обиђем у граду све те људе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте се понављати, то све стоји, све сте то 
рекли. Само питање поставите. Значи, јел то тачно, он каже Ви сте рекли 
ајде, ајде крените и Ви крећете са њима, Ви чак долазите до куће ОЕБС-а и 
ту Вас види, више Вас не види. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја желим да му објасним који сам задатак 
имао јер он не зна који сам задатак имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, само то конкретно поставите питање. Значи, 
чули сте шта је он рекао да Ви сте чак и пошли са њима и последње где 
Вас је он видео, он Вас види код куће ОЕБС-а, више Вас не види. Значи, 
кад сте видели да је «Чегар 1» дошао и кад Вам се онако љутито обратио и 
све Ви сте тад рекли ајде, ајде крените. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Господине «А», морам Вам ово рећи. 
СВЕДОК "А": Реците слободно све што мислите. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да није истина да сам ја пошао као што Ви 
кажете са Вама тога дана и да сам, саслушајте ме молим Вас па после 
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одговорите,  да сам Вам рекао ајде, ајде. Постоји могућност да сам ја рекао 
вама ајде, ајде, али ајде видевши увиђајну екипу која је стигла код платоа 
код аутобуске станице и ја први пут видим Вас, можда сте Ви били ту око 
станице, ја нисам Вас приметио. Ја оног момента видим, нити сам тебе 
приметио да си ту био, ја само што видим видим оне људе који су дошли, 
који се разврставају и то, ја тебе не видим. Први пут видим чланове  ауто-
патроле који се приближавају тамо тој увиђајној екипи и можда, опет не 
могу са сигурношћу да тврдим, али ајде пошто сам видео рекао сам ајде, 
ајде крените да се прикључите тој увиђајној екипи јер никакво ви нисте 
имали никакве обавезе нити смо знали то нити да ће они да наиђу нити 
ништа, значи, једини ваш задатак је био да се прикључите и да идете у 
правцу те увиђајне екипе и можда сам вам само то рекао а никако ово што 
Ви тврдите. 
СВЕДОК "А": Господине Јовановићу, нама није речено где да идемо. У 
том тренутку нико, нити Ви, значи нико није знао нити Ви прво нисте 
знали, Ви сте можда знали за ту увиђајну екипу а нама није речено него ми 
смо кренули као овце једноставно, кренули смо без везе, нити шта нити ми 
је био задатак тамо да идем по тим кућама нити. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Реците ми ово: да ли знате. Још исто сам хтео 
да Вам кажем, да сам и ја знао значи да ће ово да се деси, верујте ми, што 
кажете да сам ја пошао са вама, да сам ја пошао сигурно ово не би се 
десило, јер ја сам водио те људе свуда, нити сам имао погинуло нити сам 
имао рањено, радио сам часно и поштено свој занат и од те плате нахранио 
сам породицу. Никоме нисам доле дужан. Е то желим да Вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја сам дозволила реците, Ви сте овде 
оптужени. Јел имате још нешто? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја бих му се захвалио на све ово што је 
излагао, а што он каже доћи ће и други људи, други сведоци овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците, непознате јединице, шта сте мислили то 
непознате јединице? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Мени у том тренутку, мислим те јединице 
које су долазиле, те јединице су нон-стоп кружиле Сувом Реком, нису оне 
непознате, разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, рекли сте. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Хтео сам да кажем да су непознате, ја нисам 
познавао те људе који су из тих једиица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како их нисте  познавали? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По униформи? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: По униформи знам да су то јединице које су 
дошле на испомоћ. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам зато што сте прво рекли да су 
непознате? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: То су биле те јединице, али људи из тих 
јединица ја нисам познавао те људе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам мислила да сте познавали, значи знали сте 
их као људи који су дошли на испомоћ, јел тако? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја те људе сам виђао ту су били годину дана 
ти људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имате још неко питање? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите седите.  
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: То ми је жао што ми не дозвољавате да 
господина Чукарића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ме разумели господине Јовановићу, ту је 
и Ваш бранилац па ће Вам објаснити. Господин Чукарић сувишно је 
питање, знате зашто, зато што је он рекао да је. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Судија, он не разуме, ја сам ту да му пружим 
стручну помоћ и нека иде и нека седне. Нема више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете сести. Господине Чукарићу изволите? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Волео бих слику господина «А». Господине 
«А» јел видите Ви мене? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Драго ми је. 
СВЕДОК "А": И мени. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Поставио бих Вам питање. Да ли сте нешто 
испустили или у сазнању да кажете везано за овај догађај? Да ли имате још 
нешто да додате што Вас није питала судија? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам. 
СВЕДОК "А": Не знам у вези чега. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Везано за мене да сте нешто можда испустили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретно поставите питање на шта мислите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли се још нечег сећате везано за мене док 
Вам не почнем постављати питања? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је одговорио на питања, само Ви поставите 
конкретно. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «А», реците овом судском већу да 
ли смо се ти и ја икада разговарали или коментарисали поводом наведеног 
догађај док сам ја био доле у Сувој Реци за тих месец дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Већ сте коментарисали о том догађају? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не. Да ли смо разговарали, да ли смо 
коментарисали док сам ја био у Сувој Реци тих месец дана нас двоје? 
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СВЕДОК "А": Не, није тачно. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «А», реците ми да ли смо се ти и ја 
виђали, сретали после 1999. године све до данашњег дана везано за овај 
догађај? 
СВЕДОК "А": Да ли смо се виђали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После 1999. године? 
СВЕДОК "А": Не, није било прилике. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А да ли знате где сам ја измештен, где 
станујем кад смо изашли из Косова? Где сам ја смештен с породицом? 
СВЕДОК "А": Не знам, чуо сам преко пријатеља као у Лесковац. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Од кога сте чули? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, дајте конкретно за догађај? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Он је рекао чуо је од пријатеља где, где сам ја 
смештен? 
СВЕДОК "А": Да, зато што сам волео ето да питам где су ти људи. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А ко Вам је рекао где сам ја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас господине Чукарићу везано за догађај, 
то је све после. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «А», са киме од нас оптужених сте 
разговарали и више пута састајали везано за овај догађај и шта ће ко да 
каже, шта ће они да кажу, шта ћеш ти да кажеш са киме од нас оптужених? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте се Ви уопште састајали са неким од 
оптужених и са ким, ко ће шта да каже? 
СВЕДОК "А": Не, ја се ни са ким нисам састављао нити па виђао. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Са никим од нас оптужених? 
СВЕДОК "А": Не. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Сигурно? 
СВЕДОК "А": Сигурно, сто посто. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «А», да ли је Вама тога дана 
позлило, да ли Вам је неко од полицајаца пружао помоћ и водио Вас у Дом 
здравља и који је то полицајац који је Вама пружао помоћ и водио Вас у 
Дом здравља? 
СВЕДОК "А": Ја стварно се не сећам. Значи, не сећам се како сам стигао од 
киоска до Дома здравља стварно не знам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: То значи да Вам је позлило и да Вас је неко 
водио у Дом здравља? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А колико сте се задржали у Дому здравља? 
СВЕДОК "А": Не знам да ли је било пола сата или 20 минута. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А по изласку из Дома здравља да ли сте 
свраћали пошто сте рекли судском већу да вам је близу зграда, стан? 
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СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Свраћали сте и у стан, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Драго ми је. Да ли сам то био ја да сам Вас 
возио у Дом здравља? 
СВЕДОК "А": Стварно се не сећам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не сећате се или не желите да одговорите на 
питање? 
СВЕДОК "А": Није што не желим да одговорим, али то ето једино могу да 
питам моје пошто они, значи нису били у шоку, значи можда се они сећају, 
једино да их. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте га водили тог дана господине? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте водили? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Госпођо, дозволите ми да постављам питања, а 
све што ћете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја морам зато што нисте то говорили о томе? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Судија, дозволите ми да ја постављам овом 
сведоку питања, а што ћете у току даљег поступка чути. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Чукарићу, Ви не можете мене да 
прекидате сада, ја се надовезујем на то. Значи, Ви сте тог дана водили, ја 
Вас то питам зато што нисте говорили о томе? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ја сам тог дана водио човека у Дом здравља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А који је то дан, ако је Вама сваки дан исти? Ако је 
Вама сваки дан исти, који је то дан онда? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Он зна, он је наводио, он датуме зна, ја не 
знам, мени је дан исти јер се ја не сећам датума, не сећам се времена, а то 
он тврди, на основу његове приче ја постављам и питања. Господине "А", 
овде пред овим судом сте рекли све и свашта, па како не рекосте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете све и свашта. Само да Вам кажем, Ви 
сте неуки и у том смислу не знате. Значи, не можете све и свашта. Дајте 
конкретно питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Само моменат да ме не прекидате, нисам 
компетентан ко Ви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато Вам помажем и кажем не можете све и свашта 
него определите питање, поставите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па ево само да му предочим, да помогнем 
сведоку да се сети, сигурно ће да се боље сети кад му нешто будем 
предочио, ето то желим јер желим праву истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато изволите поставите, па зато Вам кажем 
поставите питање. 

К.В. 2/2006 

ВР
З0
13
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 10.01.2007. год.                                             Страна 32/82 
 
 
 

 

ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да би рекао истину а не да бежимо од истине и 
да лажемо. Ако ми дозволите да му мало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дозвољавам поставите господине Чукарићу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине "А", овде сте пред овим судом 
рекли све и свашта, па како не рекосте шта сте Ви радили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте упадати ја сам дозволила питање тужиоче, 
седите молим Вас. Господине Васиљковићу кад хоћете да коментаришете 
нешто тражите реч. Нисте ни микрофон укључили. Изволите? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине "А", овде пред овим судом сте 
рекли све и свашта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине тужиоче. Ако сам Вам ја већ рекла да не 
можете тако Ви трећи пут говорите тако, значи поставите питање, читате 
питање, видим да читате питање, поставите га. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па нормално да ћу да читам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче седите молим Вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сувишно је јер ја реагујем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви наравно реагујете, али окривљени не осећа 
било какву опасност за изговорену реч овде, па осим што сте га три пута 
пустили да токаже, ја Вас молим да га упозорите да ако то буде поновио 
шта ће му се десити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине "А", да ли си ти пуцао, убио неког, 
ранио неког, тражио новац и пљачкао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: У току рата и тих дана што он помиње и тих 
датума? 
СВЕДОК "А": Па да сам ја пуцао. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И од кога си ти узео новац уз претњу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви имате господине «А» и она упозорења, значи да 
нисте дужни да одговорите на питања ако би тиме себе изложили 
кривичном гоњењу. Молим Вас немојте да реагујете, ма немојте да 
реагујете тужиоче не знам зашто стално упадате. Тужиоче ја стварно не 
видим разлога и видите да ја реагујем, да ја усмеравам питања, стварно не 
видим, сувишно је да сад прекидате. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пазите, опасно је питање или лукаво питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, иста сам му упозорења дала у том 
смислу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: О ком дану ми причамо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Говори за време рата. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али он је овде окривљен за одређени догађај и 
причамо о одређеном догађају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, све је то тачно дозволила сам да 
одговори. Изволите Господине "А". Значи, имате и она упозорења, поново 
сам Вам рекла. Не морате да одговорите ако не желите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Има ли потребе да вам поновим питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема потребе. Да ли ћете одговорити или не то је 
Ваша жеља, значи током рата. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија, али питање је било «од кога си узео 
новац», то је ушло у записник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче седите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Прво је питање да ли је узео, а онда је следеће од 
кога је узео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све у записник улази и све је то на суду да оцени. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али је било питање од кога си узео новац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине "А" да ли ћете одговорити на ово 
питање? 
СВЕДОК "А": Ја нисам узео новац од никог, то могу да гарантујем 
животом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте следеће питање и вежите се за овај догађај. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «А», да ли сте тих дана или тог 
дана код неког доктора гинеколога улазили кући и уз претњу оружјем 
тражили новац? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате да одговорите, имате упозорења. Даље 
питања? 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас судија, ако неће да одговори нека се 
изјасни сведок. Питање је постављено. Сведок има право да користи да не 
одговара на питања ако би себе или свог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок је неук и ја сам у том смислу и упозорења 
по закону дана. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Пустите онда сведока да одлучи да ли ће да 
одговори на питање или ће да се користи том бенефицијом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите, пошто сте главом. Изволите 
одговорите. Тужиоче седите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам примедбу. Питање је било «да ли сте од 
некога узимали новац», а он је рекао «нисам узимао новац», «да ли сте уз 
претњу оружја узели од гинеколога новац». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта хоћете сада? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта то сад значи кад је одговорио малопре и 
рекао је «нисам ни од кога узео новац, па ни од гинеколога претњом 
оружјем». Сад га исто то пита али на други начин. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад конкретно је поставио да ли Вам је познато. 
Изволите одговорите. 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Председавајући, ја бих Вас замолио 
рекли сте да је и сведок неук. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Васиљковићу, какво је то понашање, 
стварно не могу да верујем? 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Није компетентан и стручан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел хоћете да се договорите са Вашим клиентом 
да поразговарате, да га усмерите, не можете тако да суфлирате. 
АДВ. ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Не госпођо судија ја само желим да 
господин тужилац не деконцентрише мог клиента и да упада, јер човек је 
оптужен за најтежа кривична дела, четири пута је господин тужилац упао 
њему у реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поставите даље питање. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ми нисмо добили одговор на постављено 
питање, а то тужилац и хоће на конкретно питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте били код неког гинеколога, јел сте тражили 
неки новац? 
СВЕДОК "А": Ја нисам, нисам ни узео новац нити. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Нисте ми одговорили да ли сте пуцали и убили 
неког и ранили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма немојте тужиоче упадати нисам Вам дала реч. 
Тужиоче седите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пазите опасност, рат је, сукоб је и сад је питање 
да ли сте пуцали и да ли сте убили некога, то се онда поистовећује с оним 
што је, за шта је овде окривљени пред нама, разумете шта хоћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете сести тужиоче, седите. Молим Вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја молим да се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче седите. Наставите даље. Тужиоче седите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господо председавајући, ако ја ни тужилац био 
присутан доле и ако жели да замени сведока али немојте мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да поставите питање? Поставите питање 
господине Чукарићу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Идемо даље. Ја ћу опет поставити питање да 
ли је пуцао, убио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је да није. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Одговорио је? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Није ми одговорио, ја нисам чуо њега. 
СВЕДОК "А": Нисам пуцао, нисам убио, то је сигурно. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Вама битно нешто за овај догађај овде где сте 
оптужени. Ма немојте упадати. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Битно је госпођо судија јер кад овај сведок 
овде монструмно лаже и вешто и у договору с некима, а то ће у даљем 
поступку да се и докаже јер ова истина мора испливати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сад поставите даље питање. Значи, немојте 
уопштено. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А да ли је он то из финансијских разлога или? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на ово питање. Даље наставите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине "А", да ли си свестан да лажеш? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на ово питање. Дајте конкретно 
господине  Чукарићу везано за овај догађај. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине "А", да ли Ви овом приликом и 
Вашим исказима, сведочењима овим желите да себе заштитите а мене 
оптужите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на ово питање. Молим Вас, даље 
питања. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине "А", да ли си спреман да се суочиш 
са породицом оштећених па да у суочењу са њима да утврдимо ко је пуцао, 
ко је шта урадио наведеног дана, да ли сам то био ја, да ли си то био ти, 
или неко трећи, са киме си ти мене заменио и из ког разлога си ти мене 
заменио и умешао с неким? Да ли си спреман на суочење са породицом 
оштећених? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја постављам питања и дозволила сам то питање. 
Да ли бисте Ви били спремни да се суочите са породицом оштећених на 
све ово што сте исказали? 
СВЕДОК "А": Ја би био спреман, нема проблема. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро, драго ми је. Ја ћу захтевати и од стране 
суда да се суочите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље питање господине Чукарићу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Овако судија, поштоване судије, овај сведок 
мораће се суочити са породицом оштећених. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље питања. Тужиоче, реч Вам нисам 
дала, седите. Изволите? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «А», рекли сте овом, на питање не 
могу да се сетим, да ли на председавајуће или њеног помоћника да сте 
сутрадан ишли Рештанским путем да скупљаш лешеве, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, одговорио је, одговорио је то. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли ти је позната столарска радња на 
Рештанском путу господине «А». 
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СВЕДОК "А": Столарска радња? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да. 
СВЕДОК "А": Није столарска била је она машинска радионица, није била 
столарска. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Поред пута. 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Кога сте ту убили господине «А»? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, одбија се одговор на ово питање, 
изволите даље. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али сво време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче седите. Даља питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па немојте, немојте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче седите, одбила сам одговор на ово 
питање, седите тужиоче? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али није довољно, није довољно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче седите. Даља питања. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али ја нисам чуо да сте га Ви упозорили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесам, упозорила сам, даље питање. Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта сте га упозорили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче хоћете сести? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја хоћу сести али, видите где ово води. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите тужиоче. Наставите питање. Господине 
Васиљковићу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Али поставио  ми је тужилац питање, јел могу 
да одговорим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви мене стварно терате, просто ме наводите на то 
да ја предузимам законске мере. Ја Вас. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па он ми поставља питање збуњује ме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам Вам рекла, поставите питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ког сте убили познатог човека Вама? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на ово питање, изволите даље 
питање. Одбила сам већ ово питање, изволите даље. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па ја не видим госпођо судија зашто се одбија 
ако неко некога убије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите господине Чукарићу, поставите питање 
даље? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи ја немам право на одбрану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље које имате питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Сматрам овде да немам право на одбрану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имате даље да поставите питање сведоку? 
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «А». 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Колико пута сте се састајали са браћом 
окривљених Нишавића у току овог поступка? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте се састајали? 
СВЕДОК "А": Браћу Нишавић? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да. 
СВЕДОК "А": Ја нисам састајао с њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте, добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «А». 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли си, када си имао контакт и разговарао са 
Нишавићем Милорадом, везано за наведени догађај, случај, или, и да ли 
Вам је Нишавић предочавао да је то као службени разговор и да то он 
наводно истражује случај? 
СВЕДОК "А": Не, извините. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Моменат, где сте то разговарали, реците. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине «А», немојте одговарати док Вам не дам 
дозволи, одговорио је да се није састајао. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не, не одговорио је на браћу Нишавић, али 
није одговорио на ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, на које, да ли се. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли је разговарао и да ли му је Нишавић 
предочавао да је то као службени разговор и да то он као наводно 
истражује случај, где сте се то видели? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали тај разговор? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Е, где сте разговарали то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали такав разговор? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Пустите да одговори, где сте разговарали? 
СВЕДОК "А": Мене је Мики звао а ја сам радио тад, прошле године то је 
било у Народном фронту у болници, разговарао сам са хало говорнице, он 
ме је звао и рекао ми је молим те кажи, ако си видео Мишка да је кренуо с 
вама и да је био по кућама, кажи, али кажи где си га видео и све кажи ако 
си га видео, ако ниси молим те значи, кажи ако си га видео кажи да си га 
видео, ако ниси га видео молим те, пошто си ти кренуо и знаш ко је све 
кренуо, ако си га видео наведи га слободно а немој да испадне видео сам 
га, па нисам, па оно. Ја стварно га нисам видео. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «А», на моје питање кад сам Вам 
поставио да ли са киме од нас оптужених сте разговарали и више пута и то, 
Ви сте рекли не, а сад кажете да ипак сте с неким разговарали. 
СВЕДОК "А": Не, то је било прошле. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У то време није био оптужени. 
СВЕДОК "А": Прошле године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Овде оптужене а не тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Али ипак нисте одговорили са Нишавићем, 
добро. Да ли Вам је познато ко је Драган Карлеуша, и одакле Вам је 
познато? 
СВЕДОК "А": Ја први пут чујем за то. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро. Да ли, господине «А», да ли је Вама 
познато да се Нишавић зна са Драганом Карлеушом и да ли сте 
присуствоали њиховом разговору везано за овај догађај? 
СВЕДОК "А": Нисам присуствовао сигурно. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро.  Господине «А», да ли је тог дана 
Нишавић Милорад, пуцао, убио некога и да ли су радили његова браћа и да 
ли си ти био са њима присутан наведеног догађаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На главном претресу на више питања одговорио је 
да Нишавића тог дана није видео. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Одговорио је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па не знам зашто онда скрива истину. 
СВЕДОК "А": Ама господине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати. 
СВЕДОК "А": Што бих скривао, ја то што знам и што сам видео и чега се 
сећам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро, господине, шта сте завршили од школе, 
јел могу да Вас питам? 
СВЕДОК "А": Имам само осми разред, средњу школу сам напустио. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: У реду. Јел могу да Вам поставим питање, али 
немојте да журите, да не би испало да Вас збуњује. 
СВЕДОК "А": Не, тамам посла. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И мало ће бити ово смешно али је једноставно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поставите питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли знате да бројите до десет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на ово питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Одбија се, добро. Господине «А», рекли сте да 
је Јовановић Ненад рекао Вама, «ајде, ајде, крећите» и да сте трком 
отрчали до куће ОЕБС-а, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро. У свим исказима и код истражног 
судије и пред овде, нама, Ви сте говорили да су кренули четворица. Која су 
то четворица кренули од станице трчећим кораком. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је,  рекао је. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Рекли сте Тановић, Чукарић, Петковић и ја, јел 
тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро, а исто сте рекли да је Јовановић до 
куће ОЕБСА дошо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је то објаснио, дајте питање, па рекао је. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па госпођо судија, није то четири то су пет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је примедба, у реду. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Он нон-стоп тврди кога је он ту, господине 
«А», кога сте Ви ту придодали, кога сте одузели, објасните. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је, све је детаљно објаснио. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па није објаснио он каже нон-стоп четири, нас 
четворица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Четворица и он је дошао, све је објаснио. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ради се о пет људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро пет, у реду примедба. Добро.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «А», да ли сам ја Вама нешто нажао 
урадио или? 
СВЕДОК "А": Мени нисте. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А да ли ме сажаљавате сада. 
СВЕДОК "А": Жао ми је. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А зашто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не одбија се одговор на ово питање, дајте везано за 
догађај господине Чукарићу, везано за догађај поставите. Јел то тачно све 
што је говорио или није тачно, чули сте, свуда сте Ви, како Вас спомиње? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ја сам овде господине председавајућа, морам 
да истакнем господине судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад Ви прокоментаришите ове наводе, ово 
сведочење? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Спречен у правим питањима и правим 
смислима, зашто, зато што може да се дође до праве истине само ако се 
овај сведок суочи са породицом оштећених. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то могу да схватим као неки Ваш предлог. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Није то предлог, то је истина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имате још неко питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јер ће у том суочењу да се види ко је шта 
радио. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за овај догађај. Господине Чукарићу, 
прокоментаришите то што је сведок све навео, је то тачно, Ви сте били. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Из ког разлога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пуцали у четворицу и, молим Вас, значи 
активности Ваше код пицерије, прокоментаришите то што. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па знате шта истина ће кад тад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али шта Ви кажете на ове наводе? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да су то чисте лажи и да су то његове 
измишљотине у договору с ким то ћемо чути у даљем поступку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су лажи, добро. Јел имате још. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И још имам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «А». 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ко је тај Албанац, шиптар да кажемо из 
породице Берише што се са Вама дружио, ишли сте у школу, играли 
фудбал, ишо си у његову кућу, познајеш му родитеље па реците овом суду. 
СВЕДОК "А": Фудбал никад нисам играо, нисам тренирао, ја сам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ко је, по имену и презимену, да ли знаш, да ли 
не знаш. 
СВЕДОК "А": Можете да питате целу Суву Реку, кад су видели мене и 
лопту, значи антиспортиста. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не питам Вам о лопту, неко ко је тај из 
породице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, питали сте, питали сте да сте играли лопту. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Берише Ваш, име његово, ишли сте у кућу, 
знате му мајку, знате му оца, знате му кућа где је и он је долазио код Вас у 
стан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате по имену? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ко је тај, реците? 
СВЕДОК "А": Не знам о ком. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Васиљковићу, упорно Вас посматрам, 
укључујете микрофон. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не знате или не желите да одговорите, само то 
кажите, нема проблема.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само станите мало. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Нема проблема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Управо коментаришете, упорно суфлирате без 
укљученог микрофона. Ово је последњи пут да Вам се на овај начин 
обраћам, изолите. 
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Није ми одговорио ако може, ако не желите да 
одговорите кажите. 
СВЕДОК "А": Не, не, ја у мојој кући нит сам био спортиста, нит сам 
доводио неке другаре ту поготово ми сми од пре '90., прекинули сваки 
однос са њима, значи нисмо се ни дружили, оно. Значи ишли смо у њихове 
локале али нисмо ми с њима ту. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи не знате никог Вашег вршњака да сте се 
дружили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Чукарићу, у каквим сте Ви 
односима били са сведоком «А». Да ли сте били у завади у то време. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не ја нисам био, ако он каже нека каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не каже он. Ви сте слушали шта он говори, него 
да ли сте Ви били у некој завади са њим. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Нисам био, али имао сам прилике да га 
спречавам да чини кривична дела, имао сам прилике и зато хоћу, тачна 
питања да му поставим ал нисам. 
СВЕДОК "А": А зашто мислите онда, зашто би онда он Вас означио свуда. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па управо тога, да би себе заштитио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да би себе заштитио. 
СВЕДОК "А": Није тачно, није тачно. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да би себе заштитио најлакше је оптужити и 
добити статус заштићеног сведока ко бели медвед, морам да причам. 
СВЕДОК "А": Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он нема статус, он нема статус заштићеног 
сведока. Јел имате још неко питање везано за овај догађај? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Имам, јел одговорно тврдим да сам видео да је 
сведок «А», пред мојим очима убио албанског цивила у радионици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви знате  о ком догађају ми говоримо? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Знам, оно сутрадан што је он лично рекао да 
смо ишли да скупљамо лешеве, ми нисмо ишли скупљати лешеве него смо 
ишли обезбеђивати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Управо је тако рекао, да је била на обезбеђење. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А он каже екипа иде испред, није тачно, него 
екипа је ишла иза нас, а ми смо ишли, ја сам ишао возилом, он је ишао с 
једне стране и гледао где је нашао, где је видео леш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сутрадан, то сутрадан, нисте нам одговорили, па 
испричајте, хоћете да нам кажете, како је то било сутрадан? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И он је лично мене позвао. Хоћу рећи истину, 
он је мене лично, ја се датума не сећам, ја се сећам места и догађаја шта је 
господин «А» урадио. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто се не сећате ни датума, како онда кажете 
сутрадан, на основу на који дан? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: То је он рекао сутрадан, али ја то повезујем на 
његове речи да је ишао, е кад је он рекао сутрада ја сам тад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел то тачно да сте били? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ја сам био возио УАЗ путем главним сам 
ишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сутрадан што кажете? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Док је Тановић с једне стране и Петковић 
Мики према некој школи ишли гледали да виде да ли има неко рањен или 
погинуо, он је ишао поред мене и видео је поред колико се сећам, 
радионица је била поред пута, ушао је и рекао ми је, Чукарићу овде има 
лешева, јер смо заједно изашли, ушли у радионицу, тачно да је било два, 
три леша, улазили смо, из радионице ја могу да оцртам тачно како је било 
у тој радионици, и из те радионице ишло се у двориште те куће и 
заједничке, где смо ушли да видимо дал још неког евентуално нема 
погинулог. Тог момента ја сам прошао иза мене је ишао, да ли тај Шиптар 
што се њему обратио по имену и презимену, није смео мени да се обрати 
јер ме није познавао, обратио се њему лично по имену и презимену где 
сведок «А», иза мојих леђа опалио кратак рафал и убио тог. 
СВЕДОК "А": Ма, није тачно, то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви чули то име и презиме, да ли сте чули? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Дозволите ја да кажем. 
СВЕДОК "А": То није тачно, нема. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Име и презиме чуо сам његово што је Шиптар 
рекао по имену и презимену, да ја не изговарам због сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А, његово име, добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Тада, покојни тај цивил је изговорио његово 
име и ја сам њему рекао шта уради, па каже, препознао ме, он ће сутра 
рећи да сам и ове побио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, господине Чукарићу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ја сам то, не морам предочити. Ја сам то 
Тановићу рекао као вођи патроле, Тановић ми је рекао вози напред ја ћу то 
да решим, значи ја сам моје предочио, шта су радили, како су радили, шта 
је увиђајна екипа уради. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Како је урадила, то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел ово питање или је ово одбрана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче немојте. Молим вас. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Судија ово се ради о истини, ово се ради о 
убиству. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Чукарићу, сад Вас ја питам, пошто сте 
определили сутрадан, молим Вас, дајте ми конкретно реците на који то дан 
сутрадан? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ево који дан, на сутрадан на исказ сведока 
«А». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, он каже да сте тог дана критичног да сте 
Ви били ту, па јесте ли били ту? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Моменат, не говорим ја од тог дана, ја од тог 
дана реко сам не знам јер нисам био присутан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како знате тај дан, како знате тај? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А приче. Зато што сам био ту па причам 
истину, а оно што нисам видео а чуо од Јанка, Марка, Петка, не могу да 
тврдим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то једини дан када сте скупљали лешеве? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Молим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то био једини дан кад сте на тај начин 
скупљали лешеве? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Колико се ја сећам тога дана сам ишо, возио и 
обезбеђивао екипу која је ишла да скупља лешеве, то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте још некада ишли? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ја се не сећам, али сећам се лично тог дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Тог пута и где је овај сведок «А», то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико лешева сте скупили? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ја не знам колико, то увиђајна екипа води 
рачуна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, јесте ли питали онда који су ти лешеви, 
откуд ти лешеви ту? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па не знам ја одкуд, мени је дужност била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа нисте коментарисали одкуд? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па мени је вођа патроле рекао Тановић вози 
испред и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли имате још неко питање за сведока 
осим овог што сте прокоментарисали? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Молим, како. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате још неко питање сведоку да 
поставите? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Имам, не да поставим, него да предочим 
истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви желите да изнесете опет неку одбрану? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не одбрану. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сад су питања, да не оптерећујемо. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Него истину о овом сведоку, хоћу истину да 
докажем, да овај сведок лаже да неког заштићује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је Ваш коментар. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А неког лепо уз договор трпа и пере себе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала господине Чукарићу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Молим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Нишавићу. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ:  Опростите судија да ли бисте дозволили 
једно питање, везано за питање које окривљени поставља? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ:  Па данас сведок после питања окривљеног је 
рекао да се не сећа кога је одвео у болницу, јел тако, то је данас рекао. Па 
да га питам јер постоји можда део дана кога се не сећа тог дана. Да, да, то 
је следеће питање. Јел цео дан знате шта сте радили, целог дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећате целог тог дана све шта се догодило? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па све је објаснио. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ:  Па чекајте рекао је да не зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећате целог тог дана. Господине Чукарићу, 
у односу на то кад Ви кажете да сте водили код гинеколога. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не не пардон, госпођо судија, немојте молим 
Вас тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У болницу. Молим Вас у односу на то кад сте га 
водили. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  У Дом здравља гинеколог није постојао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то сутрадан. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Нека он каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја Вас питам, јел то сутрадан. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Ја се датума не сећам, али како знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не питам Вас датум, значи Ви кажете да сте га 
водили у болницу, то Ви кажете. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  У Дом здравља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дом здравља. Јел у односу на тај дан када Ви 
кажете да сте га водили у Дом здравља, јел то сутрадан? 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ:  Дан пре? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Шта сутрадан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сутрадан ови лешеви и то? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Да, да, 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је значи у? 

