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Констатује се да су приступили: 
  
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, 
 

•  Пуномоћнци оштећених адв.Драгољуб Тодоровић и 
Наташа Кандић, 

 
• Оптужени Митровић Радослав, опт.Јовановић Ненад, 

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

 
• браниоци оптужених адв. Горан Петронијевић и адв. 

Мирјана Несторовић,  адв. Ненад Војиновић 
 

 
• адв. Вељко Ђурђић, адв. Владица Васиљковић, адв. 

Татомир Лековић,  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Адв. Фолић Горан није присутан?  
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Али ме је замолио пошто је болестан човек, 
значи да га заменим на данашњем суђењу, па ако није проблем ја ћу да 
га мењам данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису у колизији никакве одбране? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Нису. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 

• за опт.Петковић Мирослава по заменичком пуномоћју адв. 
Палибрк Драган,  

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте сагласни са овим? Опт. Петковић 
Мирослав? Нема никаквих проблема. Добро.  
 
 

• адв.Милан Бирман,  адв. Палибрк Драган  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок Ђокић Горан да ли је ту? 
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Судија ако дозвољавате ја ћу морати да 
напустим главни претрес у 11 часова због обавеза по другом предмету, 
мењаће ме колега Палибрк, окривљени је сагласан са тим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ. МИЛАН БИРМАН: Ево ја сам урадио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте само мало. Ђокић Горан да ли је ту, 
сведок?  
 
 Да, да, доведите га. 
 
 
 

• Сведок Ђокић Горан  
 
 
 
 

Суд доноси  
 

Р Е  Ш Е Њ Е 
 
 
  Да се главни  претрес одржи. 
 
 
 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Судија ја мислим да господин Репановић 
нешто маше. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам Вас прозвала? Добро. 
 
 
 
 Присутан и опт. Репановић. 
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НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
 

САСЛУШАЊЕ СВЕДОКА ЂОКИЋ ГОРАНА 
  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђокићу добар дан. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте позвани у својству сведока, даћете ми 
прво Ваше личне податке, име оца? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја се зовем Ђокић Горан, име оца Живојин. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта сте по занимању? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Полицајац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени, година и место? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Рођен сам 24.04.1968. године у Лесковцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Боравиште? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Боравиште Лесковац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви сте као сведок дужни да говорите 
истину, давање лажног исказа је кривично дело, значи не смете ништа 
прећутати, једино не морате одговарати на питања уколико би тиме себе 
изложили некој кривичној одговорности, уколико би неког Вашег 
блиског сродника изложили тешкој срамоти или знатној материјалној 
штети. Ви сте као сведок дужни да положите заклетву, имате пред собом 
ту је испред Вас текст заклетве па прочитајте. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред судом 
будем питан говорити само истину и да ништа од тога што ми је познато 
нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Интересује нас догађаји у време 
бомбардовања, значи јел се сећате када је било бомбардовање, 
Југославија када је била бомбардована? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: 26.-ог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не само ме пратите, сконцентришите се, када 
је било бомбардовање Југославије, јел се сећате? Када је први пут 
објављено? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Датума стварно не могу да се сетим али знам 
да је то било у току ноћи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и шта чега се сећате, где сте Ви били, на 
којим пословима и где? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам био на пословима полицајца везисте, 
радио сам у полицијској станици Сува Река, иначе оделење везе где сам 
иначе ја радио налазило се у приземљу зграде ОУП-а Сува Река. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од када сте били у Сувој Реци и од када сте на 
тим пословима? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Од `95. године сам дошао у Сувој Реци, а 
значи пре избијања оружаних сукоба на Косову радио сам у дежурној 
служби ОУП-а Сува Река. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У дежурној служби сте пре избијања сукоба? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да био сам у дежурној служби, па до 
повлачења са Косова сам се искључиво налазио у дежурној служби 
ОУП-а Сува Река. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ја имам овде скицу полицијске станице, јел 
имате Ви? Реците само где су Ваше просторије биле и са  ким сте Ви 
били у просторији? Опишите нам мало ту просторију где сте Ви. 
Погледајте прво добро скицу полицијске станице.  
 Ја би молила режију да на мониторе ставе скицу полицијске 
станице. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Значи овде улазећи са десне стране овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало.  
 Е тако. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Улазећи са десне стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците видите имате приземље и први спрат? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да налазио сам се у  приземљу ОУП-а Сува 
Река. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Режија молила би приземље. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да приземље значи зграде ОУП-а Сува Река. 
Улаз је био значи улазио се кроз дежурну службу у оделење средства 
везе где сам ја иначе радио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел видите, то би било значи доле? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да овде доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Средства везе? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да средства везе. С тим што је на овим 
вратима, с тим што је овде показана скица врата, ту нису врата била 
значи одмах гледајући, него врата су се налазила са десне стране, овде 
значи наниже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где Ви видите врата? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ево овде на овој скици овде. Значи да ли је 
то био улаз, није ту био улаз него је био улаз са ове стране.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Означите тачно улаз где је био. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ево. Не, улазило се из дежурне службе.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Покажите нам то. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Улазило се из дежурне службе, значи из 
дежурне службе под косином у средства везе. Ту је зид значи који је 
делио преградни зид искован дрвеном ламперијом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где су врата у односу на дежурну службу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Врата су у односу била благо под косином. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте нацртали? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Јесте ево овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте да видим. 
 Сад ћемо да видимо. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Испод улазних врата, била су под косином 
су се налазила врата. Да, да где је стрелица ту су се налазила врата. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Овде где је ова баш стрелица? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да јесте ту стрелица ту су се налазила врата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи врата су, јел доле више мало према, 
нису на средини него ту? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, не нису на средини, била су доле. 
Дежурну службу и оделење везе делио је преградни зид. Преградни зид 
је био искован дрвеном ламперијом. У оделење везе где сам ја иначе 
радио улаз свим полицајцима није био дозвољен, био је забрањен. Иначе 
ја нисам  био полицајац обучени везиста, него био сам само полицајац 
који сам обављао дужност на срествима везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте сами били у тој просторији? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да  јесте сами. 
 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У оделење везе где сам ја иначе радио 
налазио се један телепринтер који је служио за примање и слање депеша, 
налазиле су се фиксне радио-станице, једна веза је била са Призреном, 
једана је веза била локална. Осим тих радио-станица које смо ми 
користили имали смо и ручне радио станице, имали смо пуњаче и 
користили смо колске радио станице. То су колске радио-станице које су 
биле прикључене на струјно напајање од акумулатора. Због тога у 
случају дејства напада из ваздуха кога смо тог дана очекивали да би што 
боље веза функционисала, ми смо користили та средства везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког дана сте очекивали напад? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: 26.-ог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 26.-ог сте очекивали? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да јесте НАТО тог дана је преузео ваздушну 
контролу лета над Сувом Реком, тако да смо ми тог дана очекивали 
жесток напад и тако да смо се ми и повремено напустали нашу 
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полицијску станицу бежећи и скривајући се у правцу, гледајући у правцу 
Приштине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Од кога сте, ко Вам је то јавио да ће бити 
ваздушни напад? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Из Призрена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Призрена? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, неко је јав љао «пажња, пажња, сигнал 
ваздух, напади из ваздуха»,а тако да смо се ми скривали. Осим на 
центрима везе где сам се ја налазио, налазио се прозор који је гледао у 
правцу улице, тај прозор је и пре избијања оружаних сукоба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то овде наспрам? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да јесте где сам исцртао ова врата, где сам 
показао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ту су врата,  а овде је прозор? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел овако што је оцртан као неки правоугаоник? 
Јел ту? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да јесте ту је био прозор. Тај прозор је и пре 
избијања оружаних сукоба не само на нашој згради где сам ја био на 
средствима везе и уопште у целој само нашој полицијској станици били 
су затамњени прозори. Офарбани прозори са белом фарбом.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где гледа тај прозор? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Овај прозор који гледа, гледа у правцу 
улице, а други прозор је гледао у правцу објекта за смештај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А овде где пише дежурна служба ту је тај други 
прозор? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ово је дежурна служба, значи која исто 
гледа у правцу улице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, кажите ми други прозор? Овај прозор гледа, 
пише прозор знате зато Вам говорим, ту пише прозор тај прозор гледа на 
улицу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је други прозор? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Овај други прозор где је овај правоугаоник, 
где сам ја ово исцртао овим вратима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ту се такође исто налазио прозор који је био 
офарбан и затамњен белом фарбом, а са унутрашње стране смо 
поставили панцирски прслуци и металне касе које су служиле од напада 
албанских терориста. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нацртајте тај други прозор и напишите 
«прозор». 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ево овде сад ћу Вам нацртати. Значи ово 
овде то је прозор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то је био кажете офарбан, префарбан? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, јесте. Значи пре избијања оружаних 
сукоба наши прозори на нашој згради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не ради нам документ камера па морамо овако. 
Добро, то је и нацртан овај правоугаоник, то је то, јел тако? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да јесте, то је био прозор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Јесте ту се налазио прозор где је и пре 
избијања оружаних сукоба наши прозори на нашим зградама су били 
офарбани и поставили смо панцирске прслуке и металне касе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте то поставили? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Панцирски прслуци са унутрашње стране и 
металне касе где сам ја конкретно био и овде где сам се ја налазио 
металне касе јел због дејства споља албански терористи јер су отварали 
ватру на нашу полицијску станицу да би нас заштитили од њихових 
метака и неког тежег наоружања ако су имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај прозор где сте рекли да гледа? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Овај прозор који гледа који сам ја сада 
исцртао гледа у правцу улице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сад која је то улица? Овде пише Призрен јел то 
према путу где је Призрен? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Тако је пут који води. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А која је ово улица? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: То је пут који води, значи пут до Призрена. 
Магистрални пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А први прозор? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Такође и овај први прозор гледа у правцу 
главне улице, такође који води пут до Призрена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Овај други прозор где је овде на овој скици, 
где се овде налази, тај прозор гледа у правцу објекта за смештај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то Вас питам. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Такође и тај прозор је био и пре избијања 
оружаних сукоба на Косову офарбан, затамњен и са унутрашње стране 
смо поставили панцирски прслуци због наше безбедности јер је и са 
друге стране дејствовало снајперско наоружање.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи и тај део је био заштићен? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Јесте, заштићен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То уопште отварано тај прозор? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, никако нисмо отварали а са спољашње 
стране налазиле су се металне решетке. Значи са металне решетке 
налазиле су се на тим прозорима које смо имали, налазиле су се. Такође 
и на свим прозорима које смо ми имали у нашој полицијској станици 
били су такође офарбани, затамњени белом фарбом и са унутрашње 
стране смо постављали панцирске прслуке да би нас на неки начин 
заштитили нас присутне који смо се ми ту налазили у тој дежурној 
служби. Имали смо случај да је и наша полицијска станица била и 
нападана од стране албанских терориста.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је то било? Значи у том периоду значи од 
бомбардовања? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: То је и пре, значи и пре избијања оружаних 
сукоба на Косову наша полицијска станица је била нападана од стране 
албанских терориста, тако да и крим технику извршио крим техничар 
Јовановић Тодор.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте добили неко специјално упутство како 
ће функционисати све то након бомбардовања, да ли сте имали 
претходно неко упутство како да се обезбеди станица, људство где да 
буде, патроле и то? Опишите нам  мало то како. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Сад ћу, описаћу Вам госпођо судија и то и 
пре избијања оружаних сукоба стање у нашој Сувој Реци је било доста 
тешко и напето. Напетост се осећала и пре избијања оружаних сукоба. 
Значи и пре избијања оружаних сукоба стање нам је доста било тешко из 
разлога што је већи део број становништва налазио се албански, а мањи 
број се налазио број Срба који смо ми ту били. Полицијске наше снаге са 
резервним саставом једва да смо госпођо судија бројали од 100-130 
људи, једва да смо бројали. Од тога већи број полицајаца налазио се на 
обезбеђењу главне комуникације пута Приштина – Призрен, главне 
поште, робне куће и саме  полицијске станице која се обезбеђивала. 
Снаге ослободилачке војске Косова такође су нам се приближиле нашој 
у Сувој Реци, нашој полицијској станици тако да су понекад често и 
врло често су нападале на нашу полицијску станицу и отварајући ватру 
из њиховог пешадијског и снајперског наоружања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта значи ОВК се приближила полицијској 
станици? Да ли су били у самој Сувој Реци? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Приближили су се на једној удаљености од 
наше саме зграде ОУП-а Сува Река, ту спада зграда Општине, зграда 
робне куће, значи на том делу Пећана где је, како је гледала значи наша 
полицијска станица, са те стране су се приближили. Они су деловали у 
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униформи и у цивилу су биле, ја их лично и непосредно нисам видео, 
налазио сам се у дежурној служби сам се налазио, али наша безбедност 
је толико била тешка да ми нисмо могли да излазимо из Суве Реке. Осим 
тога због тога је моји непосредни старешине су применили заштитне 
мере, напуњене су вреће са песком, постављене су фертификацијски 
грудобрани ради заштите нас присутних који смо се ми ту тада налазили 
у тој дежурној служби и да заштити и остале полицајце.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које су Ваше непосредне старешине биле? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Моји непосредни старешине су били 
начелник Добривоје Витошевић, командир Радојко Репановић, 
помоћник Јовановић Ненад и заменик командира је био Борисављевић 
Драган. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он био присутан тог 26-ог, спомињете 
26. датум, јел то памтите зато што сте очекивали ваздушни напад? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: 26-ог Борисављевић Драган није био 
присутан. 26-ог били су присутни моји старешине Добривоје 
Витошевић, командир Радојко Репановић и Јовановић Ненад су тада 
били присутни.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 26. марта? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато Вас питам 26. март по чему Ви памтите да 
је то било 26-ог? Зато што сте спомињали тај ваздушни напад, да ли Вам 
је можда због тога остало у сећању? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ваздушни напад, сад не разумем тако 
питање сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто памтите баш да је то 26. марта било? 
Говорите о 26. марту, како је то било? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: 26. марта преко средства везе очекивали смо 
напад јер из правца Призрена неко преко средства везе који смо ми тада 
користили и имали где смо користили исту фреквенцију таласа као и 
они, неко преко средства везе јавља «пажња, пажња, напад из ваздуха, 
пажња, пажња, напад из ваздуха», тако ми који смо се налазили тада 
присутни, ја који сам радио на средствима везе ја сам само био 
посредник у средствима везе, значи нисам издавао никаква наређења 
само сам посредовао и оно што се тада тога дана који је неко јављао ја 
само осталим учесницима преносио да се очекује напад из ваздуха зато 
што је тога дана критичног дана догађаја НАТО преузео ваздушну 
контролу над Сувом Реком и очекивали смо неки напад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме Ви то јављате? 

К.В.2/2006 

ВР
З0
13
0



Транскрипт аудио записа                                                                           
са главног претреса од 12.01.2007.год.                                                Страна 11/113 
 
 
 

 

СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Јављао сам полицајцима који су се налазили 
на ободима општине око Сува Река и осталим полицајцима да би се 
могли да се склоне, да заузму адекватне положаје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поред Вас да ли се неко налазио тада када сте 
добили тај сигнал? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Поред мене када смо се ми налазили, 
налазио се начелник Добривоје Витошевић, Гогић Милован и остали 
присутни мислим који смо ми тада били у Сувој Реци. Између значи 
наше полицијске станице бежали смо са десне стране гледајући, трчећим 
кораком да спасимо живу главу у правцу Приштине смо били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми тад када Вам је јављено, да ли се 
представио, да ли се представио неко ко јавља? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, нико се није представио. Нико није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које је то време било? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мислим тачно сат, у преподневним часовима, 
поподне, када је то било када се јављао сигнал? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Верујте ми госпођо судија доста је време 
прошло и стварно не могу да се сетим. Само знам да, сећам се да је 
преко средства везе да је јављ ено да очекујемо напад из ваздуха. Осим 
тог дана када смо ми користили где сам ја радио на средствима везе, 
наша средства везе су била такође и ометана. Ометана су из разлога 
госпођо судија, из тих разлога зато што су нашу фреквенцију таласа коју 
смо ми тада користили на којој смо ми радили упадали су и припадници 
ослободилачке војске Косова, позивајући разне патроле и разне јединице 
на неким местима и локацијама из разлога да им постављају одређене 
заседе. Осим тога нису само ни они ометали средства везе, ометали су 
средства везе и припадници војске и полиције који су тог дана пролазећи 
значи поред главне наше комуникације дела пута ометали и наша 
средства везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми сад ово, пошто сте Ви добили тај 
сигнал и кажете да сте обавестили патролу, полицију око Суве Реке? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте нешто предузели у самој Сувој Реци 
како да се и народ заштити од тог ваздушног напада? Да ли сте неком ту 
јавили? Да ли сте се оглашавали са неким сиренама или било шта? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нико није имао тада сирене ко може да 
огласи народу на неки начин да продуцира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како јел предузимате неке мере? Значи 
очекујете ваздушни напад jел предузимате неке мере да заштитите то 
становништво? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Преко средства везе јављамо значи «пажња, 
напад» и ја преко средства везе само преносим оно што је било, значи да 
се заузме положај и да се склони људство од напада из ваздуха. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли имате у том моменту неки састанак 
са начелником, са комадиром, са помоћником пошто су они присутни? 
Значи јавља се бомбардовања ће бити, да ли имате неки састанак, да ли 
неког обавештавате ту? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Састанак ја нисам имао, нисмо имали 
састанак на средствима везе се трчећим кораком одлазим горе ко се 
налази у згради ОУП-а Сува Река од присутних, преносим и кажем 
напад из ваздуха, бежимо склањајмо се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било људи од прилике у полицијској 
станици? Колико је могло да буде људи? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Резервни састав који је обезбеђивао тада 
који су били испред објекта они нису напустали зграду, они су бежали са 
леве стране пошто такође су се и са леве стране налазили вреће 
напуњене са песком, склањали су се, а ми значи ја, Гогић и начелник и 
не знам сад ко је још био не могу да се сетим, ми смо бежали из станице, 
бежали смо у правцу гледајући у правцу Приштине, између два објекта и 
ту смо се крили. Напад ваздуха је трајао толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, ко је обезбеђивао у том моменту зграду? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Обезбеђивали су резервни, резервни састав 
полицајци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко, ипак је мало људи, ко је то, ко је то 
обезбеђивао зграду? Мора да знате ако је било јако мало људи? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни једног човека се не сећате ко је обезбеђивао? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не могу да се сетим стварно ко је 
обезбеђивао али зграду када смо напустали, значи тренутно полицајци 
бежали су са леве стране јер смо имали исто са леве стране постављени 
вертификацијски грудобрани и вреће напуњене са песком. Они су се 
склањали са леве стране да не би станица остала празна. Успели су са 
леве стране а ми смо бежали са десне стране и кријући се између два 
објекта између два објекта, ту смо се крили и напад је толико трајао да 
би. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био уз Вас кад сте се крили, када сте 
бежали? Ко је био поред Вас? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Начелник Добривоје Витошевић и Гогић 
Милован је био. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заједно са њима сте се сакрили ту где сте се 
сакрили? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, бежимо, напустамо зграду и склањамо 
се. Након неког времена неко јавља «пажња, пажња, сигнал ваздух», 
значи престаје опасност ваздуха. Након престанка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко јавља да је престао? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Такође исто неко из Призрена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Призрена? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Из Призрена јавља престанак опасности 
након тога трчећим кораком враћамо се назад опет у зграду ОУП-а Сува 
Река. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С ким се Ви враћате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Исто начелник Добривоје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са начелником и са Гогићем? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да са Гогићем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Улазите у полицијску станицу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да улазим у полицијску станицу где сам сада 
и овде приказао, значи улазимо овде са десне стране улазило се у 
дежурну службу у оделење везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то био дан? Пошто не знате кад је било пре 
подне, по подне, да ли је био дан? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Цео дан нормално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, јел то кад се догодило јел то био дан? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па дан је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми пошто сад ево имамо тај 26. март који 
сте запамтили по томе, 25. марта, значи пре тога да ли сте Ви имали неки 
напад на полицијску станицу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи имате отворена средства везе, да ли се 
нешто дешава? Да ли се дешава у делу Рештанског пута у тој некој 
околини да ли чујете да ли је нападнут неко? Покушајте да се сетите ето 
имамо дан који сте запамтили и у односу на тај дан да ли се нешто 
значајно догодило? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Како да Вам кажем свакога дана је било 
напада и ја стварно конкретно не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците овако идемо, само ми реците да ли 
су биле неке патроле? Уколико су биле колико је било патрола и ко је 
све сачињавао патролу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Које патроле? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали патроле? Ауто патроле? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да имали смо наше ауто патроле, наше ауто 
патроле користиле су службена возила УАЗ-е, блиндиране УАЗ-е. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било ауто патрола? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Имали смо две ауто патроле? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је сачињавао? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па сада састав патрола ко је са ким био ја 
стварно не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, али који су то људи који су, који су 
полицајци били у патроли? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У ауто патроли су били, био је Чукарић, па је 
био Тановић, био је неки сада не могу да се сетим, био је Цеци 
резервиста, па је био неки Гогић Мишко ли је, Папић Рамиз је био у 
патроли, сад да ли је он тога дана или ја стварно не могу да се сетим. То 
су били полицајци али било је доста и мешаних полицајаца тако да не 
знам баш адекватан прави распоред ко је где са ким био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био Петковић Мирослав? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Петковић Мирослав био је у патроли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имао надимак неко од њих? Рецимо Чукарић 
јел имао неки надимак? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Имао је надимак «Јајце». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су други имали неке надимке? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате. Добро. Не знате састав патроле, јесу се 
они мењали пошто су две патроле јесу се смењивали? Како је 
функционисала та патрола? Једна патрола ради целог дана или како је то 
било? По сменама,   како је то ишло? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па ја стварно не бих знао јер са тим 
патролама нисам био тамо, тако да ја стварно не би знао како су се оне 
мењале те патроле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, рекли сте како је била обезбеђена 
полицијска станица, овде имамо ми неко сазнање да је било неко 
обезбеђење и на звонику? Шта Ви знате о томе? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: На звонику никада нисам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, да ли знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Имали смо колико ми је познато, ја мислим 
да смо имали обезбеђење, било је у току ноћи се давало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У току ноћи? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да у току ноћу је било обезбеђење, давало 
се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим вас режија да покаже скицу Суве 
Реке.  
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 Јел имате ту пред Вама скицу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте му. 
 Јел Вам одговара ова скица како је? Погледајте добро. 
Орјентишите се, видите полицијска станица где је, помоћна зграда 
полицијске станице. Ево имате овде цркву и звоник нацртан. Да ли би то 
тако било? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Стварно не би знао да Вам кажем госпођо 
судија. Знам да смо имали, имали смо цркву, имали смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате како јел звоник надвисује цркву или 
црква звоник? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Стварно верујте ми не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Стварно не могу да се сетим јер доста је 
време прошло и стварно не могу да се сетим однос између звоника и 
цркве стварно не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па колико година сте Ви у Сувој Реци били? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам значи од `95 године сам био.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте запазили то? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Стварно не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и шта кажете обично ноћу су биле. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Обично ноћу смо имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дежурства, шта? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Дежурства да, дежурства. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На звонику? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико је ту обично било људи? Једно, двоје, 
ништа не знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не знам ја нисам то одређивао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ко је држао страже ту? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Полицајци су држали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Активни, резервни састав? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Резервни састав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Резервни састав? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су били наоружани? Да ли имате сазнања 
како су они били наоружани? Значи говоримо о звонику сада. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ако су, носили су своје лично наоружање 
које су имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које је то било ваше наоружање уопште 
полицајаца? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Мислите моје лично наоружање или 
њихово? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Полицајци, активни полицајци и резервни састав, 
јесу имали исту врсту наоружања? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја не знам резервни како је, ја сам значи 
носио свој службени пиштољ који имам по одобрењу. Службени 
пиштољ то сам носио и аутоматску пушку коју сам ја исто имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а уопште полицајци шта су носили? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Уопште полицајци су највероватније да су 
такође и они носили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то исто важило и за резервни састав? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па највероватније да једино онај ко их је 
задуживао најбоље зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, шта Ви знате, само Вас питам шта Ви знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Шта ја знам у вези оружја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вези оружја, шта су имали? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Највероватније да су носили своје лично 
наоружање које су задужили по одобрењу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате да је неко од њих носио снајпер? Да 
ли је био снајпер рецимо на звонику? Да ли то имате сазнање? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате да ли је уопште било снајпера у 
магацину? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја у магацину никада нисам био једино 
магационер који је издавао, значи он и најбоље зна ја тада никада нисам 
био у том магацину да знам колико имамо оружја, колико има 
аутоматских пушака, колико имамо наоружања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Какве су то ваше биле униформе у то 
време? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам носио плаву униформу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква је то плава? Маскирна или како? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Некада сам носио и у време, носио сам 
свечану униформу а носио сам и шарену униформу плаву. Пошто смо ми 
радили у дежурној служби ми смо носили свечану униформу, а носили 
смо и радну униформу плаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Осим вас полицајаца у Сувој Реци да ли је било 
још неких формација? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Познато ми је, познато ми је значи да је тог 
дана да су се налазиле јаке снаге МУП-а око Суве Реке да су биле. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Око Суве Реке? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да око Суве Реке, међутим  које и какве 
јединице су биле ја стварно  не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па какве су то јаке снаге МУП-а? Шта 
подразумевате под тим јаке снаге МУП-а? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: То су биле посебне јединице полиције, значи 
налазиле су се око Суве Реке а иначе њихов састав где и распоред где су 
се налазиле ја стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли су биле посебне јединице полиције у 
самој Сувој Реци? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У нашем хотелу «Балкану белту» где смо 
иначе ми били смештени налазиле су се јединице посебне из Крушевца, 
а они су имале своје њихове претпостављене старешине где су оне 
лоциране и где су се оне налазиле ја стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу они били измештени рецимо 26. марта? Да 
ли су били у самој Сувој Реци? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не бих знао да вам кажем јер ја сам се тога 
дана значи налазио у дежурној служби тако да ја тога дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не питам Вас тог дана, него тих дана? Да ли су 
били ту, од бомбардовања? Да ли су били ту? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Јединице су се налазиле, али ја тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су они изгледали? Које униформе су 
имали? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па доста полицајаца су носили и плаве 
униформе, а доста полицајаца су носили и зелене униформе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од чега је то зависило кад се носе плаве кад 
зелене? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па није то од ничега зависило него то су 
само полицајци који су, значи која је униформа имала то су носили, 
значи сад има униформа та, носи се плава, неко носи плаву, неко зелену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел то могло тако? Јел то није постојао неки 
ред кад се носи плава, кад се носи зелена? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја не бих знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате то? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја стварно не бих знао  у вези ношења то 
мора неко други да каже у вези ношења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро оно што Ви видите, како су они 
изгледали, шта су носили на главама? Како су били наоружани јер ипак 
су они били ту стационирани? Виђали сте их, како су изгледали? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У хотелу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Од тих полицајца неко је носио плаву 
униформу неко је носио зелену, шарену униформу, носили су качкете су 
носили су своје лично наоружање које су имали, значи неко је носио 
плаву униформу, неко је носио зелену, шарену униформу, ја стварно не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте имали прилике да видите да је неко 
имао неке тзв.пиратске мараме око главе или тако да је везивао? Да ли 
сте имали прилике то да видите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не ја нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја нисам био на улици ја сам конкретно сам 
ту био, тако да нисам то видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оружја  шта сте рекли да су имали Посебна 
јединица полиције? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да ли су они из Посебне јединице полиције, 
али носили су лично наоружање, носили су пиштоље, носили су 
аутоматске пушке.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су имали неке шлемове можда на глави, да 
ли сте то приметили? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па носе полицајци, сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не да ли носе него да ли Ви видите, да ли је неко 
носио? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја лично и конкретно тада нисам излазио, 
нисам видео. Значи конкретно тада, тога дана нисам видео, а иначе у 
хотелу где их видим, где смо се сретали носили су рекао сам госпођо 
судија да су носили и плаве и шарене, носили су качкете, имали су своје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми 26. марта, пошто спомињете тај датум, 
да ли сте тог дана имали неко притворено лице или претходног дана да 
ли сте имали притворено лице? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Лице притворено ја лично и непосредно 
нисам видео, значи ни једно лице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су просторије притвора у односу на вашу 
просторију, средства везе где су? Имате скицу. Погледајте јел то тако 
било? Јел видите где је притвор ту где и нама пише, јел то тако? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Јесте притвор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви можете да видите или да чујете или да 
ли је уопште  било некога у притвору? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо судија, ја лично и непосредно нисам 
видео јер тог дана сам се кажем пред овим судом да сам се налазио у 
дежурној и да сам био окренут леђима, радио сам значи на средствима 
везе где сам био, ја лично и непосредно лице нисам видео, лице 
притворено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ни чули да има? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Постојале су приче да је неко лице било, не 
неко него да су нека лица била приведена и да је са тим лицима као то су 
мештанске приче да је радио радник Државне безбедности, међутим ја 
то лично и непосредно нисам био нити у Државној безбедности никада 
нисам отишао да видим да ли је и стварно то било лице то приведено 
или та лица, где су постојале неке приче да су била и да ли је стварно то 
лице било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не да ли су уопште приведена него тих дана, да 
ли је било неко лице приведено? Ево Вам 26-ти па се орјентишите по 
том датуму? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја лице нисам, ја не знам ни које лице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ни чули ни видели? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја лице нисам, кажем пред овим судом 
госпођо судија да су постојале приче да су била привођена нека лица, да 
је радио радник Државне безбедности са тим лицима, да су нека лица 
пустена, спроводена до Призрена. Да ли је то тачно били или није ја 
лично и непосредно нисам видео, ја лично и непосредно нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали прилике да видите уопште та 
лица која су била привођена?  
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, никада? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Никада, јер то сам и пред радној групи 
МУП-а рекао, када су нас саслушавали постојале су господо рекао сам 
да су постојале разне приче, да су била привођења, да ли су стварно 
привођена или нису ја лично и непосредно нисам видео или ако смо се 
дислоцирали па да је нека патрола некога довела или је спровела ја 