К.В. 2/2006 

ВР
З0
13
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 10.01.2007. год.                                             Страна 45/82 
 
 
 

 

ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  То је његова прича, ја по његовој причи хоћу 
да се надовежем и истину да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да ме пратите шта Вас ја питам? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете да сте га водили у Дом здравља у односу на 
тај дан када сте га Ви водили у Дом здравља, да ли је то сутрадан, тај дан о 
коме причате да сте ишли и да сте скупљали лешеве да сте били у 
обезбеђењу, то Вас питам? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Не бих могао датуме и дане да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не питам датум, јер ме разумете шта Вас ја питам, 
да ли у односу на тај дан-сутрадан? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Не бих могао да се сетим, да ли је то тај дан 
али чињенице јесу те. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ:  Сведок «А», да ли сте критичног дана имали 
интервенцију у Дому здравља? 
СВЕДОК "А": Нисам разумео дал сам. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ:  Не али питам сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, није  постављено питање, молим вас седите, 
одговорите на то питање? 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ:  Дан када се издешавало то и дан који сте нам 
препричали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите на то питање. Сведок «А», хоћете 
молим Вас режија на монитора сведока «А». 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ:  Да ли сте Ви тог дана који причате да се 
десио тај догађај у тој пицерији, да ли сте тог дана имали неку 
интервенцију у Дому здравља, због тога што Вам је позлило? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ:  И Ви се не сећате ко Вас је возио, јел тако? 
СВЕДОК "А": Па не бих мого, не знам сад. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ:  Значи Ви се не сећате читавог дана шта се 
дешавало? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, рекао је да се не сећа ко га је водио, али 
није рекао читавог дана, немојте Ви закључивање молим Вас? 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ:  Не, не кажем читавог дана, тог дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете, значи не сећате се читавог дана, значи 
на то Ваше? 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ: Ако се не сећа један минут онда се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас сачекајте док говорим. Значи ако Ви 
кажете да се значи не сећате читавог дана, то је Ваше закључење, он није 
тако рекао. 
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АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ:  Па и ако хвали један секунд, онда се читавог 
дана не сећа свих детаља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, он је рекао не сећа се ко га је водио, 
прецизирао је? 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ:  У реду. Од ког тренутка се Ви не сећате 
неких ствари? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете тако уопштено. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ:  Зашто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао тог дана да се не сећа, поставите па ће 
рећи дал се сећа или не сећа се. Поставите питање? 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ:  Од када се не сећате неких детаља од тог 
дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После Дома здравља, где сте били господине «А». 
СВЕДОК "А": У стану. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Он није рекао нисам био у Дому здравља, па да га 
он сада подсећа, он каже био сам у Дому здравља али се не сећам ко ме је 
водио у Дом здравља и сада Ви питате од ког момента се не сећа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја сам рекла. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, од ког момента, од ког сата и ког минута се не 
сећате догађаја, па сећам се да сам био у Дому здравља, био сам двадесет 
минута или пола сата али се не сећам ко ме је водио, то је рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је све то стоји немојте понављати молим Вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, али ово питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чекајте Ви упадати мени, управо оно што ја 
хоћу да му кажем. Молим Вас тужиоче. Значи тог. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извините судија имам једну примедбу молим 
Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Основно питање које нисмо интервенисали, 
сведок уопште до данашњег дана није помињао Дом здравља и одлазак, 
његово питање, на нечије питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нико га није ни питао, тек кад су му поставили 
питање. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не шта је било након занатског центра, 
отишао сам кући. Никакав Дом здравља није помињан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, али одговорио је. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И било какво несећање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је, нико га није ни питао да ли је био у 
Дому здравља, значи на постављено питање. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Он је одговорио да је отишао, не он је одговорио 
да је отишао право кући. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је тачно. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Али сад тек данас је помињао Дом здравља. И 
друго питање молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако одговарати. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да и да је отишао кући али не у Дом здравља 
молим Вас, одлазак кући немој сад да тумачим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро рекао је, па чекајте шта сад, рекао је то. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па не, према томе, прво то нек нам се изјасни, 
зашто није помињао до данас Дом здравља и ако му је престало сећање у 
ком тренутку је престао да се сећа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине «А», значи само ћете одговорити на ово 
питање, зашто нам нисте спомињали него сте рекли након тог критичног 
догађаја да сте отишли право кући, нисте нам спомињали да сте били у 
Дому здравља, зашто нам то нисте рекли? 
СВЕДОК "А": Па право да Вам кажем можда и због тог шока и ово. Нисам 
се ја, значи није ми било добро и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На који шок мислите? 
СВЕДОК "А": Па оно кад у Дому здравља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте сведочили, не, не? 
СВЕДОК "А": Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте спомињали, разумете. Када сте сведочили о 
овом догађају Ви сте рекли да сте након свега отишли кући? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи нисте рекли да сте били у Дому здравља, па 
сад Вас браниоци питају због чега нисте рекли да сте и били у Дому 
здравља ето то је питање? 
СВЕДОК "А": Не знам, што би се рекло нисам се ни ја више за. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта нисте? 
СВЕДОК "А": Па нисам се више сећао свега од. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али сте се после присетили? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Присетио када сам га ја питао. А који је разлог 
што Вам је позлило то, алкохол или можда шок? 
СВЕДОК "А": Па да Вам кажем све то, и једно и друго, прво шок нешто 
муњевито се одиграва друго алкохол. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и једно и друго. Изволите, можете? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Господине «А», да ли можете да се сетите кад 
Вам је позлило и када Вас је полицајац који кажете Ви не знате али ја знам 
одвезо до Дома здравља, ког тренутка, ког момента, кад си отишо тамо код 
куће ОЕБС-а, моменат да завршим, и кад си се ти вратио до возила овамо 
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код СУП-а или код момента код пицерије на путу, ког момента Вам је 
позлило, па сам Вас ја возио наводно до Дома здравља? 
СВЕДОК "А": Код киоска. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Ког момента? 
СВЕДОК "А": Код киоска. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Код киоска? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Кад је све завршено? 
СВЕДОК "А": Да, ту ме је стигло. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ту те је стигло јел? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Јеси ли сигуран у то? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па Ви то знате, Ви причате о томе као да Ви све то 
знате? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Не, не питам га јел је сигуран у то, тог 
момента. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чекајте молим Вас, Ви причате, значи знате о 
том догађају код киоска када је све завршено? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Не,не то је он причао. Ја се надовезујем на 
његове приче шта је он причао и хоћу да га питам ког момента му је 
позлило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд Ви то знате. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  И кад сам га одвезао до Дома здравља ако сам 
га одвезао до Дома здравља господине «А», кад сте се вратили наводно од 
те куће ОЕБСА која је удаљена 300-400 метара, ког станице полиције, како 
сте се онда сећали, како сте онда видели тамо ту пицерију, како сте то 
видели. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија, судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није он рекао да тад,у ком моменту. У ком 
моменту сте Ви одвежени до Дома здравља? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Објаснио је то, објаснио је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су неки нови моменти. Седите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не,питање је било, дал га је, кад му је позлило пре 
или после, он је објаснио после кад се све завршило и сада враћате поново 
филм на ОЕБС на полицију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не то је само коментар господина Чукарића, он је 
рекао после. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не али рекао му је, три пута му је то рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, то је само коментар. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Три пута му је рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите питање поставите? 
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Још једно питање, да ли сте када Вам је 
позлило у току вожње имали проблема, повраћали, бљували или у Дому 
здравља, коју Вам врсту помоћу пружили лекари ако се сећате, коју врсту 
помоћи Вам дали лекари тог дана у Дому здравља? 
СВЕДОК "А": Не знам стварно. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Коју сте врсту помоћ примили, инфузију, 
инекцију, таблету, да ли се сећате да сте нешто? 
СВЕДОК "А": Не сећам се стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећа се. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  А сећате се да сте били у Дому здравља, јел 
тако, јел да. 
СВЕДОК "А": Сећам се, мислим не сећам се ни како сам стиго дотле, ја. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Е сад ћу још ово да Вас питам, па из Дома 
здравља, по изласку из Дома здравља, отишо си у свој стан, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Да ли си се вратио поново горе код станице 
полиције да предаш смену? 
СВЕДОК "А": Нисам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Ниси. 
СВЕДОК "А": Не. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Сигуран да ниси. 
СВЕДОК "А": Сигуран. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Господине «А», Ви сте се вратили на свој 
захтев, тог момента и рекли сте добро ми је сад враћам се, да ли је то тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Чукарићу Ви то говорите, као да, Ви 
тако прецизно све о томе говорите, Ви то знате? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Госпођо судија ево немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја морам то да Вас питам јер Ви све то знате? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па нормално кад сам водио господина да се 
лечи, пружена му је лекарска помоћ а он се не сећа, па сам га одвезо до 
стана и замолио сам му, и рекао сам му остани кући, рећи ћу, да ти је 
тешко било, он је рекао идем сад ми је у реду и опет се вратио до станице 
полиције, хоћу да предочим да овај сведок лаже, да је он отишо кући па је 
назад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи није Вам то био сваки дан као и сви дани? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Мени јесте исти сваки дан јер хоћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како, Ви кажете да Вам је сваки дан. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Зашто кажем исти дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите да се прецизно сећате све како је било. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Зато што нисам видео што он прича, зато што 
он мене меша тамо где нисам био. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте се Ви можда подсетили тог догађаја па 
можда желите да опет изнесете неку одбрану? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не, можда ћемо то чути. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можда сте у неком том сведочењу, можда сте се 
подсетили свега? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Можда ће се он боље сећати кад буде суочење 
оштећених, њега и мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немате више питања сад у овом моменту? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не, имаћу питања кад буде породица 
оштећених, он и ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, сад у овом моменту да ли имате, немате више? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Хоћемо да направимо једну 
паузу. Јел имате, немате значи Ви у овом моменту, нема. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не, немам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

ОДРЕЂУЈЕ се пауза у трајању од 15 минута. 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала седите.  
 