стварно њима сам рекао, тада сам рекао и пред радној групи, немојте 
људи да намештате радње ја стварно не знам да ли је неко некога 
приводио или одводио јер ја се налазим у дежурној служби и нисам 
видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам казује нешто име Абдулах Ешљани? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо судија лице Ешљани Абдулаха 
лично и непосредно нисам познавао иако сам госпођо судија радио у 
полицијској станици ОУП-а Сува Река врло мало сам познавао људе из 
разлога зато што сам већи део послова радио канцеларијски, радио сам у 
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дежурној служби тако да ја нисам излазио на улицама и нисам био у 
граду а и нисам био вешт у борбеним задацима да ја идем, иначе радио 
сам у дежурној служби. Полицајци госпођо судија који су радили на 
сектору и били су секторски полицајци, они су били госпођо судија 
задужени да на њиховим секторима познају о каквим  се лицима ради  и 
да ли су та  и да ли је то лице стварно било и да га препознају. Ја госпођо 
судија лице лично и непосредно нисам видео и не знам како изгледа. Био 
је случај  госпођо судија и пре избијања оружаних сукоба да лице за које 
је постојала основна сумња да је извршило кривично дело, исто лице се 
спроводи и након спровођења спроводи се до Призрена јер ми нисмо 
госпођо судија имали адекватну и праву просторију за задржавање лица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми у дежурној служби, били сте 
само Ви, био је Гогић и ко још? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Био је Гогић, био је начелник Добривоје 
Витошевић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, дежурну службу ко чини? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па само нас двоје смо били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само Вас двојица? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Значи до повлачења са Косова конкретно 
смо ја и Гогић Милован смо били, ту смо спавали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте се Ви смењивали, јесте Ви целог дана 
радили или како јесте то поделили јел неко ради цео дан, неко ноћу, како 
је то било, како сте радили, Ваше радно време? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо судија ми смо целог дана радили у 
дежурној служби, нама нам само донесу конзерве и хлеба и нема ко 
други да ради ми смо ту, ту смо спавали на земљу, поставимо вреће и ту 
спавамо, ноћу, дању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи даноноћно сте били ту? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Даноноћно смо само нас двоје смо били. Ако 
буде једно сат времена ја мало одморим онда Гогић и константно у 
дежурној служби смо само ја и Гогић смо били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је водио дневник догађаја? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Дневник догађаја. Ја нисам водио дневник 
догађаја, водио је шеф смене дневних догађаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шеф смене? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је шеф смене? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Шеф смене је био Гогић Милован. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је увек био шеф смене? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам био задужен значи да добијем од 
претпостављених старешина, да добијем путем телекса да пошаљем 
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депешу ону коју сам имао у тој мојој металној каси такође су се исто 
налазиле књиге где сам ја добио полазне и долазне депеше. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве Ви то депеше добијате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Добијамо из МУП-а, добијамо полазне и пре 
избијања оружаних сукоба ми смо такође послали депеше, рецимо 
провера за возила, провера за лица и тако то и у тој књизи која се у тој 
нашој каси налазила постојале су књига долазних и полазних депеша, 
такође се налазила у металној каси где се то строго закључавало да неко 
то не би узо или шта ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога добијате депеше? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Добијамо из МУП-а, добијамо из других 
секретеријата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где прослеђујете? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ако је провера за оружје, ако треба рецимо 
провера за возила носимо ко ради на регистрацији возила, ако је нека 
депеша рацимо за командира носимо депешу, лично упознајемо 
командира и њему се доставља лична депеша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми сад баш за овај дневник догађаја да ли 
је значи дежурна служба би требала да води, јел тако неки дневник 
догађаја? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е како је то ишло? Д али се сваког дана, да ли су 
се бележели значајни догађаји, да ли сте били дужни да убележите 
сваког дана шта се догодило? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: То ја стварно не би могао да Вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ко би могао ако сте Ви у дежурној служби, 
значи дневник догађаја, распоред послова, да ли је то у Вашој 
надлежности да се води? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Распоред. Поновите молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли би Ви требали то да водите, да ли сте Ви 
надлежни да водите као дежурна служба дневник догађаја? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Гогић Милован је дужан да води дневник 
догађаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви ништа не знате о томе. Добро. Реците сад да 
ли сте чули нешто за ове пунктове у Ђиновцима, у Топличанима, да ли 
сте чули да ли су били организовани, ко је све био на тим пунктовима, 
када је то било? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Имали смо обезбеђење на такође, имали смо 
обезбеђење у селу Ђиновце, то је негде нека удаљеност око 20-ак 
километара од саме наше, значи од Суве Реке то је према Призрену 20-ак 
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километара. Ту су такође и полицајци обезбеђивали главну 
комуникацију  пута. Лично и непосредно их нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када су били људи упућени на те пунктове у 
односу на 26-ти да ли је било тих дана, да ли се сећате тога? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Стварно не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се да ли су људи отишли? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Стварно не могу да се сетим јер ја нисам 
распоређивано и не знам ја стварно не би могао да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли знате ко обилази људе на овим 
пунктовима, како јел их обилази неко? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Обилазе их патроле су их обилазиле, ако 
треба да им се достави храна, ако треба нешто онда су их патроле су их. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На које време се носи храна? Да ли се носи 
свакодневно или се носи на неколико дана, како то иде? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја у патролама нисам био и стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли имате сазнање да ли те пунктове обилази 
командир или помоћник, да ли су они обилазили? Да ли Ви имате неко 
сазнање? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Како да вам кажем ја у командиров и 
помоћников посао ја никада не би могао да питам због чега, да ли они. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не да ли имате сазнање да ли су они ишли? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: ДА ли су они стварно обилазили или нису 
обилазили ја стварно не би знао да Вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко им је носио храну? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Носио им је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте патроле, али рецимо 26. марта ко је 
носио, да ли је уопште био неко да обиђе те пунктове? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Обилазили су, не могу сад да се сетим, био је 
Папић  Рамиз је возио храну са њим не знам ко је био, значи знам да је 
Папић Рамиз је возио храну али са њим стварно не знам ко је био од 
осталих полицајаца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја Вас сад питам конкретно за 26. март. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, да конкретно за 26. март. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате за Папић Рамиза само да је он однео 
храну? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не само он, неко је са њим био 
највероватније присутан али ја не знам ко је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја не знам ко је. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико обично људи иде од патроле, колико је 
људи ту? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Састав пароле не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не питам Вас састав, него колико четворица, 
петорица, како је? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја их нисам видео да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нисам  их видео да су они кренули да сам 
видео да сам рекао, возилом су били четворо или петоро ја их стварно 
нисам видео, али знам да се храна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Осим начелника, командира и помоћника 
командира, тог 26. марта кога Ви још видите од људи ту, рекли сте 
Папић Рамиза знали сте да је он отишао на пункт да однесе храну, кога 
још видите од тих људи? Тог дана 26. марта, значи ево завршена је 
ваздушна опасност враћате се у полициску станицу, кога још од људи 
Ви видите, од полицајаца? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Од полицајаца, од полицајаца су били колеге 
резервисти су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите Чукарић Слађана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Био је и колега Чукарић Слађан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да  ми ређате, значи само ја Вас питам за 
26. марта да ли сте видели Чукарић Слађана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У дежурној? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште ту у полицијској станици, испред 
полицијске ево у моменту када се Ви враћате, бежите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У моменту када смо се ми враћали ја никога 
нисам видео, никога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никога? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Никога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А када сте бежали да се заштитите од ваздушног 
напада? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Исто такође нисмо имали, ваздушни напад је 
трајао целог дана је трајао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Целог дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Целог дана је трајао напад ваздушни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро ја Вас питам тог дана, да ли сте имали 
прилике да видите Чукарић Слађана, 26. марта? Да ли га уопште видите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Чукарић је био у патроли, да био је у 
патроли Чукарић Слађан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро био је у патроли, а јел га Ви видите да је 
формирана патрола и да је отишао? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, нисам то видео, то нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нисам видео то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел га видите тог дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Тог дана је био Чукарић, али ја нисам видео 
у патроли да ли је он са неким отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где видите Чукарића? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Чукарић је пролазио поред дежурне службе 
и отишао, где је отишао ја стварно нисам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи тако само да је био  у пролазу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Прошао је, у пролазу, где је отишао ја 
стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се кад би то било, да ли је пре подне, 
по  подне? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не могу стварно, верујте ми стварно не бих 
могао да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли тог дана уопште видите Нишавић 
Милорада? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја мислим да је Нишавић пролазио поред 
дежурне службе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 26. марта да је пролазио? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, пролазио је, прошао је поред дежурне, 
кренуо је горе ка степеницама, само сам видео човек да је прошао, али 
после где је и како ја стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да прецизирате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, јер ја нисам био у надлежности да знам 
где се креће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не можете да прецизирате када би то било, да 
ли је то пре подне, по подне? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, стварно не бих могао, јер доста времена 
је прошло и ја стварно не могу да се сетим време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите Петковић Мирослава тога дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У патроли? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли га уопште видите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, био је Петковић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте њега видели? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Петковић Мирослав је ту био исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, у кругу полицијске станице? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да у кругу полицијске станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петковић Зорана да ли видите тог дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не Петковић Зорана. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате ко је Петковић Зоран? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Знам радио је на бензинској пумпи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од када је он радио на бензинској пумпи? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Радио је на бензинској пумпи после 
напустања наше полицијске станице где смо заузели други резервни 
положај, где смо се дислоцирали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на 26. март кад би то било да је он 
почео да ради? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је 26. марта радио? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је пре њега радио на бензинској пумпи? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Радило је неко лице на бензинској пумпи, 
чуо сам на основу мештанских прича да је радило неко лице на 
бензинској пумпи али услед јаких детонације које су се тада чуле из 
ваздуха и како је народ почео да креће и полако да иде, чуо сам од 
мештана и мештанске приче да је то лице затворило бензинску пупму и 
да је то лице отишло кући.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А када би то било, пре 26. или тог дана, како би 
то било? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не могу. 26-ог је радило лице, али кажу да је 
значи после тога кад смо се дислоцирали, када смо заузели други 
положај, чуо сам значи кажу да је то лице које је радило на бензинској 
пумпи када је народ почео да иде да се креће, да је лице затворило 
бензинску пумпу и да је човек да је отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана 26. да је затворило? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где се народ кретао? Где? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Народ се кретао једноставно општа бежанија 
је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не би знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете завршено је било нема више ваздушног 
напада, зашто беже? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Сигнал ваздух је завршен је сигнал ваздух 
када значи до одређене дистанце где смо се ми крили, након тога 
престанак сигнал опасност, долазимо у полицијску станицу пролази 
неко време, опет неко из Призрена, не знам ко господо судија јавља 
сигнал ваздух, напад из ваздуха, опет ми трчимо и опет тако то иде, све 
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иде. Након неког времена ја стварно не сећам се ког времена и у колико 
сати чује се негде детонације се чују, чуле су се јаке детонације, где су 
се чуле детонације ја стварно не знам и не могу да Вам прецизирам 
време јер нисам био тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте причајте све шта је било тог дана, 
испричајте до краја? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Тог дана, 26-ог? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Тог критичног дана 26-ог ја сам се налазио у 
дежурној служби ОУП-а Сува Река, преко средства везе чуо сам да је 
нека патрола не знам тачно место, то је значи од саме полицијске 
станице који води пут Рештане - Самодража да је нека патрола на неком 
делу пута, не знам тачно место, локацију ни где била нападнута од 
стране албанских терориста и чујем преко средства везе да неко тражи 
помоћ, помоћ, помоћ, нападнути смо, тражимо помоћ, тражимо помоћ. 
Након те њихове помоћи коју су они тражили прикључују се јединице 
које су се налазиле око Суве Реке, ја их лично и непосредно нисам 
видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд знате да се они прикључују? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нисам их видео јер чујем да траже помоћ, 
помоћ и преко средства везе јављају се разне јединице преко средства, 
али по позивним знацима стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које позивне знаке чујете? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Користили су се и Чегрови и Тигрови и 
свакојаки знаци, осим ове везе коју смо ми тада имали, госпођо судија 
постојала је и скремблована веза, заштићена веза тако да ја тога дана са 
том заштићеном везом где сам ја нисам могао да пратим. То је веза где, 
ту везу су користили и старешине, користили су и полицајци, тако да је 
тог дана била и укључена и веза, заштићена веза скремблована веза где 
су они, где се користила и та веза, тако да читав ток разговора и ток 
акције лично и непосредно нисам био тамо, а уједно нисам могао ни све 
то да пратим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро чујете на оним другим каналима, оној 
другој вези, кажете чујете Чегрови, Тигрови? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, на оним другим везама чујем неки 
помињу се да траже помоћ да иду тим полицајцима да пруже помоћ, 
каже ево стижемо, долазимо, пружићемо вам помоћ, а лично и 
непосредно стварно нисам видео.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то прецизирате то је негде тим 
Рештанским путем, где би то било? Колико је то удаљено од вас, 
полицијске станице од прилике? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па то је пут, како сад да Вам кажем кад ја 
нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од прилике? На којој удаљености? Да ли уопште 
знате како су се лоцирали, где треба да дођу људи да им помогну? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам само чуо од наше полицијске станице, 
чуо сам значи пуцњаву почело је да се пуца, отвара се ватра са све 
стране, значи почиње једна општа пуцњава, пуца се, чују се детонације, 
чује се на све стране се пуца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Ви радите, чујете неко тражи помоћ, јел Ви 
нешто предузимате? Шта Ви радите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја преко средства везе када неко тражи 
помоћ питам ко јавља, нико ми не одговара, тада се укључује и почиње 
скрембловане везе, то пиште радио станице на све начине, то пишти то 
не могу да пратим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико се не представља ко јавља? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како онда траже помоћ? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Каже Чегрови, неко се јавља, ја стварно не 
могу да се сетим ко је тачно био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви обавештавате командира, било кога, 
помоћника јел обавештавате неког? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Осим тих радио станица које сам ја пратио, 
претпостављам да су слушали и други комадири да су слушали и друге 
старешине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су све  отворене везе, то сви чују? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Била је и отворена веза, значи на отвореној 
вези могли су сви да чују, а ова заштићена веза то је била скремблована 
веза, заштићена да нико није  могао да прати, значи такав ток разговора 
и вођења да ли је то била акција, да ли је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која је Ваша дужност у том моменту кад све то 
чујете? Тражи се помоћ, видите да је нека акција, чујете детонације, која 
је Ваша дужност? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Моја улога је било да ја будем само 
посредник у вези, да посредујем, ако неко некога позива и каже овде 
рецимо нека јединица зове ову јединицу јер смо ми користили везу 
Призренску  и локалну везу пошто ова преко Призренске везе не може 
да успостави контакт са овом локалном везом ја одмах позивам на друге 
радио станице и кажем колега позива вас та и та јединица, налази се иза 
вас немојте да отварате ватру или вам долази у сусрет, али ја значи 
преко средства везе никаква наређења нисам издавао. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С ким сте конкретно разговарали онда, с ким сте 
разговарали, јесте разговарали уопште са неким у вези тог догађаја? 
Одмах тог дана да ли сте уопште нешто рекли, ево не знате ко Вам се 
јавља, али без обзира што не знате да ли уопште коментаришете са 
командиром, са помоћником да се нешто дешава, да људи зову помоћ, не 
чујте тачно ко, где шта, јел уопште извештавате? Ви мислите они чују и 
нема потребе? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Шаљу се патроле, патроле иду да пруже 
помоћ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е ко? Да ли Ви знате јел послата патрола? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја не знам, ја лично нисам видео да ли је 
отишла патрола или није, ја лично и непосредно нисам видео да ли је 
отишла патрола и које су патроле тада послате и које су отишле тамо 
тим људима да пруже помоћ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се после дешава? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: И да ли су наше патроле које смо ми тада 