Настављено у 11,50 часова. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок «А», јел присутан, јесте. Хоћете га режија 
молим вас на мониторе, добро. Господине Нишавићу изволите питања. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Једна процесна сугестија и предлог. 
Имајући у виду да још ни окривљени нису исцрпили своја питања а да 
ћемо исцрпне примедбе на исказ овог сведока имати и ми и окривљени. Ја 
се бојим да ми данас нећемо ни успети поново да саслушавамо овог 
сведока,односно да он да исказ, који је дошао. Па у том смислу молим веће 
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да размисли о том делу да човек не седи, ја не знам да ли још седи или сте 
му рекли да се удаљи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па мислим да је на месту. Јел ту сведок Миљковић 
Милутин, не он ту седи, него господин Миљковић само да му саопштимо 
да сутра, да, да, ту нека остане. Ништа само саопштите господину 
Миљковићу да ће сутра бити саслушан, сутра у 09,30, може. Изволите 
питања? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Прво бих хтео да питам сведока «А», пошто 
се данас. Да ли смо се ја и он видели одкад смо изашли са Косова и 
Метохије и Суве Реке, да ли смо се уопште икад видели до данас, чули 
телефоном или било како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За ову службену белешку кад сте говорили, кад је 
то било? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Службена белешка је писана али то је са 
другим изворима не са њим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите. Господине «А», поновите питање. 
Господине «А» да ли чујете? Шта се дешава. 
СВЕДОК "А": Чујем, него на Албанском нешто. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Превод на Алабански није пребачен.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине «А», јел чујете сада. 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел чујете, изволите поставите питање. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Сведок «А», да ли смо се ја и ти видели од 
кад смо дошли са Косова и Метохије, значи од кад смо изашли из Суве 
Реке до данашњег дана, или чули телефоном или било како? 
СВЕДОК "А": Не разумем. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли смо се чули некад од како смо дошли 
са Косова од '99., да ли смо се ја и ти чули некад, да ли смо се видели 
негде, да ли смо били негде, да ли смо седели негде? 
СВЕДОК "А": Јел има превод за ово, ја стварно не могу човека све да 
разумем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то дошло до неке техничке, технички неки 
проблем јел тако, око превода. Хоћете молим вас пребацити. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли ме чујете сад, разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине «А», да ли чујете сада? 
СВЕДОК "А": Чујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада чујете, изволите? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли смо се некад ја и ти видели од како 
смо дошли са Косова и Метохије некад негде сели, били негде, чули 
телефоном и тако? 
СВЕДОК "А": Не. 
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ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Пошто сам хтео да објасним, пошто се ради 
о службеној белешци о другом извору а не о извору. Хтео сам сад да Вам 
поставим неколико питања, та питања су већином у току исказа ових дана 
већ и, али да би се то конкретинизовало, или све се некако идемо около 
или нешто овако, ја сам хтео мало и конкретније ако могу да питам. Да ли 
сте ме видели испред зграде СУП-а, када сте били испред зграде ту са 
патролом када сте се вратили из Ђиновца, да ли сте Ви мене видели 
уопште? 
СВЕДОК "А": Ја нисам, а ко те видео нек каже. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли, сада онда ја већ да питам да ли сам 
се, када сте кренули према згради ОЕБС-а, да ли сам се ја прикључио вама 
негде или тако? 
СВЕДОК "А": Не. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли сам био испред зграде ОЕБС-а када се 
дешавао овај случај? 
СВЕДОК "А": Ја Вас нисам видео ни у једном тренутку испред зграде ни 
око зграде, ја Вас нисам видео, а ко Вас је видео они нек кажу, ја само могу 
да. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Ја питам Вас, директно Вас питам да ли сте 
Ви мене видели? 
СВЕДОК "А": Не, не. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Дешавања око пицерије после овога, 
конретно Вас питам, да ли сте Ви мене видели испред пицерије ту? 
СВЕДОК "А": Не. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Још једно питање, могу да се вратим молим 
Вас, ово је можда и сувишно али ипак би да питам, испред  зграде ОЕБС-а, 
да ли је било поред униформисаних неких и цивила од стране полиције? 
СВЕДОК "А": Не знам, ја нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте питање, како униформисаних цивила од 
стране полиције? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Мислио сам у цивилу радника из СУП-а 
полиције и тако који су у цивилу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Мислим да ли је он видео, зато он каже не, 
због тога сам ја питао. Да Вас питам нешто око Ђиноваца, када сте били 
тамо? 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Јавили сте да сте видели Поповић Анђелка 
на лицу места тамо код Ђиновца? 
СВЕДОК "А": Да. 
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ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Питам то можда је сада сувишно али ипак 
хтео бих суд, јер се у изјавама којима је Тужиоц за ратне злочине, Заменик 
за ратне злочине Станковић узимао изјаве, јер то ће се када дође тај сведок 
да види како је узимана и хтео бих да се нагласи где је био Поповић 
Анђелко у датом тренутку, значи да је био у Ђиновцу на пунктовима када 
сте Ви дошли са. 
СВЕДОК "А": Са блиндираним возилом. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Са блиндираним. 
СВЕДОК "А": Да. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Молим да и то, Заменик тужиоца ја се 
извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас рекао је. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Не, због Заменика тужиоца да то ипак 
региструје. Да ли сам ја некада Вама командовао? 
СВЕДОК "А": Не. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли су могли неки да из Јавне 
безбедности командују? 
СВЕДОК "А": Не знам.  
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли сте некад чули за сво то време да сам 
ја неко било које кривично дело урадио против становништва Албанаца 
посебно? 
СВЕДОК "А": Ја не знам. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Како си је третирао мој ради и како сам се 
ја третирао међу становништвом Српским и Албанским, шта су говорили 
Срби за мене и. 
СВЕДОК "А": Шта су говорили за? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Шта су говорили за мене Срби какав сам ја 
према Албанцима? 
СВЕДОК "А": Па исти сте, мислим исто понашање је било као према 
Србима као према Албанцима ја нисам видео ништа, међутим док није се 
десио онај инцидент кад су Вас напали у центру преко пута моста ја не 
знам, не сећам се да, кад су терористи покушали да Вас убију то је. Не 
знам ја. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Друга питања не бих имао пошто сведок је 
се изјаснио око тога да нисам био ту и зато сад не знам о чему друго би га, 
сада конкретно ја сам био спремио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада поново ћу да се надовежем. Ви сте код 
тужиоца, то сам Вам ја предочавала и прошлог пута а сада ми само 
одговорите господине «А», зашто сте код тужиоца децидирано изјавили 
тако како сте изајвили да сте на лицу места кад се све то завршило видели 
и командира Репановић Радојка, Нишавић Милорада и  називате ДБ-овац, 
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значи зашто сте баш, баш сте га описали и рекли да сте видели, зашто 
другачије сте сад на главном претресу исказали? 
СВЕДОК "А": Ја овај, реко сам да знам те људе све и описао сам га како је 
изгледао, они су ме питали за јакне, униформу, носио, ја реко није тачно не 
носи униформу никад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, Ви мене и даље не слушате како  ја Вама 
предочавам, значи кад се то завршило? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако стоји, кад се то завршило после су стили гу на 
лице места код те пицерије доктор Бобан Вуксановић, командир 
Репановић, онај ДБ-овац Нишавић Милорад? 
СВЕДОК "А": Па не знам, ја сам оно што би се рекло можда из сећања, али 
нисам био сигуран дал су, значи оно дал је сигурно дал је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи тад нисте били сигурни да је био? 
СВЕДОК "А": Нисам био сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како сте сад сигурни да није био? 
СВЕДОК "А": Зато што. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи морате разлике у тим исказима, морате да 
определите? 
СВЕДОК "А": Да, да разумео сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како тад у то време када сте саслушани, то је било 
2005.године, нисте сигурни а сад ево већ 2007., сад сте сигурни? 
СВЕДОК "А": Па ја кажем, значи то све је муњевито, то су долазили људи, 
каже дал је био, реко могуће да је био, али ја стварно се не сећам, па да га 
наведемо, наведите га, ако вам нешто значи наведите га ту, нек буде на 
броју ја сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ви сте говорили да сте господина 
Нишавића виђали у цивилу и говорили сте о томе да су ту биле и неке 
јакне у питању, црне. 
СВЕДОК "А": Да цивилна јакна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господин Нишавић каже да је он у то време био и у 
униформи, маскирној униформи, односно да је имао кошуљу и панталоне 
маскирне? 
СВЕДОК "А": Ја тог дана стварно га нисам видео ни у том оделу нит, не 
знам, ја се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, али кад сте га виђали тих дана, почетак рата 
и све, јел сте, Ви кажете да је био у цивилу, тако сте описивали? 
СВЕДОК "А": Да био је у цивилу махом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте ли га видели некада да је био у том, таквом 
оделу у таквој униформи? 
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СВЕДОК "А": Не бих могао да се сетим, да кажем то кад сам га видео у 
униформи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чини ми се на питање браниоца рекли да није било 
безбедно да се иде ако је човек, ако иде у цивилу, значи ако нема 
униформу. Па јел можете то да прокоментаришете, кажете није безбедно? 
СВЕДОК "А": Можда је оно на кратко обуче кошуљу преко или само док 
прође колима или нешто да га неко не упуца иначе овако ја не знам да је он 
имао неку константну униформу или неке чинове или нешто да је био 
запажен баш са униформом, значи, можда повремено некад, због кретања 
ето,  то само колко да има неко обележје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јел имате још питања? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Немам то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Петковић Мирослав, немате 
господине Петковићу. Хоћете да прокоментаришете ову путању, хоћете 
доћи, молим Вас. Ево ја бих Вас питала само да прокоментаришете пошто 
сте чули господина «А» како је описивао тај догађај, све сте пратили то, па 
је говорио, значи ипак мало супротно од онога како сте Ви то навели, да ли 
сте се можда нешто присетили, да ли је то тако било, да ли су цивили 
бежали том стазом или остајете при ономе како сте Ви Вашу одбрану 
дали? 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Остајем при ономе како сам ја дао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте Ви дали? 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да, да. Али с тим да ја опет кажем они су 
ишли, враћали се према полицијској станици и у правцу бензинске пумпе, 
један део цивила, а један део цивила је вероватно ишао и тим Рештанским 
путем као што је навео сведок «А». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То сад сте прецизирали, тако нисте, него сте 
рекли да су сад. Господине «А», да ли сте чули, да ли сте Ви видели да је 
један број цивила ишао према полицијској станици а један број оним путем 
како сте објаснили према занатском центру? 
СВЕДОК "А": Да Вам кажем једно, пошто сам значи био ту где сам се 
затеко и значи мени је било циљ само да препратим те људе, а људи су 
били што је рекао господина сад, још са свију страна али ја сам морао да 
препратим те људе који су изашли из тих кућа, зато нисам могао ја сад све 
да видим и да запазим где ко иде.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Нема више питања можете сести. Петковић 
Зоран, немате питања. Папић Рамиз, немате питања. Господине «А», Ви 
сте тврдили да Папић Рамиза нисте видели, јел тако? 
СВЕДОК "А": Тог дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК "А": Не, нисам га видео. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сутрадан? 
СВЕДОК "А": Сутрадан, мислим, не знам кроз маглу, можда се оно не 
знам ни ја више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то сам Вам предочавала? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел био у тој другој патроли Папић Рамиз или 
није? 
СВЕДОК "А": Папић Рамиз је био са. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не у тој другој, него сутрадан кад сте ишли лешеве, 
кад сте? 
СВЕДОК "А": Не, није он, они нису с нама се, нису се дружили, не нисмо 
се дружили него нисмо ишли заједно две патроле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, зашто сте опет другачије, зашто сте такав 
исказ дали код тужиоца, па сте рекли сутрадан је командир, ајде у односу 
на Папић Рамиза? 
СВЕДОК "А": Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто сте тако рекли, сутрадан је командир 
Репановић Радојко наредио Срђану, Андрејевићу, Бојовић Дејану, Папић 
Рамизу, дакле оној другој патроли о којој сам причао да иду по Сувој Реци 
до шиптарских кућа и да Шиптарима који су остали кажу да напусте Суву 
Реку, сад Вас ја питам зашто сте тако изјавили код тужиоца, а на овом 
главном претресу сасвим другачије? 
СВЕДОК "А": Они су ишли, ми смо ишли да скупљамо лешеве а они су 
били друга патрола која је ишла да обавештава ове цивиле који су остали 
по кућама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кад сте видели ту патролу, јел у тој патроли 
видите Папић Рамиза? 
СВЕДОК "А": Да, он је био са њима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да обавештава по кућама, јел тако? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја се извињавам, па ја сам га баш питао то и 
децидирано је рекао да уопште није видео, да је само чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана, тог дана да није видео, тог дана кад се 
дешавало. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Не, рекао је да уопште није, па ја сам га после 
питао, моје питање је било дал сте Ви видели дал је то наређење извршено, 
рекао је не, нисам видео, нит сам чуо да је то наређење извршено, па 
мислим. Сто пута се некако, чини ми се да се сведок наводи да каже нешто. 
Мислим, морам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то мора да се предочава, ја морам да предочим 
знате браниоче. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја просто не могу да се отмем, али пет пута ја 
дозволите, ја стварно нисам данас реч једну рекао али сад морам да се 
умешам. Пет пута, ја баш зато поставим децидирано питање овом сведоку 
да се отклони свака сумња и сведок лепо каже децидирано нит сам видео 
да је то наређење извршено нит сам чуо да је то наређење извршено и Ви 
сад опет питате добро јел знате ко је био у другој тој патроли, јел то, јел 
био ту Папић јел извршио и тако даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Не води то ничем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно да морам да питам јер је код тужиоца тако 
изјавио ја морам да питам зашто је различито казао. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Па Ви сте га, и то сте га питали уважена 
колегенице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумете, ја морам, то морамо да расчистимо, то 
нема уопште да ли Ви сад стављате примедбу што ја тако постављам 
питање, ја морам јер постоје разлике. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Али само прочитајте транксрипт и видећете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ја сад питам зашто су разлике у казивањима, 
само то, то је питање. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Али чини ми се да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас. 
СВЕДОК "А": Па ја сам реко, значи та патрола, ми смо тог дана ишли да 
скупљамо те лешеве да пратимо екипу која је скупљала лешеве а они су 
радили свој други задатак, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "А": И реко сам ја и ко ми је реко од кога сам чуо. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Јел могу ја да му питање поставим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете како не. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Па јесте ли Ви видели то да су они извршили 
тај задатак? 
СВЕДОК "А": Нисам видео али. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Јесте ли чули да су извршили задатак? 
СВЕДОК "А": Рекли су, људи су излазили из куће, ја сам видео људе после 
испред Робне куће који су значи излазили из куће, неко их значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко Вам је то рекао, рекли су да су излазили из 
куће, а ко Вам је то рекао? 
СВЕДОК "А": Видео сам људе како излазе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте видели? 
СВЕДОК "А": Из куће. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Уопште нисте рекли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Само тренутак, уопште то први пут сад 
помињете да сте Ви видели, о ком дану Ви говорите да сте видели људе 
како излазе из куће, да то прво појаснимо? 
СВЕДОК "А": То је после пицерије, не знам који дан је био, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је и прошли пут рекао, после пицерије. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Каже не зна који је дан био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После пицерије, говорио је о томе, не може да 
прецизира да ли дан, два то је говорио раније на главном претресу. Не 
може дан да прецизира да ли је то у односу на пицерију, значи после 
пицерије, али не може да прецизира да ли је дан, два, тако је барем рекао. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Опет инсистирам на том децидираном питању, 
да ли је видео да је то наређење о исељавању људи, да ли је он лично 
својим очима видео да је то наређење извршено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он не зна да ли је било, да ли је извршено. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли је он видео лично да неко улази из те 
друге патроле и људе тера из куће, врло просто, ево да ли Рамиза Папића 
он видео да истерује неке људе из куће? 
СВЕДОК "А": Ја нисам видео нити мого сам да видим. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Овако, ја ћу Вам показати фотографије 
жртава које имамо у списима. Па ћу Вас замолити да добро погледате те 
фотографије и да кажете да ли препознајете неко лице, пошто сте рекли да 
сте видели и да сте чак неке и препознали да сад ћу режију замолити да 
пусти те фотографије и да кажете да ли неког од њих препознајете. Хоћете 
режија молим вас. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Судија молим Вас да означујемо бројеве 
фотографија да се зна на коју се односи и шта говори сведок, због, не, не 
па зато и кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код мене редослед није тај, јел можемо да видимо 
из. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Било коју ознаку ради идентификације ставите 
број један или фотографија не знам ни ја шта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ево ја ћу вам прочитати бројеве само да 
видим. Значи фотографија, задња три броја ћу вам рећи 626, да ли 
препознајете то лице? 
СВЕДОК "А": Знам из виђења, али не знам име. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи кад кажем да ли препознајете мислим само 
да ли га препознајете као жртву као лице које је настрадало том приликом. 
Да ли сте га видели? 
СВЕДОК "А": Да ли је страдао од. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, тог дана када се све то догодило, да ли сте 
видели то лице, да ли сте препознали евентуално као жртву. Или јесте или 
нисте? 
СВЕДОК "А": Не могу да се сетим стварно.  
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:Ја се опет извињавам судија ја бих волео да се 
сведок изјасни да ли лице препознаје по имену и презимену а онда даље, 
молим Вас полако више слика ће да има, ово је прва. А онда да да одговор 
на то Ваше даље питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он га препознаје, он га препознаје али не зна да 
ли. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Не, али не зна ни име ни презиме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, не зна име и презиме. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Него он каже, па зна целу Суву Реку из виђења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Препознаје га по лику јел тако господине «А», јел 
по лику га препознајете? 
СВЕДОК "А": Само знам људе из виђења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана да ли сте га видели као жртву? 
СВЕДОК "А": Па не бих могао тачно да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Друга фотографија 627? 
СВЕДОК "А": Не, ово дете стварно нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, добро. Фотографија 628. Шта кажете? 
СВЕДОК "А": Па ово ми познато исто, али не знам имена, знам што кажу 
из виђења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи разумели сте моје питање, да ли сте као 
жртву препознали то, да ли препознајете та лица да су настрадала том 
приликом, значи рећи ћете да ли сте видели ту особу или не тог дана? 
СВЕДОК "А": Па сад да кажем, било је можда та девојчица можда је то та, 
сад не могу, била је петнаест, шеснаест година када је изашла, мислим оно, 
кад сам је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи мислите да је та девојчица била, а где 
мислите да је била, јел то оно што сте говорили да је била једна девојчица 
која је играла, не знам одбојку или? 
СВЕДОК "А": Да, да, они су горе тренирали поред зграде тамо наше. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па где сте ту девојчицу, мислите да сте видели? 
СВЕДОК "А": Па они кад су изашли, они су изашли из куће ОЕБС-а, они 
кад су бежали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видели сте само да бежи? 
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СВЕДОК "А": Да. И после у пицерију су били они, у пицерију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је била у пицерији? 
СВЕДОК "А": Е да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како Ви знате да је она била у пицерији? 
СВЕДОК "А": Па они сви се како су изашли из оне куће они сви су се 
закључали у ту пицерију, мислим ушли су у ту пицерију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви видите да је она настрадала, њен леш да ли 
видите? 
СВЕДОК "А": Е не знам после, нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нисте, добро. 629? 
СВЕДОК "А": Овога стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "А": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, 630? 
СВЕДОК "А": Е овог знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то? 
СВЕДОК "А": Не знам сад, заборавио сам имена, знам га тог брку, он је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то лице које сте спомињали кад сте 
набрајали? 
СВЕДОК "А": Он је ту поред куће убијен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је поред куће? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бујар Бериша? 
СВЕДОК "А": Е тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то тај брка што сте рекли брка Бујар, мислим? 
СВЕДОК "А": Да, кошаркаш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи он је био код те куће наслоњен јел тако? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 631? 
СВЕДОК "А": Не знам, не могу да се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да. 
СВЕДОК "А": Не могу да оценим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, 632? 
СВЕДОК "А": Не, то је мало дете, то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 633? 
СВЕДОК "А": Не знам ни овог малог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате. 634? 
СВЕДОК "А": Ма јок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 635? 
СВЕДОК "А": Ма јок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 636? 
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СВЕДОК "А": Не, не ни овог не препознајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово не препознајете. Наредна фотографија 636? 
СВЕДОК "А": Е ова жена ми је позната. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позната Вам је ова жена? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где би она могла да буде? 
СВЕДОК "А": Она сутрадан је исто поред куће ОЕБС-а, мислим да је она 
била, онако крупнија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то је сутрадан што сте видели ту жену? 
СВЕДОК "А": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фатима Бериша, њу препознајете? 
СВЕДОК "А": Па не знам јој име, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не ја говорим, ја говорим, значи то је Фатима 
Бериша? 
СВЕДОК "А": Е сад дал, видим доста је онако пунија и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добр, 637? 
СВЕДОК "А": Е ово не могу да препознам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 638, да ли можда ово лице препознајете. Да ли 
режија може мало да увелича? 
СВЕДОК "А": Не могу ни њега да препознам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете. 639 фотографија? 
СВЕДОК "А": Еву жену исто не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "А": Не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро 640? 
СВЕДОК "А": Ни њега нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели, добро, 641, шта је са овим лицем? 
СВЕДОК "А": Не знам не препознајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 642 фотографија? 
СВЕДОК "А": Не знам, ово мало дете, девојчица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, добро. Наредна фотографија 643 мало 
само приближите? 
СВЕДОК "А": Е сад ова старка личи ми на ону да је лежала на тротоару. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На тротоару? 
СВЕДОК "А": Да, колико се сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где тачно на тротоару кажете? 
СВЕДОК "А": Па ту у занатском. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У занатском центру. 
СВЕДОК "А": То је тај где сам обележио ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ханумуша Бериша, значи личи Вам да је то та 
особа која је била на тротоару? 
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СВЕДОК "А": Баш тако, имала је ту мараму. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то оно кад сте говорили? 
СВЕДОК "А": Два. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Двоје старих? 
СВЕДОК "А": Да, мушкарац и жена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи препознајете Ханумуша Беришу. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Ја се извињавам судија, немојте да он препознаје 
Ханумуша Беришу, он препознаје слику а Ви можете да констатујете да је 
то Ханумуша Бериша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не ја говорим о, молим Вас, ја морам да 
констатујем, сигурно да ја констатујем. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  А он не зна да је Ханумуша Бериша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сувишно Вам је, сувишно, он не зна уопште, ја 
коментаришем ко је, читам ко је. 644? 
СВЕДОК "А": Е, ову жену исто не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "А": Баш ми онако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате добро, 645? 
СВЕДОК "А": Не знам ову девојчицу не могу да препознам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 646 наредна фотографија? 
СВЕДОК "А": Ово дете мало, ма јок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате. 
СВЕДОК "А": Не стварно, мало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, 647 фотографија, мало само приближите 
молим вас, увеличајте? 
СВЕДОК "А": Ја ову жену нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели добро, наредна фотографија 648. Да 
ли препознајете ову особу? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. 649? 
СВЕДОК "А": Ма јок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ову девојчицу? 
СВЕДОК "А": Ма не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 650? 
СВЕДОК "А": Нисам ни видео ову жену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте, добро. 651, наредна фотографија? 
СВЕДОК "А": Не, не, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, добро. 652, наредна фотографија? 
СВЕДОК "А": Ма јок, ово мало дете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не дете, добро, наредна 653? 
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СВЕДОК "А": Не знам, познат ми је али стварно не знам.Виђао сам тог 
човека али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, само као жртву да ли препознајете, 654? 
СВЕДОК "А": Ма јок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, добро. 655? 
СВЕДОК "А": Не овог човека први пут видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Први пут га видите? 
СВЕДОК "А": Први. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 655? 656. Да ли препознајете? 
СВЕДОК "А": Онако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ову особу. Молим? 
СВЕДОК "А": Онако као кроз маглу, онако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је видите међу тим лицима настрадалим? 
СВЕДОК "А": Не знам, не могу да се сетим стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете? 
СВЕДОК "А": Не, много мутно некако и слике и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел може још мало режија да приближи, увеличате. 
Да ли познајете или не? 
СВЕДОК "А": Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, 657? 
СВЕДОК "А": Ма јок ово мало дете неко, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало дете, 658? 
СВЕДОК "А": Не знам ни ову женску. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 659? 
СВЕДОК "А": Е овог човека знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте га видели? 
СВЕДОК "А": Знам да је ту негде живео у тим кућама али стварно, нисам 
га видео овако убијеног, ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га видели као убијеног? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. 660, да ли ово лице препознајете? 
СВЕДОК "А": Ја не знам, не могу да се сетим, да ли је то он или не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК "А": Не могу да се сетим дал, да сам је видео убијену, ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете. Па јел је познајете? 
СВЕДОК "А": Па позната ми фаца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 661? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 662? 
СВЕДОК "А": Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ту особу? 
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СВЕДОК "А": Па не знам као да нису из Суве Реке, ја стварно не знам, 
можда су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 663? 
СВЕДОК "А": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 664? 
СВЕДОК "А": Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 665? 
СВЕДОК "А": Ставно не знам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 666? Да ли ово лице препознајете? 
СВЕДОК "А": Не, стварно не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 667? Да ли видите, препознајете ову особу? 
СВЕДОК "А": Не стварно не препознајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 668? 
СВЕДОК "А": Ма јок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 669? 
СВЕДОК "А": Не, ни ово дете, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, јел тако? 
СВЕДОК "А": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сада бих Вас ја. Добро, режија можете сада 
сведока «А» на мониторе. Хвала вам. На питање браниоца опт. Нишавића 
адв. Татомира Лековића на главном претресу од 07.12.2006. године рекли 
сте, на питање значи које Вам је поставио, да ли Вам је том приликом 
показао фотографију и Неџата Берише? Ви кажете показивао ми значи, 
нисам знао, ја сам рекао да ту живе Берише. Добро, добро, објаснили сте то 
а да ли вам је и Неџадову показао, па Ви кажете колико се сећам јесте. Да 
ли се сећате данас те фотографије, да ли се сећате како је то лице 
настрадало, па Ви кажете он је значи убијен ту иза куће ОЕБС-а. Сад га 
нисте препознали? 
СВЕДОК "А": Па нисам, нешто ми је мутно и оне слике питај бога од кад 
су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, али како баш знате то име? 
СВЕДОК "А": Чиме име? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неџадово? 
СВЕДОК "А": Нисам рекао да знам то име. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, али фотографију кажете и тачно сте знали. Јел 
се Ви то присећате да Вам је показана фотографија и да је означена као 
Неџад па сте тако одговорили? 
СВЕДОК "А": Показана ми је фотографија и ја сам рекао знам човека али 
не знам му име. Не знам име. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И определили сте да је то лице које је настрадало 
иза куће ОЕБС-а? 