имали да ли су оне стварно тада биле на том месту и на тој локацији.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро наставите даље шта се дешава? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Након тога спомиње неко имамо погинулих, 
имамо рањених и неко преко средства везе ја опет кажем неко јер не 
знам ко је, неко каже види лешеви ја не знам ни какви су ни шта су, да 
ли су наши погинули или је неко други погинуо. Ја лично и непосредно 
нисам видео, спомиње се само знам да су  преко везе да је било напада и 
да неко каже имамо напад, имамо погинулих, неко каже повлачи се, 
пружите нам помоћ, дајте, а стварно шта се десило ја госпођо судија 
нисам био тамо и лично и непосредно нисам видео. То сам и пред 
истражним судијом сам рекао да ја лично и непосредно нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро оно све што чујете и што видите, даље 
шта се догодило? Имамо погинулих, лешеве, шта даље се дешава, шта 
чујете даље? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Има погинулих и рањених. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље како тече? Причајте о том дану 26-ом, 
имамо погинулих, рањених, шта даље се дешава тог дана, наставите по 
сећању шта је било даље? Значи испричајте нам о том дану све. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: То је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је крај, завшена прича 26-ог? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: 26-ог креће се, значи пуца се на све стране, 
погинули, рањени, то је, била је кажу да су учествовале неке јединице, 
Посебне јединице да су ишли у пружање помоћи, био је неки кажу да је 
био неки командант, неки Митровић ја тог човека лично и непосредно 
нити сам видео нити знам како тај човек изгледа.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да је уследила после акција Посебне 
јединице полиције, јел тако? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд знате да је уследила акција? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Чуо сам на основу мештанских прича, кажу 
да је била акција да је био неки командант, неки али ја стварно не знам. 
Тог дана не само да су тог дана, тог дана су долазили разнојаки, доста су 
пролазили и старешине, из војске, из полиције су долазили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел долазио пошто Ви кажете да сте чули за 
команданта Митровића, јел он долазио? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Команданта Митровића лично и непосредно 
нисам познавао и не знам како човек изгледа. Тог дана сам видео 
старешину не једног него доста сам старешине сам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како не знате како изгледа? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Верујте ми да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте га описивали код истражног судије? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Јесам описивао сам код истражног судије 
али нисам могао да опишем јер ствано не знам како изгледа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Описивали сте га. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Описивао сам да неко, описивао сам га да 
изгледа некако, неко каже смеђ, неко сед. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Станите мало господине Ђокићу. «Командант 
Митровић је долазио код начелника, долазио је на састанке», «када је 
долазио» пита вас адв.Горан Петронијевић, «пре рата за време рата» Ви 
кажете «видео сам га за време рата», адвокат даље наставља «када сте га 
видели», «почетком значи те акције, те акције, видео сам команданта 
Митровића када је долазио», па га описујете, он даље пита, «како је 
изгледао», ви кажете «носио је униформу, просед човек, носио је шарену 
униформу ону маскирну, нисио је качкет, уредно значи све то, он је 
командовао». 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте ме, имаћете прилике. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Морам зато, опростите морам да 
ставим примедбу на овако постављено питање. Ви сте сведоку 
предочили један део његовог исказа који се односи на одоговор на моја 
питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега Петронијевићу, молим Вас. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Иза овога имате одговор на питање 
истражног судије и на моје питање где он на крају каже «ја њега нисам 
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непосредно видео него сам чуо да је био», ја Вас молим кад предочавате, 
предочите све, немојте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Први део, молим Вас немојте ми упадати.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: То му је предочено и од стране 
истражног судије на тај начин. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После сте рекли, «јели га неко представио, рекао 
то је», « не ја сам чуо да је неко командант, да је неко рекао то је 
Митровић». 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо судија ја сам се изјаснио и рекао 
сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па Ви га видите, Ви кажете он је просед? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Само моменат, дозволите да Вам кажем, ја 
сам тога дана рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте говорити молим Вас. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Рекао сам и пред истражним судијом и уз 
присуство адвоката сам рекао да сам чуо од мештана да је био неки 
командант Митровић, да је тог дана пролазио али ја човека нисам могао 
да опишем и не знам човек како изгледа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђокићу, адв. Горан Петронијевић, 
девета страна, «ви сте овде поменули Митровића», пажљиво ме слушајте 
после ћете одговорити «јесте ли видели њега лично, видели кад» Ви 
кажете «командант Митровић долазио је код начелника, долазио је на 
састанке», «кад је долазио пре рата, за време рата», Ви кажете «видео 
сам га за време рата», значи Ви кажете «Видео сам га», па онда «када сте 
га видели «почетком значи те акције видео сам команданта Митровића 
када је долазио» и даље говорите да сте га видели, па сад «опишите га, 
како изгледа», Ви га описујете «носио је униформу», значи сачекајте 
«носио је униформу, просед човек је, сад не могу стварно носио је 
шарену униформу, ону маскирну, али ја не могу сада његовог описа, 
значи качкет је носио на себи као полицајац, пиштољ, уредно све то, 
значи он је командовао», на даље питање «јели га неко представио и 
рекао « то је Митровић», значи сад је то било питање које је било 
сувишно јер Ви сте рекли да сте га видели, сад поставља се питање јел га 
неко представио «не ја сам само чуо да је то неки командант Митровић, 
нико ми није рекао да је», «ко Вам је то рекао да је командант», «па чуо 
сам од мештана, од колега». 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија ја морам да протествујем, 
молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, сад ми објасните ово. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија  молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете, нисам Вам дозволила реч. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Имам  примедбу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја цитирам записник. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја имам примедбу на Ваше оцењивање 
питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче молим Вас, седите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када сведок треба да одговори, кад је опасно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас господине Петронијевићу седите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја Вас молим судија, ја Вас молим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Петронијевићу нисам Вам дала реч, ја 
цитирам. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја Вас молим дајте ми реч да не би 
предавао неке друге предлоге који су непримерени овог тренутка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хоћу да ставим примедбу на начин на 
који сте сада сведоку поставили питање. Сматрам да представља 
забрањено питање у смислу члана 90. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Поставили сте питање и рекли сте 
сувишно питање, зашто Ви мислите у овој фази поступка да је то 
сувишно питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја коментаришем питање које сте дали зато што 
морате разлике да. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Откуд Вам то, зашто Ви сматрате да је 
то сувишно питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас седите, господине Петронијевићу 
нисам завршила. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ја молим  Вас ово сматрам веома 
озбиљним инцидентом, ако поновите ово тражићу Ваше изузеће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас објасните ово «видео сам, видео 
сам», па после кажете «јел га неко представио»,  «не ја сам чуо», 
објасните те разлике? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Час видите, час чујете, шта је од тога тачно? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Тог дана је, желим сада да кажем да сам тог 
дана значи не само видео тог неког команданта за кога причају, 
пролазили е управо вам сада и кажем да су пролазили и много који 
старешине али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ово да ми конкретно објасните, Ви сте 
стално говорили видео сам га, видео сам га за време рата, видео сам га 
почетком те акције, видео сам, после кажете на ово питање јели га неко 
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представио, после, значи на питање адвоката јели га неко представио и 
рекао то је Митровић, Ви кажете не јасам чуо, објасните? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо судија ја сам видео да је човек 
прошао и то и пред судијом исто сам рекао да је човек прошао да је 
носио качкет и да је носио службени пиштољ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видели сте? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Видео сам да је неки човек прошао где сам 
седео у дежурној служби био сам окренут леђима, видео сам под 
косином. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана кад је та акција била? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Кад је била акција. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад шта сте чули? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Али ја човека лично и непосредно нисам 
познавао, чуо сам разне мештанске приче да су постојале да је био неки 
командант Митровић, да је па ме господин адв. Петронијевић поставио 
питање да ли можете ви Ђокићу да опишете, ја сам рекао господине ја 
стварно не могу да опишем јер не знам човек како изгледа. Ја сам само 
чуо од мештанских прича да је био неки командант Митровић, господин 
ме питао да ли си ти видео да ли је он био код начелника на састанку, ја 
сам тада господину одговорио и рекао сам господине ја на састанку 
нисам био и не знам шта су они тада радили, да ли је он стварно био 
тамо или није. Али чуо сам да је био неки командант Митровић, али ја 
човека лично и непосредно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је сад ово тачно? Јесте га видели тад кад је 
била та акција? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Онда сам рекао господину чуо сам разне 
мештанске приче да је неки командант Митровић да је дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђокићу, вратимо се на ову акцију, да 
ли сте га видели када је била та акција? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам видео једно лице кад је прошло код 
начелника, сад да ли је господин Митровић или је неко други ја стварно 
не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово што сте рекли почетком значи те акције 
видео сам команданта Митровића када је долазио, шта то значи? Јесте га 
видели или нисте га видели? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам кажем вам видео сам лице за које сам 
чуо причало се да ли је стварно тај командант, видео сам да је лице 
долазило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде опишите га? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја, неко каже да је смеђ. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не како каже, него како га Ви видите то лице 
како је то изгледало лице? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: На себи је носиио панталоне, носио је шапку 
и носио је пиштољ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како јел то била униформа? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Била је шарена униформа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Шарена униформа, сада не могу да се сетим 
да ли је била плава или зелена униформа је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта је на глави каже имате качкет, јел 
била нека ознака? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нисам видео ознаку него сам видео како сам 
ја, како сам био овако окренут са стране видео сам човека како је 
прошао ка степеницама на више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, на први спрат или где? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: На првом спрату. И видео сам носио је 
пиштољ и носио је качкет је носио, али ја стварно не би знао да опишем 
то лице јер покушавао сам и пред господином да опишем јер сам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте шта сте чули, него значи што видите тог 
дана, то Вас питам? Реците ми од оружја да ли сте видели шта је имао? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Носио је, видео сам да је човек носио 
пиштољ закачен о куку је носио. Носио је опасач и шарену униформу је 
носио, да ли беше сада плава или зелена не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте Ви у том моменту када он пролази? Где 
тачно седите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам у том моменту сам седео овде где је 
ова врата где је био ту се налазио радни сто, поред радног стола налазио 
се телепринтер, телепринтер, метална каса, ту ми је била столица и под 
овом косином од овог прозора овде, значи од овог прозора овде који је 
овде био госпођо судија, овде сам видео када је човек када је прошао, ту 
су ове степенице које су овде сада уцртане овде су овде, ту негде су 
ближе биле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете сад да определите када је то у односу 
на ту акцију на то што су тражили помоћ, да ли је брзо након тога дошао 
или касније или кад је дошао? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи разумете шта Вас питам, значи кажете 
тражили су помоћ, чули сте лешеви, да ли је након тога дошао пре тога 
или после тога. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја мислим да је после тога да је дошао, не 
могу да се сетим, ја мислим да тада сам да ли је после тога дошло лице, а 
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знам да је лице чуо сам значи ово вам кажем да сам чуо да је био неки 
командант Митровић, али ја стварно не знам да га опишем јер не знам 
како изгледа, видео сам да је носио качкет и шарену униформу. Неко 
каже од мештана каже дошао са «Мерцедес», неко каже са «Заставом». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел Ви у том моменту нисте знали како се он 
зове када га видите? Јесте знали ко је он? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, чуо сам по надимку да је био неки 
командант Митровић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад, јел тог дана чујете, то тад кад сте га 
видели? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не раније сам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како сте знали да је то Митровић, тај који је 
ушао у зграду и прошао, Ви га видите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Постављате ми питање како сам знао, ја Вам 
кажем да сам чуо од мештанских прича касније да сам чуо да је био неки 
Митровић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад како су дошле те приче, јел Ви причате да 
сте видели тог неког човека описујете га па ти мештани кажу то је 
Митровић или како? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па касније, значи прошло је неко време неко 
каже а бре да ли је ово Митровић, а бре Митровић ли је, не ли је, јесте ли 
је и то је, то су такве биле приче.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље исто питање је било ко Вам је то рекао да 
је то командант Митровић, «па чуо сам од мештана, од колега, кажу то је 
командант Митровић, мада се он није никада нама, само прође и 
поздрави, ми поздравимо старешину и то је горе оде код начелника», 
како то знате да је то старешина? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Старешина прође, одлази  горе код 
начелника и ја не знам тамо шта се дешава код начелника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На даље питање кажете, на питање адв. Горана 
Петронијевића «док сте се налазили у станици колико пута је долазио, 
ако је више пута», «сад не могу, не могу стварно, знам да је долазио али 
не знам», «јесте ли га Ви видели сваки пут када је долазио или сте чули 
да је долазио или како», «па има кад чујемо рецимо», значи имате и кад 
чујете да је долазио и кад га Ви видите непосредно. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па чујемо, прича се да долази сад ја да ли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево Ви кажете знам да је долазио, али не знам. 
Па онда «јесте ли га Ви видели сваки пут када је долазио или сте чули да 
је долазио», «па има кад чујемо рецимо», значи кажете и када сте видели 
и кад чујете, па Вас питам значи јел то тако било? 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија ја Вас молим опет, извињавам 
се, али ја морам да Вас упутим да ако читате на страни 10 пише,  «па има 
када чујемо .......» и где је ту када видимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Претходно колега. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Шта му Ви то представљате, где то 
пише? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Претходно, господине Петронијевићу претходно. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Где, где? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Док сте се налазили у станици». 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ајде цитирајте, ако сад идете ред по 
ред, ја Вас молим цитирајте тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Трећи пут и више Вам нећу дозволити реч док 
кад завршим.  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ма слободно, нема никаквих проблема, 
али немојте цитирати нешто што не пише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас седите. «Док сте се налазили у 
станици».  
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Из ког разлога то радите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас цитирам искључиво оно што стоји. 
«Док сте се налазили у станици колико је пута долазио, ако је више 
пута», Ви кажете «сад не могу, не могу стварно, не знам стварно колико 
је, знам да је долазио, али не знам», па на даље питање «јесте ли га Ви 
видели сваки пут када је долазио или сте чули да долазио или како», «па 
има и када чујемо рецимо». 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: И где ту пише да је видео? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колега јесте Ви чули да је он рекао знам да је 
долазио. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Не стварно, дајте ми овде где пише да 
је чуо, да је видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На седмој страни, пети ред одоздо пише 
«почетком значи те акције видео сам команданта Митровића када је 
долазио». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма цитирала сам ја то. То је све цитирано. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пита колега Петронијевић, «кад сте га видели», 
а он каже «почетком  акције сам га видео», али на седмој страни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево девета страна, и то сам Вам цитирала, 
«почетком значи те акције видео сам команданта Митровића када је 
долазио». 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо судија ја сам Вам рекао, значи тада 
када је почела акција која је била акција коју сам чуо да је била акција 
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«Чегрова», чуо сам значи да је дошао неки командант Митровић да је 
прошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и испричајте даље шта је било, видели сте 
га да је прошао и даље? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Видео сам да је прошао и упорно ево сад 
Вам кажем, значи носио је човек и то сада кажем да је носио качкет, да 
је човек носио пиштољ и видео сам га под косином сам видео човека 
како. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро шта се дешава даље, он одлази? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Даље када сам видео. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Судија молим Вас, дајте ми реч. Молим 
Вас дајте ми реч, значи да не би било никаквих инцидената. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Поново протествујем, изговорили сте 
реченицу коју оптужени, односно сведок није изговорио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју реченицу? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Изговорили сте реченицу која улази у 
записник као саставни део записника, «значи тога дана сте га видели», 
ајте да преслушамо транскрипт. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема шта да преслушамо, чули смо. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Он прича о човеку кога је видео за кога 
је чуо да је Митровић, а Ви кажете значи тога дана сте га видели, а он то 
није рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас немојте коментарисати. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Па немојте, ајте да преслушамо, ајте да 
преслушамо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Рекао је Митровић. Немојте тако 
судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите наставите, тог човека кога видите да 
одлази горе код начелника. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо судија начелника нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него одлази на први спрат? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Видео сам човека када је закорачио, носио је 
пиштољ, носио је качкет и упорно кажем и пред овим судом и ако треба 
лично ћу да сносим последице за то, али госпођо судијо видео сам да је 
човек носио качкет, да је носио шарену униформу и носио је пиштољ 
закорачио је и отишао је горе на степенице, шта се тамо десило на тим 
горе на спрату, да ли је он са начелником разговарао, да ли је он пио 
кафу или је водио неки разговор тај који је био ја лично и непосредно 
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нисам присуствовао јер сам се налазио стварно, налазио сам се у 