К.В. 2/2006 

ВР
З0
13
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 10.01.2007. год.                                             Страна 65/82 
 
 
 

 

СВЕДОК "А": Да, значи ја знам лица која су настрадала иза куће ОЕБС-а, а 
не знам тачно баш имена која. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извињавам се судија, сведок је децидирано рекао 
мени су показивали фотографије и рекли имена и презимена и рекли 
показивали куће и рекли то  је то и то. Он ниједно лице није 
идентификовао ни кућу, него то прича тужилац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја само хоћу да прокоментарише зато што сада 
када сам показивала ове фотографије нисте препознали Неџада па само то 
да прокоментаришете. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ: Судија јел су то исте фотографије које су 
биле пребачене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па лик је исти. Ако знате Неџада као Неџада јел то 
уопште знате да је то. Нисте га овде препознали па зато Вас питам? 
СВЕДОК "А": Нисам некако слике другачије нешто, баш стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих Вас још нешто питала. Да ли неко можда 
има питања да постави у вези ових фотографија? Изволите? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ако може сведок «А» само да каже судском 
већу и овде присутнима колико дуго је он у Сувој Реци?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је. 
СВЕДОК "А": Од јануара 1981. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: '81? 
СВЕДОК "А": Да. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Па само, у реду је, само да се подсетимо. Па ако 
може да само прокоментарише шта му је значило ово што је у току 
гледања фотографија рекао ови људи као да нису из Суве Реке и препознао 
је само колико сам ја избројао троје или четворо људи. Шта му је то 
значило, значи само да то објасни ако може? 
СВЕДОК "А": Те људе малтене као да нисам видео никада јер оног што 
познајем ја кажем знам тог човека, не знам му име, а ове људе, ту децу 
малу, те жене старе, ја нисам улазио у куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих Вас  само још. Изволите? 
АДВ. ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ:   Судија ја немам питања али имам један 
предлог. Предложио бих да се на погодан начин сведоку «А» однесу тамо 
у просторију где се сведок налази све ове фотографије и да се замоли 
сведок да их поново он прелиста, да их има непосредно у рукама, јер 
другачије осећај и утисак кад је фотографија скенирана и кад је на екрану и 
да определи која су то лица са тих фотографија да их је он препознао и да 
определи конкретно лица иза тих кућа на Рештанском путу која су 
настрадала. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумем, али мислим да је сувишно јер он кога је 
препознао он је препознао. Ништа нећемо добити тиме, ништа. Кога 
познаје одмах је рекао да препознаје, а ова лица не познаје. 
АДВ. ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Ја ћу на крају када овај сведок буде завршио 
да изнесем једну примедбу. Колико ја видим у принципу саплићемо се 
неколико дана смо изгубили око тог исказа који је тужилац узимао на своју 
руку без неке процесне потребе и разлога, без присуства истражног судије 
итд., али о томе ћу посебно примедбу да дам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има још неко везано за фотографије? 
Нема више питања? Изволите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пошто он нама, мени бар није било јасно да ли је 
он разумео шта све треба да каже данас, да ли треба да препозна лица која 
су настрадала или да? Ајде овако: да ли му је неко од тих које сте му 
показали, да ли му је неко познат, да ли личи на лице које он познаје? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па коментарисао је, овај му је познат, 
коментарисао је.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ево то би било моје питање да ли Вам је неко 
од лица која смо сада видели личи на некога или Вам је познат? 
СВЕДОК "А": Да, препознао сам двоје, троје. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да нисте рекли да сте га препознали? 
СВЕДОК "А": Рекао сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: За све сте рекли? То је важно само. 
СВЕДОК "А": Рекао сам, али имена сам заборавио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине «А», ја бих Вас сад још нешто питала: 
да ли кад сте ишли на те пунктове, кад сте ишли и обилазили, па сте рекли 
кога сте све видели, да ли Вам значи нешто име Шабани Рамадан и да ли 
Вам значи име Јокић Славољуб? Да ли познајете те људе? 
СВЕДОК "А": Јокић је био полицајац, Шабани колико се сећам и он је исто 
био полицајац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК "А": Шабани и Јокић су исто полицајци били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте, када сте обилазили те пунктове, да ли 
сте видели уопште њих тамо? 
СВЕДОК "А": У Ђиновцима мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер то ипак није много људи, јел тако, колико сам 
ја разумела? 
СВЕДОК "А": Шабанија нисам видео, рекао сам за Аризановића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја Вас сад подсећам да евентуално нисте можда 
и њих видели, зато Вас питам? 
СВЕДОК "А": Не, стварно нисам, Шабанија нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јокић Славољуба да ли сте видели? 
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СВЕДОК "А": Нисам видео а можда је био, стварно га нисам видео зато 
што. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас питам због тога што кад нам је опт. 
Јовановић Ненад износио своју одбрану и он је описивао кога је све видео 
па нисте случајно Ви, ја хоћу да Вас подсетим да ли сте и Ви можда видели 
те особе? Значи нисте? 
СВЕДОК "А": Нисмо. Ја нисам пошто је било два пункта, један је био 
овамо нижи, један вишљи горе и сад не знам људи су били неки ту мало на 
положаје, овамо онамо, ја нисам се кретао сваки где је и нисам видео 
сваког ко је баш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли има још евентуално, изволите. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Једно питање, окривљени господин 
Јовановић је рекао да је он тога дана када су кренули на Рештански пут, 
када су били ти «Чегрови», када је било то што говори сведок рекао «ја 
јесам рекао ајде, ајде, али сам мислио да се прикључе увиђајној екипи», у 
том смислу питам да ли је била ту нека увиђајна, да ли он  зна? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, рекао је да није видео. Рекао је да није видео 
увиђајну екипу, рекао је. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тога дана није видео. Питања нема, јел тако? 
Добро. Да реците. 
НАТАША КАНДИЋ: Ја би замолила сведока само да нам објасни у вези са 
лекарима, гинеколозима, кога он познаје од лекара посебно гинеколога, да 
разјаснимо то? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, кога Ви познајете? 
СВЕДОК "А": Право да вам кажем ни његово име не знам, али знам га из 
виђења зато што је радио, од моје зграде где сам ја становао зграда Дома 
здравља је била 15 метара, значи свако дежурство, човек онако проћелав не 
знам му име али  знам да је радио ту у Дому здравља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте рекли да сте препознали нека лица, па сте 
између осталог навели име Агрон, то је већ вама било предочено и речено 
Вам је да је то лице живо? 
СВЕДОК "А": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како, ко је то Агрон, кога Ви да ли сте случајно 
знали још неко лице по имену Агрон или ко је то? 
СВЕДОК "А": Па не знам можда сам и ја га знао, та имена, сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај човек је жив, Агрон Бериша, зато Вас питам а 
Ви га препознајете, баш ређате кога сте препознали између осталог и њега? 
СВЕДОК "А": Али сад нисам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК "А": Ма нисам га препознао на сликама. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Па јел можете да објасните одакле вам то име 
Агрон, како га препознајете? 
СВЕДОК "А": Па не знам, тужилац исто када су биле неке слике он ми ту 
рекао имена, ја стварно нисам, знао сам тог брку, а сад да ли је тај брка 
Агрон, да ли, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли Ви имате још нешто да додате, 
евентуално што Ви би желели нешто да кажете, да Вас ја још нисам ни 
питала и да Вам уопште није ни постављено неко питање, а да Ви желите 
да прокоментаришете? Да ли бисте имали још нешто да додате? 
СВЕДОК "А": Ја немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
  
 

Констатује се да су подаци о ицентитету заштићеног сведока  
затвориће се  у посебан омот са назнаком «заштита сведока, службена 
тајна, строго поверљиво», запечатити службеним печатом суда и 
предати на чување истражном судији. 
 
  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тражите трошкове и колико имате?  
 Хоћете питање сведоку госпођо Кандић? 
НАТАША КАНДИЋ: Извињавам се. Ја бих опте замолила сведока за 
разјашњење, помињана је данас машинска радионица на Рештанском путу, 
па питање за сведока да ли је он био тамо и ако је био шта је видео шта се 
тамо догађало? 
СВЕДОК "А": Ја сам рекао да смо. 
НАТАША КАНДИЋ: Не, не машинска радионица? 
СВЕДОК "А": То је машинска радионица поред пута, значи ми тај дуж од 
станице па до Раштана и она гробља где су у Сувој Реци, ми те куће смо 
обишли да би, било је летње време и да се ти лешеви скупе и да се саране, 
значи шта сам видео, шта сам могао да видим ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "А": Ако је био леш ми смо покупили ја. 
НАТАША КАНДИЋ: Који је то дан био у односу на када је био тамо 
испред пицерије? 
СВЕДОК "А": То је сутрадан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је. Добро. Сведок трошкове тражи? Колике 
трошкове опредељује? Хоћете рећи који су Вам трошкови, колико, за све 
ове дане колико сте били саслушани? 
СВЕДОК "А": Па ја имам за карту, значи у оба правца 400,00 динара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је то укупно? 
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СВЕДОК "А": Па не знам, 7 дана колико је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико 2.800,00 и смештај сте имали? 
СВЕДОК "А": Не ја нисам имао смештај. 
 
 
 Суд доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Исплатити сведоку трошкове превоза у износу од 2.800,00 
динара. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ми сутра настављамо саслушањем сведока 
Миљковић Милутина. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Главни претрес наставља се. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А добро изволите? Јел имате, изволите примедбе да 
чујем? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Судија ја немам примедбу ја опет имам предлог 
да се издвоји из списа изјава коју је дао сведок «А» пред истражним 
судијом 21. маја, ако се не варам, код тужиоца 21. јула 2005. године јер је 
на недозвољен начин узета, недозвољеним методама и у записник није 
ушла изјава сведока него изјава тужиоца који је узимао, не би га сад 
именовао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Сведок «А» може да напусти, да, да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И сматрам да из транскрипта, мада је сад ушло у 
транскрипт сва питања у вези 21.7. треба да се издвоје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Изволите? 
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АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Ја сам пажљиво пратио све досадашње 
главне претресе, а са нарочитом пажњом сам пропратио излагање овог 
сведока који је данас завршио са својим сведочењем. Казивање овог 
сведока, а казивање и неких ранијих сведока изазвали су праву конфузију и 
саплитање и по мени у појединим тренуцима непотребне дилеме и 
конфликте овде у судници само због тога што је од стране тужиоца 
узимана без икакве потребе, значи разлози хитноси, разлози неке процесне 
ситуације итд., да се узима на такав начин изјава и да се предочавају 
сведоцима фотографије ја искрен да будем нисам сигуран да је тужилац 
предочавао фотографије овом човеку коме смо данас овде у суду 
предочавали ове фотографије да су то те исте фотографије, да је то све 
цела ова процесна радња чињена без потребе у смислу да се ради без 
истражног судије, без бранилаца, без свега тога и дакле истичем то као 
примедбу и уједно подржавам предлог и поново стављам предлог да се 
исказ овог сведока и искази свих лица од којих је тужилац узимао на исти 
начин изајве издвоје из списа предмета и да се одвојено чувају код 
истражног судије.  

Тврдим да ће те изјаве више да нам одмогну и више да нам направе 
конфузију него што ће да нам помогну у овом предмету. Много има 
сведока, много има догађаја, много ситуација које треба расветлити и сада 
ми имамо ситуацију да сведоци причају исту причу, предочио истражни 
судија јели био тај, па рекао је овај да је био и он ту, па добро пиши да је 
био.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Под таквим условима је узимана изјава и на 
основу такве изјаве треба да се сутра суди људима за једно овако тешко и 
озбиљно кривично дело које је објективно гледано тешко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Изволите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ (бранилац првооптуженог): Судија 
подржавам  ово што су колеге пре мене предложиле у погледу записника о 
саслушању сведока који је узет у складу са новим одредбама ЗКП-а од 
стране јавног тужиоца без присуства јавности, кад кежем јавности мислим 
иск ључиво на стручну јавност и лица која су обавезна да учествују у 
поступку. Не мислим да је тужилац из било које намере злоупотребио 
овлашћења која су му законом дата, већ је то на погрешан начин 
протумачио и на погрешан начин применио.  

Ви ћете видети имали смо случај овог сведока, имали смо претходни 
случај сведока Вељковића, чућете у току поступка, а сигуран сам да сте се 
упознали са садржинама исказа сведока који су дати пред истражним 
судијом у претходном поступку, колико сведока негира чињенице које су 
дате пред тужиоцем као записник. Нажалост имајући у виду законска 

К.В. 2/2006 

ВР
З0
13
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 10.01.2007. год.                                             Страна 71/82 
 
 
 

 

овлашћења, односно одредбе закона, Закона о кривичном посутпку пре 
свега, ти записници су формално се могу узети као доказ пред вашим 
већем приликом одлучивања. Мислим да је то једна велика опасност и ово 
што је колега Лековић рекао доводимо читав поступак у једну фазу која ће 
много и вама отежати ситуацију да можете правилно да оцените 
чињенично стање које се буде утврдило, а да не говорим о мешању 
чињеничног стања које  се евентуално може утврдити другим доказима. 
Дакле сви ови докази који су од стране тужиоца су узети су невалидни. 
Невалидни су због тога што је тужилац погрешно тумачио одедбе Закона о 
кривичном поступку.  

И даље стојимо на становишту да иако изричито у  закону то не 
пише када се поднесе предлог за спровођење одређене истражне радње тог 
момента предмет се налази у надлежности суда. Шта има више тужилац 
сам да јури сведоке по кафанама и сличним местима да у четри ока са 
њима разговара и ево какве ми резултате имамо. 
 Дакле говорим генерално о свим тим записницима, то ћете сами 
видети и то ће бити један проблем са којим ћемо се суочити и због тога 
предлажем да се сви, укључујући посебно овај, записници тог типа издвоје. 
Ми имамо њихове изјаве пред истражним судијом у фази истражних 
радњи, имамо њихове изјаве које су дали у претходном кривичном 
поступку, дакле у фази истраге, веома исцрпне исказе на транскриптима, 
према томе ја не видим уопште разлога да се ови и овакви искази који су 
код тужиоца на овај начин узети користе. Поготово сматрам да се супротно 
одредбама Законика о кривичном поступку узети и стога се придружујем 
примедбама колега и предлогу и проширујем тај предлог и на остале.  
 Оно што бих рекао у односу на исказ овог сведока као и у односу на 
ранији исказ овог сведока ми овде имамо један конгломерат супротности 
које до овог тренутка ни на који начин није рашчишћен и ако сте се ви 
исцрпно трудили укључујући и тужиоца и пуномоћнике, а и саму одбрану 
да многе нејасноће и многе противуречности које стоје у исказима овог 
сведока се отклоне. Једноставно оцена исказа овог сведока је на вама али 
као бранилац дајем примедбу на његов исказ који је дао сада као и на све 
исказе претходне. Видите да више од половине чињеница о којима он 
сведочи, о којима говори о којима исказује, било у истрази, било на том 
несрећном записнику код тужиоца да не говорим записник у полицији који 
не можемо да користимо, што је мени јако жао имајући у виду мог 
клијента и неке чињенице које су јако битне у том делу, било онај 
записник који се може погледати а који опет не би требало да се користи из 
Хага итд. Видећете комплетно да о свим чињеницама, чак 60 % чињеница, 
могу слободно да оценим он говори потпуно конфузно и супротно.  
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 Исказ овог сведока је буквално велики проблем и за ваше веће,а 
нажалост имајући у виду досадашњи ток пуступка са којим смо упознати 
ово је један од главних сведока, тако је од стране одбране и дат, такав му је 
знача од стране тужилаштва дат и такав значај му је и дат у овом поступку.  
 Што се тиче мог брањеника ви сте видели у току поступка колико је 
он пута поновио да је то тај човек, ми намерно нисмо хтели да улазимо у 
било какву причу јер смо били суочени са опасношћу да инструиран 
сведок у шта веома основано сумњамо,  може у једном тренутку да из било 
којих разлога, било заштите себе због неких догађаја, било због договора 
са тужилаштвом или неких других инструкција са неким трећим лицима 
каже јесте, то је тај човек. 
 Молим Вас Ви сте видели он га је описивао до детаља, е данас кад 
му покажете фотографије није тај џип, није та униформа, није та фризура, 
није тај човек, а ми то упорно од почетка тврдимо да се ради о заблуди о 
личности. Ми не тврдимо јер не знамо, нити мој брањеник то може да 
тврди да неко није био ту, ми оно што знамо то је то да мој брањеник тог 
тренутка није био ту, односно да постоји заблуда у личности, класична 
заблуда у личности. 
 Видели сте сведока он није могао да одговори на сијасет питања по 
питању функциионалне организације јединице, Посебних јединица 
полиције, по питању команде њихове, он то не зна и то је природно да он 
то не зна. Он зна само оно што му је речено, како му је речено, речено му 
је или приликом првог саслушања у полицији или од стране тужиоца када 
је разговор. 
 То пред истражним судијом никада није могао да каже зато што му 
није на тај начин предочавано, нити је то могао на претресу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Дакле ради се о класичном примеру 
заблуде о личности која није опет производ његове маште, него је 
производ очигледно намере и то приликом првог саслушања у полицији, а 
обратићете на пажњу на то, посебно срећем пажњу на тај део исказа 
његовог где он каже да је он прво дао опис у полицији, а онда је погледао 
фотографије.  
 Молим Вас погледајте његов опис како је он описао првоокривљеног 
у полицији први пут, формално знам да не можемо да користимо то као 
доказ јер није доказ, али молим Вас погледајте, описује сасвим друго лице 
и то лице препознаје на фотографији и он надаље више никада не види ни 
фотографију Митровића и питање која је фотографија њему у полицији 
показана, али он помиње то име за које му је речено,  а данас сте чули да је 
рекао «ја ваше име нисам знао то су ми у полицији рекли». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И то је велики проблем са којим се 
суочавамо, због тога судија ја Вас молим да исказ овог сведока веома, 
веома пажљиво простудирате уколико је то могуће, рекао бих не био Вам у 
кожи, што се тиче анализе исказа и овог сведока и оног претходног када је 
у питању Вељковић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Изволите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија још нешто само извињавам се, ми 
ћемо имати одређених предлога по питању неких чињеница које су у 
супротности са исказима  мог брањеника, односно одбраном мог 
брањеника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па наравно, увек можете да поставите предлог, то 
је сигурно. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Те предлоге ћемо ставити, а волео бих 
само да знам од стране већа ево за сутра и од стране тужиоца један доказ за 
који сматрам да је веома важан доказ који нисмо имали у истрази нажалост 
он је прибављен у фази од окончања истраге па до оптужења или тек 
касније већ почетком поступка, ја немам такав податак, то је извештај о 
повредама овог једног сведока који се налази на фотографији на коме у 
углу оловком пише, значи ручно пише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро то сам видела све. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Податак 11,40. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, јесте. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Због тога Вас молим да са тужиоцем 
узмете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ручно пише али има и други извештај који је. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Други извештај каже сасвим супротно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо видети, наравно сигурно да ћемо да 
проверимо све. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Зато Вас молим имајући у виду исказ тог 
сведока, од тога ће зависити низ врло озбиљних предлога да не би губили 
време ја бих те предлоге ставио да у току поступка одмах. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви предлажете да се одмах затражи извештај. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, у сваком случају хоћемо. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ако то није 11,40 како пише горе руком 
већ је 1,00 како стоји у оној књизи тамо, а одмах иза тога следећи број,  
време је 11,00. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро немојте сад о томе, него конкретно значи 
само сам хтела да чујем. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Молим Вас то је јако битно да ли је та 
фотографија снимљена тог дана, да ли је тај човек тог дана тако изгледао. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сигурно да ћемо затражити све. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да се не ослањамо само на исказе 
сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сигурно, сигурно. Па наравно да ћемо исцрпети 
све што је могуће. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ако то није довољно то 11,40 што пише 
горе, ја Вас молим да се затражи и то смо предлагали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сигурно да не може бити довољно колега да 
неко  допише 11,40.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ:  Читав протокол. Судија саслушајте ме 
још минут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сам Вас саслушала. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Само још један минут, читав протокол о 
пријему тога дана, да се види да ли је у периоду од 1,00 до 11,00 како стоји 
за остале који су истих хелихоптером допремљени има неко да је уписан 
јер ће се видети да је фактички грешка у питању приликом уписа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све ћемо то испитати. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И да је то време које пише на овом 
документу тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сигурно, све ћемо видети. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То ако је спорно, ја Вам значи то 
предочавам да уколико је то спорно да се од ВМА затражи читави 
деловодник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно. Изволите колега? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја би се прдружио свим овим примедбама које 
су моје колеге рекле и не би понављао у том делу а остајем и при овим 
примедбама које сам у току давања исказа овог сведока лично вама као 
већу упутио, а само би још додао овом предлогу који је уважени колега 
Ђурђић дао за издвајање исказа датог код тужиоца предложио за сведока 
«А» да се том предлогу дода и мој предлог да се исто учини и са исказом 
сведока Вељковић Велибора такође датог ја не знам тачно који датум код 
јавног тужиоца, зато што је дат противно одредбама члана 89 ЗКП-а, а 
нови моменат смо сви могли да видимо у току давања његовог исказа када 
је човек недвосмислено у једно три-четри наврата рекао да је он тај исказ 
ипак давао под малим притиском како је рекао тужиоца, према томе то је 
толико очигледно, сам је сведок рекао на који начин је давао тај исказ и 
што се нас тиче где ћете већег доказа да је такав исказ дат противно 
одредбама члана 89, тако да молио би да и овај предлог ставите у 
разматрање када будете ставили исказ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала. 
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АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Очекивао сам судија да сте прихватили 
предлог колеге Татомира Лековића јер је он предложио да позовемо и 
сведока Велибора Вељковића, ови супротни искази је неминовно да 
суочимо ова два сведока ја сам очекивао да ће он данас доћи тако да је мој 
предлог да их ипак у једној, даљем току поступка, колико већ сутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се позове јел да? 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Изврши њихово суочавање. Што се тиче 
предлога за издвајање списа по 504 Ј, мој процесни предлог и даље постоји 
а још није одлучено о томе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Као прво судија да Вам се извиним за 
оне упадице које сам изазвао приликом суочења Слађана Чукарића и 
сведока «А». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заборавили сте да се представите. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Владица Васиљковић, бранилац 
Слађана Чукарића. 
 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: На то ме је изазвао тужилац који је 
грубо злоупотребљавао свој положај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте сад образлагати, довољно је извињење. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Придружујем се свим предлозима које 
су дале моје колеге и желео би да истакнем свој приговор јер сматрам да је 
исказ сведока «А» контрадикторан и по мојој оцени и оцени мог клијента 
лажан. Наиме, ако се наводни догађај и догодио онако како га је описао 
сведок «А» онда је потпуно несхватљиво да сведок не зна ко су људи који 
су ликвидирани испред куће, а ради се о његовим комшијама, мештанима 
који живе 100 метара од његове куће. Такође опште је позната чињеница да 
сваки испаљени метак из пушке не погађа циљ и да исти није смртоносан.  
 Сведок тврди да су пуцали Чукарић и Тановић али не зна ко је у кога 
пуцао и ко је кога погодио па се с правом поставаља питање да ли је у тој 
ситуацији Слађан Чукарић неког погодио. 
 Стрељања се врше тако што више лица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте колега, па нећемо сада да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Уреду, онда ћу само кратко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да образлажемо како се стрељање врши, молим 
Вас, само. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Дакле сведок не зна ни лица где су 
погођена, а  познато је да пролазак пројектила кроз меко ткиво изазива 
крварења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте молим Вас. То оставите, ми смо тек на 
почетку, то оставите за неку завршну реч, молим Вас. 
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АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Не, не добро само да предочим још 
једну ствар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само у односу на овог сведока, шта јел имате још? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да, да не зна положај леша и не зна ко 
је где погођен. Друга ствар када смо тако код пицерије, сведок је изјавио да 
су бачене две бомбе у просторији која је површине 40 м2, дество минско 
експлозивних средстава  у тој просторији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте молим Вас, немојте тако. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Изазива молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Васиљковићу. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Па то су контрадикторности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви имате примедбу, схватам као примедбу на исказ 
сведока. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да, да у том делу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али немојте ми објашњавати како се врши 
стрељање, како, молим Вас. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Молим Вас судија ја говорим о 
нелогичности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро имате примедбу на тај исказ. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да, да у том делу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: И желим да кажем следеће да је ако се 
наводни догађај догодио онако како је сведок објаснио онда је немогуће да 
сви лешеви буду у једном комаду јед долази до вишеслојног цепања ткива. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Васиљковићу, да ли ме чујете шта сам 
Вам рекла, оставите за завршну реч, дајте молим Вас јел имате још неких 
примедби, предлога. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Имам. У ситуацији када је више 
десетина припадника државних снага одбране, значи полиције дејствовало 
са једне стране онда сматрам да је дегутантно да се читав овај догађај 
сваљује на једног покојника и једног полицајца приправника и због свега 
напред изнетог сматрам да се ради о лажном сведочењу и као доказ 
тражим  да се дође до књиге дневних догађаја ОУП-а Сува Река. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо. Ја само хоћу да вам скренем пажњу, без 
обзира сигурно све што имате у електронском облику вршите увид у списе, 
погледајте све што се дешава, мислим Ви ћете о свакој важној радњи, све 
је важно, бићете обавештени, али опет вам скрећем пажњу вршите увид у 
списе. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Уреду судија немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има још? Изволите. 
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ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Извињавам се прво господину тужиоцу за 
емотивно реаговање, јер и он понекад тако реагује ко ја. Сви смо у тешкој 
ситуацији, бар ја, још једном се извињавам. Мој бранилац је доста у вези 
сведочења сведока «А» изнео. Нажалост овде имамо његову причу и 
апсолутно која је супротна од материјалних доказа и моја фотографије од 
тог дана, кажем од тог дана од 26.марта `99. године око 10,00 часова. Значи 
то ћемо потврдити и многим другим изјавама сведока. Предложио сам у 
почетку да затражимо од Министарства унутрашњих послова да ли ми 
имамо блиндирани «Ланд Ровер» тегет боје, то је сведок категорички 
тврдио да је тако било. Можда су неке друге јединице имале. 37.-ми одред 
и 87.-ми одред тврдим да нису а то ћете добити и званични документ, нити 
је имала војска, значи нисам могао нигде нити да га позајмим, значи 
апсолутно се не односи на моје возило, на мој опис као што видите коса 2 
милиметра, а Ви видите колико сам ја тог дана имао задатак и проблема, 
погинуле рањене, зарушене и да стигнем сад да се пресвучем, друга је то 
униформа јер сведок тврди да сам имао залени комбинезон, што апсолутно 
немамо у опреми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте то рекли, сматрам да је то примедба у делу 
исказа сведока. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ја би то значи злоупотребио војну 
униформу, можда би ме неко ухапсио, ја мора да носим своју униформу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Митровићу све сте то рекли, молим Вас, 
значи ја схватам да је то Ваша примедба на овај исказ сведока. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Јесте и још само немам 2 милиметра косу 
имам 6-7 милиметара, сантиметара, 6-7 сантиметара више, види се ту, ово 
говорим ради транскрипта и неко ће некада да прочита, а тужилац и остали 
како су давали изјаве или припремали предмет као што пише у оптужнице 
молим Вас да то упоредимо. Даље, сведок «А» је говорио да ме најмање 3, 
4, 5 пута видео са пок. Зораном Ранђеловићем мојорем командантем 87-ог 
одреда ја тврдим и доказаћемо да никад са њим ни једном ни случајно 
значи нисам био у ОУП-у Сува Река и предлажем много сведока, као што 
сам ја имао возача и пратиоца и као што би било неодогворни да ја возим 
возило, тако исто и тај команданат који је раван мени који има исти број 
људи, који има исто јединицу професионално није смео, није дозвољено да 
он буде возач, на шта би то личило, командант па возач. Имао је свог 
возача Стојковић Братислава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и ту је примедба. Уреду. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Предлажем Стојковић Братислава са 
сведока, његовог возача и његовог пратиоца Цаја га зову, занаћемо како се 
зове, Николић највероватније, Цаја, идентификоваћемо га. Предлажем 
начелника ОУП-а, да ли смо некад ја и Ранђеловић Зоран дошли заједно 
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код њега и ево Репановић нека се изјасни, код командира, у животу да ли 
смо једно на кафу дошли а не службено. Значи никада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Овог Витошевића, предлажем сведоке 
који су можда дошли са Ранђеловић Зораном, то је Станковић Миодраг 
старешина из 87.-ог и касније када је Зоран погинуо он је преузео и постао 
је командант. Предлажем по опису који је сличан који је сведок давао, као 
да га је нацртао, Ви да сте видели тог човека овде ви бисте рекли није то 
Митровић него тај човек, а то постоје два таква човека у 87-мом одреду то 
је из Ћићевца Ђорђевић, сад је заменик командира  станице у Ћићевцу, 
тако значи много ствари имам да предложим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете само мало молим Вас. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Онда Сикетић, доћи ће и  он као сведок 
тако да ћемо га имати и ту. Сада када смо гледали фотографије 
петооптужени Петковић Зоран је препознао мој џип наравно и видео је све 
и он ће сад да Вам каже који је видео око 10 – 10 и нешто сати у болници, у 
кругу болнице у Сувој Реци, у  Призрену, ево овде сад нека изјасни се 
човек, мислим да ће да потврди. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Значи овог момента ћемо и ту чињеницу 
потврдио је човек да је препознао возило. И још због чега сам ја сад овде 
на страни четри оптужнице да не понављам да сам професионални високо 
школовани, високо искусни старешина МУП-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте то рекли. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ:  Представник МУП-а Србије, представник 
Републике Србије. Овде није оптужен Митровић, овде је оптужен МУП, 
овде је оптужена Србија, то ће стајати у историји 300 година. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро то је Ваше мишљење. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Добро слажем се. Значи овакву реченицу 
коју је тужилац овде ставио, цитирам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате да цитирате, само значи примедбе у 
односу на исказ сведока. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Узета је из нечије изјаве, или од неког 
сведока или од неког. Ја би замолио господина тужиоца да ми каже из чије 
је то, јер ова два су кључна сведока Вељковић и сведок «А» мислим 
њихови, више ја не верујем да је неко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Митровићу ми смо тек кренули у 
поступак. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Тек кренули. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тек смо кренули.  
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ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Само да ми, или Ви ми реците ова 
цитирам «крећите, шта чекате, убијајте», само да ми објасните чија је 
изјава то и биће ми лакше кад лежим у притвору, кад губим здравље, ево 
морам на операцију, једну, другу и тако даље. Ево објасните ми Ви, 
господин тужилац. 
 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте постављати питања, мислим како сад 
мени постављате питања, тужиоцу питања, молим Вас. Добро, да ли имате 
још неку примедбу да изнесете или евентуално предлог. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: И исказ сведока опис, ја сам ускраћен 
страшно тиме што није вршено препознавање на основу записника и 
професионално судско или полицијско препознавање. Шта је то показана 
му слика и то сам ја  и сад кад ме видео нисам ја и све оно што имате ту 
сасвим је нешто друго у односу на мене, а ја сам, можда је неко прошао, 
можда је неко у војној униформи, то је ратно стање то је било један општи 
хаос а ја нисам ја сам био на другом месту имамо материјалне доказе, 
имамо сведоке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте то рекли. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Овако нешто не може да се нареди, јесте 
Ви чули Вељковића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Митровићу немојте поново износити, 
све сте рекли. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Дозволите ми, ево завршавам, још једну 
реченицу. Овако нешто не може да се, и да се неком нареди паметни људи, 
нормални људи, а фала Богу много је таквих, не би то радили, реко вам је 
Вељковић реко би било ко да не би то урадио, како може видели сте 
Репановића да није злочинац у смислу да је нормалан човек, видели сте 
Јовановића и тако даље и остале полицајце. У рату се дешавају несреће, 
трагедије, ово може да припишемо једној од тога. Сведок «А» је рекао 
неком је можда дошла жута минута, чули сте, ни једног момента није рекао 
неко је наредио неко је то организовао плански, не значи, али га ми 
правимо сад овде на основу оптужнице да је то било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Митровићу, све је забележено ко је шта 
рекао, немојте цитирати. Само јел имате још неки предлог евентуално за 
сад у сваком моменту можете поставити предлог. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: И ово са ВМА молим Вас да што хитније 
тај извештај добијете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сигурно. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: И хелихоптер је отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све ћемо затражити. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Отишао после 10,или пола 11 или 11, 
значи њему до Београда под ратном, питао сам  стручњака пилота ево га 