дежурној служби стварно сам се налазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта је даље било? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Након тога сам онда рекао чуо сам приче 
мештана да је био неки командант Митеровић и онда да је неки да је 
дошао «Мерцедесом» неко прича «Заставом», ја стварно нисам лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали прилике да видите којим 
возилом долази, да ли сте некад имали прилике? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Управо сада Вам кажем да сам чуо значи 
мештанске приче, неко прича да је дошао «Мерцедесом», неко да је 
дошао «Заставом», неко прича ово свашта на који начин неко прича, то 
су постојале разне приче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте знали ко је «Чегар 1»? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: По позивном знаку био је, ово вам кажем да 
је био неки командант Митровић «Чегар 1», али ја човека стварно лично 
и непосредно нисам познавао и стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро шта се даље дешава? Причајте ми о том 
дану 26-ог? Наставите даље. Значи пролази, шта се даље дешава, тај 
неки човек пролази, пење се горе и шта се даље дешава са том акцијом 
после шта се дешава? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Са том акцијом пуца се, било је пуцање на 
све стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И даље? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Даље не знам јер ја нисам био, нисам био на 
улици и стварно не знам шта се десило, нисам видео шта се десило на 
улици али Вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро испричајте тог дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Али сам чуо преко средства везе и ово што 
кажем да неко јавља има погинулих и неко спомиње неке лешеве, ја 
лично и непосредно нисам видео и где се налазе и на коме месту се ти 
налазе и да ли је стварно било лешева, али ја лично и непосредно нисам 
видео. То сам и пред радној групи МУП-а такође сам исто рекао да ја 
лично и непосредно нисам био у Занатском центру и у Рештанском путу 
нисам био иако сам радио ко полицајац ја не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро нисте, наставите даље, ништа не знате, 
наставите сад даље шта је било даље? Не знате шта се даље, како се дан 
даље одвија? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па како се дан одвија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули сте јел се нешто дешавало, шта се 
дешавало даље у Сувој Реци након  напада те патроле, након тих 
лешева, након доласка тог човека у станицу шта се даље дешава? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Можете да ме подсетите ја стварно не могу 
да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате тог дана да ли се нешто десило у 
Занатском центру? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо судија у Занатском центру лично и 
непосредно управо оно што сам рекао чуо сам да су негде били неки 
лешеви, неко је споменуо каже видео сам лешеве. У Занатском центру 
нисам био и не знам стварно шта се десило, али  сам чуо да има 
погинулих и рањених. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то тог дана било? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да тог дана, и да је неко преко средства везе 
рекао, споменуо је лешеве, а који су лешеви и какви стварно ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад покушајте да се присетите, значи идемо 
оно редом, видели сте тог човека улази у станицу, не видите како улази 
али пење се, после тога јел се после тога дешава то у Занатском  центру 
или кад се то дешава? Покушајте да се сетите. Значи то у Занатском 
центру када се то дешава у односу на то јављање патрола да је 
нападнута, да је та акција, да су лешеви, тај човек долази, кад би то 
сместили у занатском центру када је било по неком Вашем сећању? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да ли је пре, да ли је не могу сад,  да ли је 
после било, знам да је у току јављања неко је јавио, али тачно не могу да 
се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. Тог дана је неко јавио чуо сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како Ви чујете шта јављају за Занатски 
центар? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Неко јавља каже ево види лешеве, лешеве 
неко спомиње, али не знам ко ми јавља нико се представља на средства 
везе, значи нико се не представља на средства везе, само каже ево неки 
лешеви, неки лешеви али који су и какви су ја стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта Ви радите, шта предузимате? Да ли Ви са 
неким контактирате, да ли неком преносите то што неко јавља ево 
лешеви? Да ли некога обавештавате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Како да ли обавештавам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па о томе што чујете, значи дешавања у самој 
Сувој Реци у Занатском центру, лешеви, шта Ви даље предузимате 
испричајте даље шта је било? Ја сам Вас подсетила. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Кога да обавештавамо. Радио везу су, пратио 
је командир, пратили су и остали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи ништа не предузимате, ни са ким 
ништа не разговарате. 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, ништа, они значи прате везу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте уопште устајали, да ли сте имали 
прилике да видите да ли је ту командир, да ли је помоћник, да ли је неко 
од Ваших надређених у полицијској станици у том моменту када се 
дешава то? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели никога? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нисам видео. Па нисам ни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је Гогић био присутан? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Гогић Милован, да. Гогић је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је и он то могао да чује? Да ли је могао да 
чује? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Можда је могао, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви видите Вељковић Велибора ту? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Вељковић Велибор је долазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Вељковић Велибор је долазио био је ту код 
нас у дежурној служби, пошто је он водио станичну евиденцију и 
повремено је долазио и код нас у дежурној служби, значи повремено је 
долазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком моменту, да ли је Вељковић, сад 
покушајте тога да се присетите Вељковића кад видите, да ли у моменту 
кад се то дешава и кад чујете да се дешава нешто у Занатском центру 
или пре тога је био Вељковић, јел можете да се присетите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Вељковић и пре тога је значи долазио код 
нас, Вељковић и пре тога је долазио код нас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пазите не уопште, него причамо о том дану 
причамо. О том дану, значи долазио је? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, да долазио је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад је дошао и шта јел каже нешто испричајте, 
како је то било? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па Вељковић је био код нас  долазио је у 
дежурној служби. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Након тога га после више нисам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико се задржао у дежурној служби? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Релативно мало, стварно не би знао 
временски период колико се задржао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел нешто разговарате са њим? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не. Пошалимо се, кажи «Веко», нема ништа 
каже ево долазим ту сам дошао, ево идем сада горе до објекта има нека 
папирологија да средим и то је његово било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа није друго коментарисао? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, ништа није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви док сте били ту, док је Вељковић 
Велибор  био са Вама у просторији, да ли је неко долазио од полицајаца 
да ли је узимао кључ од притвора? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Кључ од притвора колико је мени познато 
нико није узимао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико није узимао. А где се налази у односу Ви 
где седите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Кључ од притвора се налази у дежурној 
служби, овде, искован значи налазила се једна дрвена даска искована 
ексерима и кључ је био на дохват руке свакога. Значи то сам кључ од 
дежурне службе, значи од службеним возилима, од дежурне службе, од 
притвора налазио се значи на дохват руке свакога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас зато што је Вељковић овде кад је био 
саслушан је рекао да су долазили из патроле, да су долазили неки људи 
полицајци да су узимали кључ од притвора, зато Вас питам да ли сте Ви 
видели то? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Кључ се налази овде горе, значи искована је 
значи даска, имао је даска на тој дасци постојали су ексери и на тим 
ексерима налазили су се кључеви су се налазили.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел улазио неко осим Вељковића у вашу 
просторију? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја лично нисам видео јер и са ове стране сам 
био тако да нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Вељковић и каже да је он и видео како су 
изводили неко притворено лице и чак је описао тог човека кога су 
извели, зато Вас питам. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја знам да је Вељковић долазио, Вељковић је 
долазио у дежурној служби и након неког времена га лично после нисам 
га видео. Рекао је да треба да иде код командира, да ли је он отишао код 
командира или није, ја стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја Вам предочавам његов исказ он каже да је 
био ту код Вас у дежурној служби, да су лица долазила узела кључеве од 
притвора и да су извели неко лице из притвора, зато Вас питам шта Ви 
кажете? Пошто Ви кажете да није било притвореног лица, јел то тачно 
што је он рекао или није? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја стварно нисам лично видео. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја Вам кажем значи да су постојале приче да 
је било привођења лица да је радио радник Државне безбедности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се после тога догодило? После свега тога, 
Вељковић долази, Ви кажете кратко је био и изашао је? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Имали смо значи после тога је имала је 
Цивилна заштита која је служила значи на скупљању, на рашчишћавању 
града, то што сам чуо од других да је била Цивилна заштита, ја друго 
тада са том Цивилном заштитом нисам био и не знам да ли нисам био са 
њима присутан, значи имали смо и Цивилну заштиту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд знате да је била Цивилна заштита? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па чуо сам од разних мештанских прича да 
је била и Цивилна заштита, да су учествовали у чишћењу града, 
рашчишћавању, то што сам чуо. Али ја их лично нисам видео и састав 
Цивилне заштите ми није познат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком моменту Ви чујете да долазе, да долази 
Цивилна заштита, да ли неко то јавља? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Када, тог дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Тог дана ја нисам, ја Вам кажем значи да сам 
чуо да је била Цивилна заштита али мени преко средства везе нико није 
јавио, мени нико преко средства везе није јавио да тог дана да је неко 
рекао е ево је Цивилна заштита, него значи на основу мештанских прича 
и гласина да је била Цивилна заштита која је служила на рашчишћавању 
и скупљању лешева из града и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате сазнање јел био неки увиђај? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Увиђај? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поводом тог догађаја? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Знам да је, не знам да ли је тада, али увиђај 
је код нас радио крим техничар Јовановић Тодор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био он тог дана, да ли имате то неко сазнање? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја га нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га видели? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нисам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро шта се даље дешава? Јел видите још неког 
од ваших колега полицајаца ту? Да ли још видите неког у том моменту 
ту? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Само сам Вељковића сам видео а остале 
нисам, патроле наше нисам видео. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад у ком моменту је дошла екипа из 
Призрена? Јел то сте говорили код истражног судије зато Вас питам, 
кажете истог дана је дошла и та екипа из Призрена? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Чуо сам да је дошла екипа из Призрена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то било истог дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не могу да се сетим да ли је баш,  али чуо 
сам да је дошла, као да је стигла екипа из Призрена, тако сам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите када је то било? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не могу стварно да се сетим али сам чуо да 
је дошла нека екипа из Призрена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како се завршава тај 26-ти, испричајте нам до 
краја шта се све догодило? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Тог 26-ог значи како се одвијало то, значи 
пуцало се на све стране, завршило се, ми смо остали у полициској 
станици, налазили смо се, обезбеђење је обезбеђивало, значи 
обезбеђивало је саму ту зграду, е сад стварно друго, ту смо били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте након тога нешто причали, 
коментарисали са неким у вези те акције? Посебне јединице полиције у 
вези тих лешева, у вези догађаја у Занатском центру, да ли сте 
коментарисали са неким пошто кажете доста тога сте чули и од мештана, 
да ли сте коментарисали? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нисам коментарисао, али мештанске приче 
сам чуо и то сам рекао и пред радној групи тада кад сам био, значи 
постојале су приче где смо по ресторанима, после тога значи отишли 
смо, одемо на ручак, то су постојале разне приче и то је тако је то било. 
Да ли је то стварно било  или не ја стварно не знам јер нисам био јер тог 
дана значи нисам био тамо лично и непосредно, ја лично и непосредно 
нисам видео ни ток акције да ли је стварно то било или како се одвијало 
то, али сам преко средства везе сам чуо неко понавља,  напад и неко 
спомиње неке лешеве е сад који и какви су ја их лично нисам видео 
госпођо судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се уопште чули за страдање породице 
Бериша? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам чуо за страдање породице Бериша 
када сам давао први пут изјаву пред радној групи МУП-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад сте први пут чули? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, када ми је господин поставио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте познавали неког, било кога, пошто сте 
тамо опет неколико година становали да ли сте било кога познавали? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Врло слабо сам познавао и ово као што сам 
рекао и пре врло слабо сам познавао из разлога зато што сам доста радио 
у дежурној служби сам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Значи врло слабо сам познавао људе тако да 
их и не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ћу Вам показати једну фотографију, Ви ћете 
рећи да ли препознајете неко лице на тој фотографији. 
           Режија ја бих вас молила фотографију број 6. 
           Да ли препознајете неко лице овде? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Овог човека нисам видео, а ово не знам ко је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога, само кажите да, кога нисте видели. Ко је 
тај јел седи или лежи? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: И овај што лежи и овог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај што лежи? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: И овог што лежи и овог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никад нисте видели? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
          Баш тако тако сте рекли. Добро, молим вас. Молим Вас. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта не знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја овог човека не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Овог што лежи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овог што лежи, а овог што седи? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: И овог први пут видим, стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И овај што седи  први пут га видите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
            Добро, хвала режија. 
            Ја би Вам поставила, поставила би Вам још једно питање овако 
једно, да Вам предочим пошто имамо јако различито мислим, чуо, 
видео, морате конкретно да кажете јер Ви сте сведок и дужни сте да 
говорите истину, ја Вас опет опомињем, значи само да нисте дужни да, 
молим Вас кад говорим немојте ме прекидати. Морамо да разјаснимо 
шта сте чули, шта сте видели зато што је разлике било јако много и док 
сте давали исказ и код истражног судије, час говорите чуо сам, час видео 
сам. На 33 страни записника од 11.01.2006. године ја ћу Вам цитирати, 
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заменик тужиоца каже «имам само још једно питање, човека за кога 
тврдите да се зове Митровић, да ли сте га видели у згради или сте га 
видели ван зграде тога дана», Ви кажете «он је тада дошао и код 
начелника, са начелником су разговарали», даље питање «а где сте га Ви 
видели у том тренутку у згради или ван зграде, само то питам», Ви 
кажете «у зграду је дошао», па даље каже  истражни судија «јесте ли га 
видели док је био у ходнику или док је био напољу ван зграде», «па 
дошао је горе и отишао је у канцеларију», значи Ви прецизирате 
именом, значи мало морате да кажете шта је од тога истина? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо судија, ја сам тог дана видео човека 
који је дошао, који је дошао у дежурној служби је прошао, носио је 
качкет, носио је пиштољ, чуо сам и то сам и рекао да сам чуо да је био 
неки командант Митровић, значи командант Митровић и видео сам кад 
је закорачио, господин Петронијевић ме је теда ме је поставио питање и 
питао ме да ли си ти лично био тамо у канцеларији када је отишао, ја сам 
рекао господину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро немојте више да препричавамо једно те 
исто, да ли је овај човек кога сте видели овде да седи, да ли сте га видели 
уопште некада? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам видео човека који је прошао за кога су 
неког причали да је био Митровић, али ја човека стварно не могу да 
препознам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, добро. Оћете да погледате овде 
оптужене, да ли препознајете неког од њих. Само мало има времена. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Треба питати, извините, да ли је тај 
човек са шапком, са пиштољем, да ли је то Митровић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад сам питала. Има времена поставићете 
питање. Окрените се. 
           Ја бих молила да погледате оптужене. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али не зна он ко су оптужени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овако, погледајте кога знате. Нека оптужени 
устану сви. Погледајте сад полако да ли препознајте неког кога знате. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ:  Не знам ја не познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никога? Па немојте. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Знам командира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Јовановић Ненада помоћника, знам Папић 
Рамиза, Чукарић Слађана, знам Микија познајем, Нишавић код нас је 
радио, код нас што је био, али остале. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како кажете никога, значи познајете? Јел Ви 
видите да све различито говорите, молим Вас. Прво сте рекли не 
познајем ја никога, после сте почели да говорите. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па познајем ове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо судија само да Вам кажем ја моје 
старешине са којима сам радио и полицајце ја познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, сад сте препознали, спомињете 
Нишавића, како је он био оубчен и како је у то време изгледао? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нишавић је у то време носио је црну јакну је 
носио кожну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Црну јакну и кошуљу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не црну кожну јакну је носио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Црну кожну јакну? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А реците ми да ли сте имали прилике 
некада да видите да је у униформи? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, нисам га  стварно знам да тог дана је 
прошао Нишавић носио је кожну јакну црну је носио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, тог дана је прошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сигурни сте да је тог дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Прошао је, видео сам кад је прошао да је 
носио кожну црну јакну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, али колико Ви дуго познајете Нишавића? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Оно време значи које сам радио у Сувој 
Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е за све то време да ли сте га видели некада да је 
био у некој не мора да буде комплет униформа, али рецимо да је у 
горњем делу кошуље имао неку маскирну униформу  доњи део или 
тако? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нисам, тог дана сам стварно сам видео, 
видео сам га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био наоружан? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нисам видео, стварно нисам видео, видео 
сам да је прошао носио је црну кожну јакну да је носио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Питања. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине Ђокићу који сте 
Ви конкретно послове радили од почетка бомбардовања па до краја 
бомбардовања у ОУП-у Сува Река? Конретно које послове? 