К.В. 2/2006 

ВР
З0
13
0



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 10.01.2007. год.                                             Страна 80/82 
 
 
 

 

господин Џого који је у публици ево га у публици, он за 40 минута под 
највећом брзином може да стигне из Призрена до војне болнице, па да 
прорачунамо то време и да прорачунамо све где сам ја у том моменту био, 
шта се где дешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има времена за те доказе, да коментаришете, има 
времена тек смо кренули. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Нема времена ја сам годину и по дана, већ 
сам 15 месеци у притвору. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо кренули у поступак. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ви сте кренули ја сам 15 месеци у 
притвору, ја губим здравље, ја сваки ево имате моје захтеве морам да се 
лечим а док све буде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имам све и Ви видите да ја све дозвољавам и који 
гот сте предлог дали дозволила сам и за посете и за лечење, а не то само 
Вама него за све оптужене се то односи.  
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Добро. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја ћу само разјаснити све ове предлоге 
које је поменуо и оне које сам ја ми ћемо писмено доставити суду тако да 
ћете имати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно. У фази доказног поступка. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да не бисмо губили време. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја би замолио колеге да стварно у овој фази не 
вршимо оцену доказа, а доказни предлози се зна кад се дају кад исцрпимо 
тужиочеве предлоге и сад губимо време. Ја имам у вези ове изјаве сведока 
и оног предлога који сам дао, сад сам дошао до 2 записника о саслушању 
сведока Јанковић Сретена код јавног тужиоца. Један је записник који смо 
ми имали који је тужилац пустио приликом подношења захтева за 
спровођење истраге и које ја држим у левој руци, а други је записник који 
је сад скинут са диска који сте Ви нама дали након што смо имали догађај 
8. или 9. децембра, само би Вам указао и предаћу вам ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа спорно и један и други записник је у 
списима. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У предмету. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И један и други записник. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Али хоћу да Вам предочим нешто што до сад 
нико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега Ђурђићу извршите увид у списе и тај 
записник о коме гововирите да Вам је споран записник и тај је у списима. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Хоћете да ми дозволите само да довршим шта 
хоћу да Вам кажем. У записнику који је био нама дат име Драгољуба 
Станковића поред ћирилице написан латиницом, у овом записнику који сте 
нам Ви сад дали то је име написано ћириличним писмом. Овде се помиње 
ратни злочин нема дела КЗЈ, овде има у уводу члан 142 ОКЗ, значи 
формалне разлике у записницима који су предати суду као доказ и то је 
доказ који иде у прилог да је на недозвољен начин узимана изјава и да је 
питање чија изјава се налази у том записнику, а ја Вам сад предајем оба 
записника која поседујем и која сам добио овде од опт. Репановића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема потребе имамо ми то у списима. То је 
сувишно. Све то имамо. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Само да допуним, то значи да није дошло до 
очигледне омашке па да један део фали, него да су два записника, да је 
једна била радна верзија а да је друга верзија била ваљда за суд или за шта 
је већ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо, добро. И то је забележено што сте рекли, 
све. Да ли има још неких предлога, наставићемо сутра. Молим Вас 
изволите  у вези да прокоментаришете неку примедбу у вези исказа 
сведока. Хајде изволите.  

Укључите  само микрофон молим Вас господине Чукарићу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Поштована судијо ставио би велику примедбу 
на сведока «А». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Је овај сведок, све његове, читајући његове 
изјаве и слушајући шта је до сада све рекао ја нисам толико образован, али 
сви Ви овде сте чули и видели ако то може да буде једно те исто што 
говори ја онда нисам нормалан. Стављам примедбу да овај сведок лаже, 
стављам примедбу да овај сведок себе заштићује од кривичног дела које је 
починио и на тај начин себе заштићује и оптужује мене и пок. Тановића. 
Нигде никог он не помиње сем пок. Тановића, па ме интересује зашто се 
само везује за Тановића и мене, да се то стриктно обрати пажња, ако смо 
само ја и Тановић све како он то наводно каже урадили, па  дајте да то 
вештачимо да видимо да ли је могуће све да два човека све то одраде то 
временом, како он то објашњава временски ово – оно, ако је то могуће да 
два човека све одраде ја немам више речи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јер овај сведок опет ћу поновити стриктно 
овом изјавом себе заштићује неког трпа, неког штити из ког разлога 
сумњам да је и плаћен добро од неке стране и то ћу да ставим, сумњам да 
је и припрећено са неке друге стране и да је сведок «А» веома вешто 
разговарао са некима шта да каже и кога да заштити. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А поготово у суочењу са породицом 
оштећених имаћу много тад питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро господине Чукарићу поновили сте се, то сте 
и претходно рекли. Хвала лепо. 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Главни претрес наставља се сутра: 
 
 

11.01.2007. године са почетком у 09,30  часова. 
 

 
 
ЗАПИСНИЧАР                       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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