К.В.2/2006 

ВР
З0
13
0



Транскрипт аудио записа                                                                           
са главног претреса од 12.01.2007.год.                                                Страна 46/113 
 
 
 

 

СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Послове сам радио на средствима везе сам 
био. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Само искључиво средства 
везе? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, био сам у дежурној служби на 
средствима, пре него што сам дошао у полицијску станицу радио сам 
мало на позорници, касније сам после прешао у дежурну службу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Кад сте прешли у дежурну 
службу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Значи `95, тако негде око `96. године сам 
прешао у дежурној служби. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, не не мислим 
локацијски него Вас питам функционално, послови дежурне службе и 
послови на средствима везе су два различита посла по мени, јел тако? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: То је све. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви јесте лоцирани 
просторно сте смештени просторија до просторије, али Вас питам у 
смисли послова које обављате да ли обављате послове само на 
средствима везе или обављате и послове у дежурној служби, у 
дежурани? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам искључиво био на средствима везе, 
мој је задатак  био значи да примам и шаљем депеше. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да комуницирам и да пратим у случају ако 
шеф деси се да оде до тоалета да га заменим то је мој део посла био. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дакле, у случају да шеф 
оде до тоалета никога ако сам Вас добро схватио  никога другог изузев 
вас двојице ту у те две просторије није било? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Није. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ако Ви одете до тоалета да 
ли ће Ваш шеф да Вас замени на пословима на средствима везе? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Највероватније да ће да ме замени. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па да ли то значи да сте 
Ви, вас двојица та два посла обављали 24 сата сваког дана за време 
бомбардовања? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине судија, конкретно значи тог дана 
догађаја до повлачења са Косова само нас двојица смо били. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: 24 сата дневно? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, 24 часа до повлачења са Косова ми смо 
били у дежурној служби. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Али Гогић Милован нам 
рече да сте Ви радили такође послове  у дежурани, дакле дежурног. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Добро. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да Ви нисте имали заједно 
са њим неки стриктан распоред у смислу ја сад радим 6 сати, па ти 
радиш 6 сати, него да сте се онако у ходу договарали али да сте се 
смењивали да бисте могли да се одмарате, што је разумљиво? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине судија ми радимо и ако сам ја 
уморан, ја кажем Гогићу ја ћу да легнем доле, пази на средства везе и 
онда легне мало и одмори, онда и он ако је толико уморан онда и ја 
припазим око дежурне службе. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро да ли сте знали 
послове које ради дежурна служба? Јесте познавали тај сегмент рада 
полицијског, шта се ради које евиденције се воде и тако даље и тако 
даље, шта је посао тог човека у дежурани, дежурног? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па пратили смо нормално, радили смо. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Јесте знали те послове? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Јесмо. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Какве евиденције води 
дежурни у дежурани? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У дежурној служби постојала је значи књига 
дневник догађаја. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Књига дневних догађаја, да 
ли има још неке евиденције? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Водили смо књигу, књига сад која беше још. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте имали књигу 
притворених и задржаних лица? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Имали смо и распоред службе у дежурној 
службе. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Распоред службе, добро, да 
ли сте имали и неку књигу евиденције притворених и задржаних лица? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Водило се, сад ја стварно не могу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Молим? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Имали смо, сад да ли је. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, не, јесте имали или 
нисте имали само по редовном току ствари не питам Вас сада за 
бомбардовање, не бомбардовање, по редовном току ствари ево сад 
мирнодобски? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па нисам одакле, имали смо књиге али сад ја 
не могу да се сетим све које. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ко одговара, Ви сте рекли 
да је било лица која су привођена и тако даље, па Вас питам ко одговара 
ако сад нека патрола приведе по нечијој наредби, није важно чијој, 
приведе, доведе неко лице оно се смести у ту собу за задржавање, ко 
одговара за њега? Ко одговара за то лице? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ми адекватну просторију за задржавање 
нисмо имали. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па добро адекватна или 
неадекватна тамо је, ко одговара за њега, за његову безбедност, за 
његову храну и тако даље, за његово извођење, спровођење и тако даље? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: То старешине највероватније. Старешински 
кадар, ја нисам, ми са приведеним лицима немамо ништа. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Немате ништа са 
приведеним лицима? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ми их не спроводимо, ми не одводимо. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ко им доноси храну? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Значи одреди се мера задржавања, лице се 
спроводи. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је било случајева док 
сте Ви били тамо од `95. године, од 91` од које рекосте да сте тамо у 
Сувој Реци? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па било је случајева. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је било случајева да 
се приведу тамо лица, сместе у ту просторију да проведу дан-два па да 
се потом спроведу у суд у Призрен или не знам ни ја где? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ми адекватну просторију нисмо имали за 
задржавање, лице за које је постојала сумња да је извршило кривично 
дело дође до службене просторије и након тога патрола полиције одмах 
спроводи до Призрена. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дакле одмах, ту није било 
рецимо да преноћи или слично? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Лице се спроводи до Призрена, одмах се 
спроведе до Призрена. Патроле значе спроводе, непосредни старешина 
оредђује патролу која значи. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У сваком случају остане и 
по неколико сати у тој просторији могло би се рећи? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Некада су лица стојала су испред, некад се 
налази лице и у службеним просторијама. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ако је лице смештено у ту 
просторију закључано, кључ се налази код дежурног па га се потом из те 
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просторије узме, да ли се то уноси у неке евиденције да је преузето неко 
лице, да је спроведено у Призрен, па ви то забележите такве евиденције? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: То непосредни старешина одређује ко ће да 
спроведе. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Опет непосредни 
старешина, па шта Ви радите човече? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па ја не знам стварно ко спроводи лице. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па не питам Вас то, него 
Вас само питам да ли Ви као службеник тамо то негде на неки начин 
евидентирате да се зна сутра, прекосутра прегледом евиденције да је тог 
и тог дана приведен од стране тога и тога тај и тај, да је ту провео толико 
и толико времена, а да је потом у толико сати од стране тих и тих људи 
спроведен не знам ни ја где, разумете? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па ја стварно не знам. Имали смо књиге али 
ја стварно не знам ко. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ма питам Вас да ли сте 
имали евиденције те врсте и ако јесте о томе нам причајте, но очигледно 
да Ви. Говорили сте о овим прозорима, говорили сте о овим прозорима 
на обе ове просторије, где Ви у ствари боравите? Где Ви у ствари 
боравите, да ли боравите баш у овој просторији средства везе а Гогић 
овамо па изузев кад се смените онда у другој просторији? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Овде где се налази. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви лично? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Овде се налазим у овом међупростору овде, 
иза. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ово што пише средства 
везе, ту сте? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Описали сте ту два прозора 
и рекли сте да су они обезбеђени неким панцирима, затамњени и тако 
даље да би се спречили напади, да ли кроз те прозоре можете да видите 
ишта напољу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, ништа се не може. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ништа не можете видети 
напоље? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ништа господине судија не може да се види. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Овде значи између овог дела налазио се сто, 
између овог стола и овде налазио се међупростор где смо се ми на неки 
начин из безбедносних разлога и склањали, некад ту седнемо и да 
ручамо и ту легнемо и да спавамо доле на поду. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро. Дежурна служба у 
односу на овај ходник, шта има само врата? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Дежурна служба има овде овде нам се 
налазио магацински простор. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, видим агрегати за 
средства везе, па магацин, не него ово ме интересује, сам улаз, ово је 
улаз у полицијску станицу, да ли су то само врата у дежурну службу, у 
просторију дежурне службе или ту можда има и неки шалтер? Да ли ту 
има неки стаклени простор кроз који бисте Ви могли из унутрашњости 
под условом да су врата затворена да видите ко је то ушао у ходник и ко 
то пролази не знам ни ја у дубину зграде? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: На овим вратима овде где је шеф, то су била 
су, налазила су се врата  на којима се налазило стакло. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дакле дрвено-стаклена 
врата? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Дрво-стакло, а овде у самом овде ћошку, у 
овом овде ћошку направљен је један радни сточић на том сточићу 
налазио се ТВ, а овде испод овог прозора. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ма не интересује ме то, 
интересује ме само како Ви изнутра, из унутрашњости просторије која је 
на овој скици означена као дежурна служба, како Ви из унутрашњости 
те просторије видите ко улази у  овај ходник и ко пролази код начелника 
и ко пролази горе на спрат? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да овде се налазила врата, значи врата на 
којима се налазило, била постављена су са стаклом. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дакле да ли се кроз то 
стакло може видетит тај ходник и простор тај као и људи који пролазе 
ходником? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сада не могу да се сетим ја мислим да је 
један део био мало затамњен а један је био онако скроз, скроз је био. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Разумете божји човече шта 
Вас питам, седите у дежурани, пролази се? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да види се. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: На ова врата се улази да се 
дође горе на спрат код начелника, да и на неки начин Ви контролишете 
ко то улази? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Јесте, види се овде кад неко прође. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па то Вас питам. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Али не можеш све да комплет. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па то Вас питам да ли 
можете видети тај простор ко пролази ко улази. Рекосте да, не још ћемо 
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нешто о овоме, с обзиром на положај ове просторије, Ви то процените, 
питање јесте мало хипотетичко али Ви то процените, полицајац сте и 
били сте ето у рату, претпостављам да сте пуцали из ватреног оружја, па 
и аутоматског претпостављам, реците сами јесте или нисте? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине, ја се. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да је, да је било неке 
пуцњаве ту испред зграде или у дворишту с обзиром на Ваш положај на 
том месту где се Ви налазите, да ли бисте Ви то могли чути? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја што се тиче пуцања. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ако чујете пуцњаву по 
дубини Суве Реке, питам Вас да ли бисте пуцњаву чули да је било овде у 
близини зграде полиције? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја пуцњаву у близини зграде нисам чуо. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, то је моје следеће 
питање да ли сте је чули тога дана, али Вас прво питам да ли бисте је 
могли чути с обзиром на све ове околности и чињенице које вам рекох? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја у близини зграде нисам чуо и стварно не 
знам шта да Вам кажем на ово питање. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, нисте чули. Шта 
Вам значи оно ја човека лично нисам познавао, то рекосте за команданта 
овог, Митровића, ја човека лично нисам познавао? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па нисам познавао, не знам га. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Шта значи за Вас лично 
познавати некога, шта за Вас то значи? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Како господине судија. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дал то знали лично 
упознавање, претпостављам  да се нас двојица сад лично знамо, ево 
обавили смо и неки разговор? Јел разумете шта Вас питам? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па нисам познавао из ралога неког који би 
дошао тада и рекао би поштовање, здраво, ја сам тај и тај. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У том смислу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Али код мене то ништа. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ево нисмо се ни ми 
упознали али сам се ја Вама представио, како у којим околностима и кад 
је то било да је Вама неко рекао да је то командант Митровић, јел то 
било тог дана или од раније, да ли Вам је тог човека неко некад раније 
рекао то је командант Митровић, пазите ситуација је да Ви седите у 
дежурани, да неко пролази у униформи и иде горе, пролази у униформи 
неко. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви га не познатеје? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да не познајемо. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не познајете га ни лично, 
да ли је Ваша обавеза да га зауставите, да га легитимишете, да кажете 
ало где ћете ви? Можда је то неки пресвучени УЧК-а? Јел тако? Јел 
разумете? Да ли је неко некад, ако јесте када Вама рекао то је командант 
Митровић, пусти га то је командант Митровић нема потребе да га 
заустављамо и легитимишемо и тако даље? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине судија. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Јел разумете? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја опет кажем ја сам чуо да је био командант. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Немојте да се везујемо сад 
за овај дан, или ако је то било ако сте човека први пут у животу видели 
тог дана онда реците то је било тог дана? Онда ће то опет имати неке 
друге реперкусије, кад сте први пут видели тог човека за кога Вам је 
речено то је командант Митровић? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Чуо сам да је био командант Митровић, 
после значи пуцњаве и после неког. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Немојте, нисте ме 
разумели, нисте ме разумели господине, нисте ме разумели, да ли сте? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, никад га нисам видео. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Никад човека? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Никад нисам познавао тог команданта. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Немојте тако то председник 
већа је са Вама то расправио, бојим се да ту има онда пуно проблема, јер 
Ви сте у неколико наврата у поступку истраге рекли ја сам га видео. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па видео сам човека. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И за њега ми је речено да је 
командант Митровић, то није спорно. Спорно је кад је то било први пут, 
да ли је то било тог дана или је то било претходно? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Тог дана сам чуо да је био неки командант. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ма немојте тог дана. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Како да се сада. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не разумете ме, не 
разумете ме. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Како да се сад изразим да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: За неког Вам је речено да је 
то командант Митровић,  а Ви га чак и описујете, ја Вас  питам,   ја Вас 
питам кад први пут у животу видите тог човека за кога су Вам рекли да 
је командант Митровић, кад сте га први пут у животу видели? Да ли сте 
га први пут видели тог дана или је то било раније? Разумете. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Тог дана сам чуо каже био. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Опет Ви. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Збунио сам се господине судија ја. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, `ајмо полако. Па 
добро ја мислим да сам заиста јасан, ја мислим да сам заиста јасан. Када 
сте мене први пут у животу видели, данас, претпостављам данас. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па сад Вас видим први пут. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Тако је, е па то Вас питам 
кад сте тог човека за кога су Вам рекли да је командант Митровић, нисте 
се упознали, нико Вам га није представио. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па сад Вас први пут видим. Ја стварно сам се  
збунио, ја стварно не могу.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Е сад тај лик тог човека кад  
сте први пут у животу видели? Тог човека за кога Вам је речено да је 
Митровић? Тако је. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па не знам. Па стварно збунио сам се. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па видите та јединица и 
господин Митровић он то не спори, они бораве у Сувој Реци, они бораве 
и малтене целе `98. године и није спорно ни да је долазио током те 
године, сад у колико је то наврата било `ајде небитно, није спорно да је 
долазио у станицу полиције Сува Река, а Ви сте овде где сте 
претпостављам да је било могућности и да видите, не мора да значи 
нарадно, пробајте се сетити. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја Вам кажем да сам чуо да је био неки, да је 
долазио човек и за кога сам видео, али тај дан када се десио и раније су 
биле приче да је био неки командант Митровић, али ја стварно. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да је био неки командант 
Митровић? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да је био неки командант Митровић, али ја 
стварно човека нисам познавао и да сам са њим да сам контактирао и 
тако да сам га лично.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: А овај дан ко Вам каже 
пошто би то ето значило да га први пут видите овај дан? Ко Вам то 
каже? Да ли то знате ко је ту кад је он дошао, прошао тај човек, јели када 
је прошао горе и отишао на спрат, ко Вам каже да је то командант 
Митровић? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Прошло је неко време, неко је време прошло 
и чуо сам приче да ли беше бре Митровић, ко је овај човек, шта је, прича 
се да је неки Митровић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стално исто говорите, ја сам толико инсистирала 
на томе, Ви упорно исто говорите, мислим морамо то да разјаснимо. Сад 
би се ја само надовезала на питање члана већа када каже да је неко 
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пролазио да ли сте били дужни да га легитимишете, па да ли би неко 
могао у полицијску станицу да пусти човека непознатог да уђе? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па можда је био тај човек, одакле ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не ја Вас питам да ли би могао неко непознатог 
човека да пусти у полицијску станицу, надовезујем се само на питање 
члана већа, како је могао да уђе неко у полицијску станицу непознат, да 
ли је могао да уђе или постоји обезбеђење, јел постоји, јел може неко 
лице да уђе тек тако? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Имали смо испред полицијске станице, 
имали  смо обезбеђење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е да ли може да уђе непознат човек у полицијску 
станицу. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Имали смо испред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На питање ми одговорите. Јел може непознат 
човек да уђе у полицијску станицу? Јел може? 
          Немојте Ви да одговарате молим Вас. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па пролазе људи и одлазе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма да ли је, пазите полицајац је ту на 
обезбеђењу, па ако види непознатог човека, да ли може да прође тек 
тако? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја га нисам легитимисао али сам чуо да је 
био неки командант. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви уопште не пратите шта Вас ја питам, значи 
било које непознато лице, молим Вас, долази, улази у полицијску 
станицу, да ли може да уђе тек тако а да не буде легитимисан, непознат 
човек, како смеју да га пусте? Јел би могло то? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па овај који је обезбеђивао испред 
полицијске станице који је био стражар који је обезбеђивао испред 
полицијске станице, ја сам чуо значи после тога каже да је прошао неки 
командант Митровић да је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 
                       Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ  Е 
 
                Одређује се пауза у трајању од 20 минута. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала, седите. Господине Ђокићу јесте се 
одморили мало? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Мало да се одморим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е па добро, јел можемо да наставимо. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не могу све да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сконцентришите се, слушајте пажљиво питање. 
Изволите. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Ја 
ћу Вас само кратко питати и опет у вези оног дела где сте објашњавали 
ко ради са Вама и како ради у нормалним условима, значи пре 
бомбардовања, пре ратног стања, ко све ради у овој просторији за везе? 
У смени? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У смени за везе радили су доста колеге, сада 
ја не могу да се стварно да се сетим које су колеге радили, значи они су 
одређивани по распореду службе који је постојао, али конкретно тог 
дана догађаја из разлога смо ја и Гогић остали због тога што су доста 
колеге масовно почели да напустају службу и бацали су униформе и 
нису хтели да остану. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Добро, нисам Вас питала имена, него ме интересује у једној смени, 
значи било да је преподневна, поподневна, колико лица ради у смени? У 
редовним условима? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Радили смо по двоје, значи радили смо по 
двоје од 8 до 20 часова и од 20 часова до 8 изјутра смо радили. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Значи ова смена се одмара, а друга смена ради? 
 СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да једна смена се одмара, долази следећа 
смена, касније ова смена која је изашла из ноћне смене има слободан 
дан, ја мислим нисам сигуран да ја мислим и недељни одмор, тако да 
онда долази трећег дана та смена да ради. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Добро, колико људи ради у једној смени? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У једној смени ради само двоје људи. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: То 
је у нормалним условима увек је двоје? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У нормалним условима само двоје. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Е 
добро и сада долазимо до 26-ог, сви ти људи значи нису више присутни, 
само остајете Ви и Гогић? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, јесте. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Шта је Вас определило да Ви останете ту? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Тако радили смо у ноћној смени, људи који 
су се тада, значи који су били, налазио се неко  се налазио у својим 
кућама, пошто је дошло до масовног напустања полиције неколицина 
који смо ми остали, ко непосредни старешина командир нас је одредио 
да ми радимо у дежурној служби, тако да смо ја и Гогић остали значи од 
почетка па до краја конкретно у дежурној служби све до повлачења са 
Косова смо ја и он, нас двоје смо били у дежурној служби. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Јел 
то значи? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Долазио је и повремено Вељковић Велибор, 
али он је водио станичну евиденцију. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Да 
ли то значи да сво ово време које Ви кажете, до тог момента сте Ви 
непрекидно боравили у тој просторији 24 часа? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, јесте госпођо судија тачно ми смо 
боравили и на местима где смо се дислоцирали и напустали зграду ОУП-
а Сува Река константно смо ми били у дежурној служби.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Е 
добро, сада када управо ово сад хоћу да Вас питам, када дође та објава 
да ће настати ваздушни напади када Ви излазите заједно са Гогићем? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Добро. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Ко 
остаје сада ту на информацијама, јел Ви носите са собом апаратуру? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја, е сад. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Чекајте дозволите прво питање. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Извините молим Вас. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Да 
ли Ви носите са собом апаратуру да би примали информације или оне 
остају у просторији? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У просторији стоји су стојали фиксне радио 
станице, једна веза са Призреном, једна локална веза, а са собом сам ја 
који сам био задужен за средства везе за комуницирање везе, лично сам 
ја носио ручне радио станице, а на столу сам исто имао колске радио 
станице које су биле прикључење на струјно напајање од акумулатора  
услед нестанка електричне енергије оне су биле прикључене са антеном 
да би веза не би могла затајити да би што боље веза боље прошла и 
успоставио се контакт са  полицајцима. Ја сам радио станице самном сам 
носио. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Е 
сад да Вас питам, та ручна коју сте носили са собом, јел она довољна да 
Ви можете пратити све информације као и када сте у просторији где 
седите са свом апаратуром? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па не може баш довољно јер није фиксна, 
јер нема, не знам сад како стручно да Вам објасним јер нема фиксну 
антену која ће бољи пријем и предају да има, значи има једну предају, 
има неки пријем деси се и да та станица коју носи са собом да затаји јер 
затаји из тих разлога што долази до ометања, упадања у наше 
фреквенције. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Добро то сте објаснили, немојте понављати. Да ли се може десити да у 
међувремену када Ви излазите из објекта да прођу информације а да их 
Ви не чујете? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Може да се деси. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Да 
ли Ви знате да ли се то дешавало? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па може да се деси да не чујемо пријем 
таласа, тог момента трчимо носе се радио станице све што имамо 
носимо, може да се деси да не прође  да не чујемо можда и сама веза не 
прође од оног ко позива рецимо ми смо били позивни знак 760, да неко 
позива 760 дешава се и да сама станица не прими тај пријемни позив. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Добро, да ли Ви после имате неки траг који остаје у апарату или на било 
који други начин да је евентуално прошла информација а да је Ви нисте 
примили? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, то ми уопште нисмо имали госпођо 
судија, то уопште ми нисмо имали да се води неки траг да радио 
станица, моторола за собом оставља неки траг, то ми нисмо имали. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Значи Ви сте једини који примате информације у суштини Ви и Гогић и 
ако нисте поред апарата за то време док сте излазили може се десити да 
прође информација да Ви не чујете? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Може да се деси. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: А 
да ли знате да ли се то десило, да ли сте после чули да је неко послао 
неку врсту информације или да је неко примио а да вама није прошла 
кроз ваша сазнања, пошто нисте били ту кажете може се десити изађеш 
на терен па сте покретни па се не чује? Да ли сте сазнали, конкретно ми 
одговарајте немојте молим Вас описивати стално? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не бих знао стварно, не би могао. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: То 
не знате. Е сад добро, следеће Вас питам, Ви сте рекли да сте Ви једна 
врста посредника између даваоца и примаоца информација, јел тако? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да јесте. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Шта Ви радите кад чујете информацију, јел је Ви лично преносите оном 
ко треба да је прими? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да јесте уколико неко некога позива налази 
се на локалном каналу који ми смо користили и траба да позива на некој 
фреквенцији таласа канала који је имао са Призреном, међутим, ако се 
нека јединица не знам која налази на некој локацији не може његова веза 
да прође са призренским каналом, а пролази на нашем каналу који смо 
ми имали радни суворечки, онда позива 760 налазим се на том и том 
месту се налазим, налазим се око Самодраже, приметио сам кретање, 
молим Вас јавите нашој патроли или патроли која долази да не отвара  
ватру. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: И 
онда Ви шта радите, Ви преносите ту информацију? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Онда сам ја тај посредник у вези где ја исто 
томе кажем позивам га, на том позивном знаку који је он позива ме, 
кажем неки позивни знак сада не могу ни да се сетим  које позивам, он 
се јавља и ја кажем колега око твоје близине налази се јединица, немој 
да се крећеш. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Добро, преносите, у реду. Е сада, само моменат, пошто Ви ако имате 
разне поруке преносите различитим јединицама јел Ви тачно знате коме 
шта треба пренети? Јел Вам се каже шта се коме треба, можете неком 
погрешном пренети информацију. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не ја само дајем, само сам посредник у 
позивању. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Знам, али онај који прима има пуно њих који примају јел тако 
информацију? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Није само једно центар, како знате коме шаљете ту информацију? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па ја госпођо судија, ја њега позивам преко 
средства везе. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Па 
то Вас питам, Ви знате неку шифру његову или обележје? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, да ли се он јавља тај кога ја њега зовем 
или неко други ја стварно не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Е 
добро, сад само да Вас питам даље када сте чули да се спомињу лешеви, 
каква је то била врста информације, јел Вам то само, саслушајте моје 
питање, немојте стално да ускачете, што толиком брзином имамо 
времена, није никакав проблем, да ли сте Ви то добили као информацију 
коју сте требали пренети или сте је Ви само успут чули између некога? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам госпођо судија само чуо успут да неко 
спомиње лешеве, неко само спомиње и каже ево лешеви, ево лешеви. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Добро, а да ли сте чули одговор од тога коме је та информавија упућена? 
Провери шта се дешава, да ли се дешава, да ли сте било какав контакт 
чули? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја преко средства везе питам ко јавља, ко 
јавља за лешеве? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо судија нико мени то не одговара, 
нико то не одговара. Осим тог била је и скремблована веза оно као што 
сам Вам рекао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Немојте о тој скремблованој, о овом редовном току, али тај који је 
примио ту везу да се налазе лешеви, да ли се  он укључује да ли он 
нешто одговара на то? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ:  Ништа, ја само сам рекао ко јавља, ко јавља 
преко средства везе, понови, понови, нико се госпођо судија није јавио. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: И 
више се та информација сем то један пут у вези лешева уопште не 
спомиње? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Међу било ким од људи међу којима може да се успостави контакт, јел 
Ви све пратите сад сте ми рекли? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да чуо сам преко средства везе. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: И 
Ви после уопште се не удуљујете у то јер није баш уобичајено да се виде 
лешеви, мислим да ли се удубљујете да питате мало више око тога? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја понављам преко средства везе и питам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: То 
сте рекли већ пет пута, даље да ли се информишете после пола сата, 
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после сат, шта се дешава, какви лешеви, може ли се сад успоставити 
веза, да ли се уопште после информишете? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па питамо ко јавља, али нико ништа не 
јавља, само смо чули. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Да 
то сте тог момента када сте чули, после пола сата, сат  од догађаја, да ли 
после покушавате да утврдите шта се то дешава? У току дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У току дана догодила се пуцњава, догодила 
се пуцњава. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Не, 
не у вези лешева, да ли сте још пар пута покушали да питате ко то јавља 
у вези лешева? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па позивао сам преко средства везе. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Па 
то Вас питам. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Позивао сам госпођо судија преко средства 
везе ко јавља, ко јавља, али нико мени не одговара, нико није 
одоговорио.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: И 
ништа Ви даље не предузимате, ништа се у вези тога даље не преноси, 
нико никоме не одговара ни ништа? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ко јавља кажем, ко јавља да има, то значи. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: То 
сте већ поновили, немојте понављати стално. И још само једно питање, 
пошто сте рекли да највећи број информација које сте Ви лично примали 
сте сазнавали  из мештанских прича, а пошто сте нам рекли да сте 
непрекидно боравили у згради полиције, када сте те приче успели да 
чујете? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Приче сам чуо, мештанске приче сам чуо 
значи када се то све завршило у ресторанима где смо користили исхрану. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Ко? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ми где смо користили исхрану. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Ко, 
ко ми? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ми полицајци. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: А 
где сте користили? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У ресторану «Балкан белту», касније када се 
све то завршило. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Колико је то касније, дан, два, пет, месец? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Једно два дана. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Па 
зар вама није доношена храна ту у полицији, сад сте ми рекли да сте Ви 
непрекидно ту и да вам ту доносе храну и ту једете и ту све обављате, 
даноноћно? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Јесте госпођо судија. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Па 
како онда после дан два идете у ресторан? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: После тога дислоцирали смо се, напустили 
смо зграду ОУП-а Сува Река. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
После колико дана од овог догађаја? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: После једно два дана смо напустили зграду. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Добро значи та два дана сте непрекидно ту и немате прилике? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: И 
после та два дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: После тих дана. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Где 
онда одлазите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Одлазимо када смо напустили сада да ли је 
било у Дому здравља или у Шумарској кућици ја стварно не могу да се 
сетим. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: И 
ту се сада ви лоцирате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ту се да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Ваша информативна служба? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да ту се дежурна комплет дежурна служба 
дислоцира и  ту значи компет. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: И 
цела ова апаратура, све вам је ту прикључено? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да све. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: И 
значи кад сте сада ту, сада Ви не боравите непрекидно ту у том 
дислоцираном делу или боравите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да исто комплет. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Па 
како онда идете у кафану на ручак то Вас питам? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Када дође, када смо се дислоцирали, значи 
где смо били после неког времена када дође ручак престане се са 
акцијом, патрола нас одвози, идемо на ручак у ресторану «Балкан белт». 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: А 
ко остаје ту? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Остаје или Гогић или ја, зависно ако Гогић 
оде када смо се дислоцирали Гогић остаје ту у дежурној служби а одем 
ја на  ручку или касније остајем ја па Гогић иде на ручак. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Значи и даље  се вас двојица непрекидно смењујете и у том новом 
простору? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, јесте. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Немојте ми упадати у реч ја Вас слушам до краја кад говорите. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Извините молим Вас. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Значи када сте се дислоцирали и даље само Вас двојица сте ту, али сада 
излазите из тог објекта јел не боравите непрекидно ту? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ми боравимо али само на ручку кад 
одлазимо. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Али не одлазите заједно? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, не одлазимо. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: И 
онда тамо мештанске приче, ко су ти мештани који у том «Балкану» 
причају? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У том «Балкану» доста је било и полиције. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Не, 
шта подразумевате под мештанским причама? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Мештанске приче то су као што сам рекао 
значи да је било акција. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Ко 
су ти људи, не, не, слушајте шта Вас питам, ваљда ме разумете толико 
јасно говорим. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо судија ја не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Немојте ми упадати у реч, као прво то је основно ствар културе 
разговора, разумете, питам Вас ко су ти мештани, ко су људи које 

К.В.2/2006 

ВР
З0
13
0



Транскрипт аудио записа                                                                           
са главног претреса од 12.01.2007.год.                                                Страна 63/113 
 
 
 

 

подразумевате који говоре те приче, полицајци, људи који ту живе. Ко је 
уопште тај који прича по кафани? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: То је ресторан где смо се хранили, где смо 
користили храну, причали су и полицајци, причали су и грађани су 
причали. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: То 
Вас питам, које особе долазе у ту кафану? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Значи долазе и полицајци, долазе и грађани, 
долазе и резервисти. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: И 
шта онда крене прича и они кажу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Приче као што сам оно што сам рекао да је 
била акција, да се пуцало, да је било погинулих. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: А 
Ви то ништа не знате који сте на извору информација? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Управо Вам кажем да сам чуо преко 
средства везе да је било напада, да је неко споменуо лешеве. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Па 
знам али Ви преносите те информације, знате није логично то што 
говорите. Ви преносите информације а не знате одакле долазе, коме се 
упућују него од мештана сазнајете оно што Ви директно радите, Ваш 
посао разумете шта Вам објашњавам, ту има нелогичности, па 
покушавам да Ви објасните ако можете уопште да објасните? Јел Ваше 
информације кажете полазе од мештанских прича,  а Ви сте тај који ради 
на извору информација? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо судија ја сам чуо и преко средства 
везе, значи упорно кажем и сада кажем да сам чуо и преко средства везе, 
па кад одемо да седнемо за ручком, неко каже ово је овај урадио оно је 
било, оно је било, господо судијо, па ја стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумели смо. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Добро уреду. Уреду хвала. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја се извињавам само да поставим једно 
питање, да се надовежем, да ли се тог дана о коме Ви причате неко Вама 
директно обратио средствима везе или не? Или сте Ви то само слушали 
па се нико није обраћао? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: То 
сам ја управо питала, да ли директно њему? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нисте, не, не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Па 
он преноси или иде директно оном ко прима информацију. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не, он је причао теоретски да прима и да 
преноси. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Не, 
не питала сам ја и директно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу сачекајте са питањима, 
идемо једним редом, молим Вас сачекајте. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Добро ово јесте заиста се надовезује једно на друго, али ја сам га питала 
мислим могао је да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Директно питам да ли је тог дана нешто 
примио преко везе што је требао да пренесе и ако јесте примио коме је 
пренео или ником није преносио? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Јер 
то сам Вас ја питала разумете, али сам Вас можда мало другачије. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Гледајте мене молим Вас, ја постављам питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, нећемо овако сви у глас, сачекајте 
молим Вас, имате прилике да поставите питаања, идемо сада чланови 
већа постављају. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Само моменат. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па завршила је зато сам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Да 
Вам кажем ја сам Вас мало пре питала, значи начин Вашег рада, е сада 
колега каже директно за 26-ти да ли се сећате, да ли сте имали неку 
информацију коју сте требали Ви да пренесете неком, да ли сте имали, 
то Вас он пита између осталог то сам ја хтела да Вас питам, али Ви то 
тако одговарате необично. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо судија тог дана 26-ог чуо сам и опет 
потврђујем. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Немојете само исто понављати, ако је оно што сте већ до сад пет пута. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Исто. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА МР. ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Онда све знамо, хвала не морате више, уреду је, можемо даље. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја не знам друго како да се изразим. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине Ђокићу. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Изволи. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте искористили ову 
паузу да се евентуално присетите када сте први пут видели тог човека 
који је тог дана прошао горе код начелника? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Јао, тог дана сам видео човека. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро тог дана. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Тог дана сам видео човека који је носио 
пиштољ. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је то било први пут 
да видите тог човека који  је носио пиштољ и који је прошао горе код 
начелника, да ли је то било први пут да у свом животу видите тог човека 
или не? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па пролазили су старешине кажем Вам више 
пута господине судија, стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па конкретно одговорите да ли тог човека 
видите, молим Вас, да ли тог човека први пут видите тада, одговорите 
конкретно на питање? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па госпођо судија ја сам тог човека видео 
кога сам описао да сам видео тог дана да је стварно да је. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ја Вас питам  да ли сте га 
икад пред тога видели. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па не сећам се. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Тако реците, не сећам се, то 
је одговор. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не сећам се господине судија. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Тако реците, то је одговор 
и уреду. Колега Горан Петронијевић Вас је у поступку истраге, записник 
од 11.01. пита Ви сте овде поменули Митровића, јесте ли Ви њега лично 
видели  и када, а Ви одговарате командант Митровић је долазио код 
начелника, долазио је на састанке, множина, више пута, из овога се да 
закључити да је то било у више наврата, па Вас питам, шта то значи? 
Када је он то долазио на те састанке ако је долазио ако остајете при 
овоме своме казивању из поступка истраге, ако је ово тачно, онда кад је 
он то долазио на састанке? Јел то било пре рата или је то било за време 
рата или? Разумете. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине судија. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ако је ово тачно? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Долазили су и старешине и одлазили су код 
начелника. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, не Ви сте децидирано 
рекли командант Митровић је долазио код начелника, долазио је на 
састанке? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја на састанке нисам присуствовао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нисам ни ја. Не питам Вас 
то. 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па били су људи, сада да ли је, ко је сад, ко 
је. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па је ли тачно да је 
командант Митровић долазио на састанке код начелника или није? Јел 
то тачно? Ово је Ваша тврдња из поступка. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине судија ја сам чуо да је командант 
Митровић долазио код начелника али ја стварно не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дакле Ви сте то чули. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Чуо сам да је долазио. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Кад сте то чули да ли је то 
било пре рата или за време рата? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Чуо сам да је долазио командант Митровић. 
Ствано не могу да се сетим. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро. Колега Горан Вас је 
после потом и питао када је долазио, Ви сте рекли видео сам га за време 
рата и да сте га видели почетком те акције да је долазио али и нешто 
касније. Кад Вас колега Петронијевић пита ко Вам је то, исто страна 9 
сада већ доле при дну, ко Вам је то рекао да је то командант Митровић, а 
Ви одговарате «па чуо сам од мештана од колега, кажу то је командант 
Митровић мада се он није никада нама, само прође и поздрави, ми 
поздравимо старешину и то је и оде горе код начелника», е сад би из 
овога би се дало закључити не да сте чули да је он пролазио јер не бисте 
могли да поздравите некога за кога сте чули да прошао, не бисте га 
претпостављам на празно поздрављали него сте поздрављали човека 
који је прошао поред вас, који вам се не обраћа али вас поздрави, тако би 
се из овога дало закључити, па Вас питам јели тачно ово што сте рекли 
код истражног судије? Да ли има потребе да поновим да ли је то тачно 
или није тачно? Ако јесте онда мало да разјаснимо? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине судија тога дана је пролазио неки. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не не говорим о том дану, 
говоримо уопштено, знате о више дана јер ево и ово је множина, и ово 
говори о више наврата јер Ви кажете мада се он није никада нама, ту је 
нешто недовршено, само прође и поздрави, ми поздравимо старешину и 
то је и оде горе код начелника, јел разумете? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине судија не само тог дана и 
претходних дана  пролазе и долазе старешине. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Митровић? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Митровић. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: О њему говоримо? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Пролазе и долазе, ја лично кажем човека 
нисам знао, неко ми каже да је био неки командант Митровић. Човек 
који прође. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И онда га Ви поздравите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Прође човек и ми не знам ко је да ли је 
Митровић или није, поздрави се, оде човек, шта сад они раде тамо код 
начелника. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: То Вас питам, прошао је 
неки старешина, Ви сте га поздравили и потом су Вам рекли да је то 
Митровић? Јел Вас добро разумем? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја стварно не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сам Вас добро 
разумео? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја стварно не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Није сугестивно питање, 
покушавам, ја га само питам да ли је то тако? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Молим Вас, извињавам се судија, могу 
ли само? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Стављам примедбу на овако 
постављено конципирање питања.  
              Без приче тамо. 
              На овако конципирање питања од стране  члана већа, господина 
судије Крстајића, Ви сте сада понудили одговор конкретан. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, ја сам му понудио 
његов одоговор на Ваше питање колега и чули сте шта, како је он 
коментарисао. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Уважени судија, погледајте како је он 
то тада испричао, слушајте шта је сада рекао, то је апсолутно готово 
исто. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Готово исто? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ради се очигледно о сведоку који је 
конфузан. Тако је. Не постављајте конкретна питања таква сведоку. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не желим ја сведока да 
збуним, ја само са сведоком покушавам да расправим ствари. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви нудите одговор који он није рекао 
ни у једном тренутку. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Колега Петронијевићу, 
добро разумели смо Вас. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Ви хоћете да изнудите од њега. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не. 
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АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да каже да је тог тренутка видео 
човека. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не пада ми напамет, 
немојте да инсинуирате. Колега Петронијевићу немојте да инсинуирате 
тако што. Не пада ми на памет да од њега изнудим било шта. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Па немојте, не видим разлога за тим. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Само покушавам да 
разјасним ствари. Покушавам да разјасним ствари са њим. Ако је он, ако 
сте Ви одговорили на питање браниоца Петронијевића, ако сте Ви 
одговорили «мада се он никада није нама само прође и поздрави, ми 
поздравимо старешину и оде горе код начелника», ја Вас питам шта 
значи то? Да ли то значи ја имам неку преставу о томе шта то значи па 
Вас питам јели то то или нешто друго а Ви реците шта је то? Шта то 
значи? Објасните нам мало шире. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине старешина који прође, значи било 
који, прође, пролази кроз дежурне службе, поздрави, сад ми њега не 
питамо он само поздрави и тај старешина који прође кроз дежурну 
службу одлази горе, одмах иде горе на спрату, значи одмах иде горе на 
спрату. Одлази, да ли сад он, тај господин који одлази, да ли он одлази 
код командира, да ли одлази код помоћника. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Небитно. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Или код начелника, али ја нисам 
присуствовао на састаку тамо. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Небитно, не питамо то. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Значи ја нисам присуствовао и нисам видео, 
али човек знам да прође, пролазили су и старешине војске, пролазе, дође 
поздрави и оде, али ми никога није нико од нас питао да кажемо ко сте 
Ви шта сте, он  пролази прође поред дежурне службе, нормално. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ко је тај старешина? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: И одлазе горе. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ко је тај старешина? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па не знам стварно, чуо сам приче да је био 
неки командант Митровић да је пролазио, али ја стварно. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ма кога сте Ви 
поздрављали човече божји, то Вас питам кога сте Ви поздрављали? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па не, ја сам чуо да је био неки командант 
али не знам ко је, стварно не знам. Стварно пролазе старешине, па како 
да кажем кад не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине Ђокићу, пита 
Вас господин Петронијевић ко Вам је рекао да је то командант 
Митровић, «па чуо сам од мештана, од колега, кажу то је командант 
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Митровић, мада се он», дакле командант Митровић, ја ништа не 
измишљам, ја ништа не инсинуирам, ја само Вама читам оно што сте 
рекли код истражног судије, водите рачуна о томе да сте и тада, а и сада 
били у обавези да казујете истину и само истину? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па ја истину кажем. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: «Мада се он», дакле 
Митровић не можемо закључити неки старешина јер говорите о 
Митровићу, «није никада нама», ваљда обраћао или не знам ни је шта 
сте хтели да кажете, небитно, «само прође и поздрави, ми поздравимо 
старешину и то је и оде горе код начелника», страна девет, страна девет 
11.01. Само Вас питамо шта то значи, о коме говорите, да нам појасните 
мало то али Ви очигледно, Ви очигледно то нећете? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не да нећу господине судија, не да нећу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, реците ми ово шта 
има у дежурани од средстава везе? У самој дежурани? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У самој дежурној од средстава везе имао сам 
једну ручну, две фиксне радио станице, једна фиксна радио станица 
локална, једна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У дежурани, у дежурани, 
не у просторији средстава везе, него у дежурани? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У дежурани налазио се телефони и један 
специјал. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, ако сте у дежурани, 
ако сте Ви лично у дежурани, а не у просторији где су средства везе како 
комуницирате, како остварујете везе, да ли чујете, да ли можете ишта 
чути из те просторије где су средства везе? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Чује се. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Шта то значи, не користите 
слушалице него те радио станице имају отворени звучник? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Радио станице имају отворени звучник тако 
да се и чују. Имале су отворени звучник који је био избачен и имале су 
отворени звучник. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли то значи да је и 
Ђокић по редовном току ствари имајући у виду колике су те просторије 
и како су једна уз другу, како су од ламперије, да ли то значи ако сте Ви 
то могли да чујете да је то и Гогић могао чути? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Чују се везе, везе се појачавају, везе се и 
смањују, чује се. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Он нам каже да ништа о 
овоме о чему сте Ви причали није чуо? Знате. 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: То је његово. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: То он јуче рече. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто смо више пута на истим стварима 
инсистирали и исто стално смо Вам предочавали код истражног судије 
шта сте говорили, ево још једном ћу Вам прецизирати код истражног 
судије када је адв. Петронијевић инсистирао да покажете на скици лице 
које видите да је прошло, и Ви кажете на питање, надовезује се 
истражни судија «да ли можете да покажете на тој скици где сте то лице 
видели», Ви кажете «када је прошао само су ми рекли да је Митровић у 
ходнику», значи неко Вама говори да је Митровић у ходнику, 
прецизирајте ко Вам каже да је Митровић у ходнику? Значи нису 
мештани, молим Вас, прецизирајте, немојте ми скицу показивати, 
прецизирајте ко може да Вам каже да је Митровић на ходнику? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Лице сам видео овде када је прошао поред 
степеница. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко Вам каже да је Митровић на ходнику, само 
прецизирајте ко Вам каже? Значи то нису мештани, нису мештани, неко 
Вам каже на ходнику је Митровић, у станици ко Вам каже да је 
Митровић на ходнику? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нико ми није рекао у станици. Чуо сам да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел то није тачно што сте изјавили? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Лице сам видео када је прошло овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте немојте да се понављате, молим Вас, 
на тим стварима смо Х пута инсистирали. Значи сад сте прецизирали да 
је то командант  Митровић «рекли су ми Митровић је на ходникуј», ко 
Вам то каже Митровић је на ходнику, пустите мештане? Мештани нису 
присутни у полицијској станици, значи ко Вам каже Митровић је на 
ходнику, децидирано кажете Митровић је на ходнику? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не знам ко, ја знам да је човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ко је могао да Вам каже ако сте Ви и Гогић 
ту, ко може да Вам каже Митровић је на ходнику, а неко Вам каже? Не 
сећате се ко Вам каже? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па не знам стварно не знам ко је, знам да је 
прошао човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да ми то говорите, ко Вам каже да је на 
ходнику? Јел се сећате или се не сећате ко Вам каже да је Митровић 
командант на ходнику? Јел се сећате или се не сећате ко Вам каже?   
             Господине Ђокићу дужни сте да одговорите на питање. Да ли се 
сећате ко Вам каже или не? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не  сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се, то је одговор. Изволите тужиоче. 

К.В.2/2006 

ВР
З0
13
0



Транскрипт аудио записа                                                                           
са главног претреса од 12.01.2007.год.                                                Страна 71/113 
 
 
 

 

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте добро Ви?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, видим нешто се зацрвенео па питам јесте 
добро, јел Вам треба пауза,  вода, шећер, нешто? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте дали два исказа код истражног судије, 
један је био 10.06.2005. а други 11.01.2006. године, да ли сте тада ишта 
рекли што није истина? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја говорим истину господине тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питам Вас за дато, значи да или не? Јесте или 
нисте? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта да, говорили истину или нисте говорили 
истину? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Говорио сам истину. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Говорили сте, добро. Где данас радите Ви? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Радим у СУП-у Лесковац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко Вам је шеф тамо? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Командир? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, како се зове? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Видосављевић Мирослав. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Вукосављевић Мирослав? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Видосављевић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како? 
 СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Видосављевић Мирослав. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел он учествовао у неким дејствима у рату? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Он је радио у Призрену, али ја не знам да ли 
је учествовао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел он можда неки мештанин из ове Ваше 
приче? Јесте с њим причали можда шта треба да причате данас овде? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не нисам са њим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: С ким сте? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: С никим нисам причао господине. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте се, чули сте опасност напад из ваздуха, 
колико је то сати било? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да се не сећа. Не зна које доба дана, 
ништа не зна. Покушајте да се сетите. Ајде још једном. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па не могу да се сетим стварно, имали смо 
сигнал ваздух напад из ваздуха. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте то. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел био дан? Дајте, нећу ја дуго, ово ће бити 
брже.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не само Ви постављајте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел био ноћ или дан? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Дан је био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Дан је био, јесте доручковали? Јел после 
доручка или пре доручка. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нормално. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта нормално? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па доручковали смо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Прво сте доручковали па је био напад из 
ваздуха? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја би Вас молила мислим  стварно на један ред у 
судници, мислим стварно нема смисла овакво понашање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте прво доручковали па је био напад из 
ваздуха? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Доручковали смо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па онда? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па радили смо, били смо ту и онда после 
сигнал ваздух је био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: После доручка, а кад Ви доручкујете од 
прилике? Па колико сати? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па на брзину то доручкујем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па то на брзину колико сати? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па не знам како сад да кажем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па како, једноставно кажете колико је сати и то 
је одговор, једноставно? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па 15 минута, пола сада. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не колико је било сати, не колико времена 
сте јели, него у колико сати Ви доручкујете иначе? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па независно господине тужиоче независно 
од сати, ја стварно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: С ким сте доручковали сами или сте са неким 
доручковали? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па ту што смо били у дежурној, који смо 
били. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Вас двојица? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи обојица сте били будни? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нормално. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је била, кадсте чули овај позив у помоћ, пре 
најаве да ће бити ваздух? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Пре најаве. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад колико пре најаве? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Пре најаве смо добили нека патрола је била 
нападнута. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То све знамо, него колико је то сати било? 
Покушајте да, не морате у минут, јел то било 7 ујутру, јел то било 10 
ујутру, 10 пре подне, јел то било подне, јел то било 3 по подне? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па негде око поподневних часова. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Негде око?  
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Око поподневним часовима, тако нешто. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не знам шта значи негде око поподневним 
часовима? Ви изговорите број? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: После 12 је било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: После 12? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да ли је 12, али нисам, само не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи око 12? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не знам стварно баш? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: После 12? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не знам ствано тачно време. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли се пре тога, јесте ли пре тога напустали 
зграду због напада из ваздуха?  
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: И пре тога је било сигнал ваздух, али тада 
смо се ми налазили и пре дестава било је напдра из ваздуха, напустали 
смо зграду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па чекајте, ја Вас мало пре питам, редослед 
значи мало пре сте рекли иде прво доручак, па позив за помоћ, па напад 
из ваздуха, сад кажете обрнуто био је доручак, па напад из ваздуха па 
помоћ? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине и пре тога и пре напада који се 
десио имали смо сигнал ваздух. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па то Вас питам ја? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: И пре тога смо имали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е кад је то? Јел то после доручка? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не знам сада, не знам да ли је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел дан био или ноћ? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ:  Дан је био имали смо сигнал ваздух, 
касније. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте, чекајте, значи ајде тај први сигнал 
ваздух кад је то било од прилике? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђокићу гледајте према већу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је то било од прилике? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гледајте према већу, значи већу се обраћате. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Пре, напад смо, пре него што је био доручак 
имали смо сигнал ваздух и ми смо на основу тог сигнала ваздуха ми смо 
напустили зграду, јавља преко сигнала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте то објаснили. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Враћамо се у зграду и када. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте то објаснили. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Када смо се вратили у зграду онда је почео 
напад неко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање је време. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте, добро. Е ајде када Ви напуштате зграду 
где Ви сада одлазите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђокићу овамо гледајте да не би било 
питања преко председника већа, молим Вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Отворите ово ако можете па ми покажите где 
Ви сада излазите из зграде и где одлазите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је око станице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Горе у горњем левом углу Вам је станица 
полицијска.  
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Гаража, улаз овде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад на који улаз ви излазите, број 1? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: На број 1 и бежимо овде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Овде, значи бежимо са десне стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према ком путу идете? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Напустамо и бежимо у правцу пута 
Приштина која води, пут где води према Приштини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приштина-Призрен или Приштина-Рештане? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Призрен-Приштина, пут који значи од 
призрена ка Приштини између два објекта ту се скривамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А чије су то куће? Значи, прелазите улуцу, 
прелазите пут Приштина-Призрен и прелазите где, међу те куће ту? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Прелазимо између. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко живи у тим кућама? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Била је једна српска кућа и била је једна 
албанска кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих вас молила режија да покажете скицу 
Суве Реке. Режија само скицу Суве Реке молим вас. Значи, излазите на 
који улаз? 
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СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: На првом улазу и бежимо са десне стране 
пут који води ка Приштини. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, овде где пише албанске куће па лево од 
тога? Не, не, прелазе улицу. Рекао је. Покажите пут то питам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нацртајте куда бежите, нацртајте па ћемо 
видети. 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Ту бежимо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хоћете да покажете суду па да суд нама 
покаже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко пута, значи идете према овим албанским 
кућама јел тако? Ви сте то скроз прешли? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Јесте том путу прелазимо и долазимо до два 
објекта, ту је била једна српска кућа, једна албанска кућа, ту смо се 
скривали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то говорите о 26-ом? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Да о 26-ом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико пута сте тог дана излазили на ту 
команду ваздуха? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Колико је пута имао напад. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико пута Вас ја питам, јер сте ви истрчавали 
из полицијске станице и прелазили сте, јел сте увек на исто место ишли? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Да јесте на исто место. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И колико пута сте у току дана то радили? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Колико пута смо господине имали нападе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па сетите се колико пута сте тог 26-ог 
истрчавали из полицијске станице. 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Више пута смо имали, јер након тога сигнал, 
ваздух, неко јавља престанак опасности и ми се враћамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А колико пута то, два пута, пет пута, десет 
пута? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Више пута. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је више пута? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Више пута смо бежали, напуштали смо 
станицу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Више од три пута? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Више, више смо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Више од пет пута? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Више пута смо напуштали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта Вам је више, три пута, више од три пута, 
једанпут, двапут? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Па десет пута да смо. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Десет пута сте тог дана и пре подне и по подне? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Да, јесте било је тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте у том истрчавању и претрчавању овог 
пута видели нешто што је необично за Суву Реку? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Не господине нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђокићу према нама се окрените. 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Не господине, ми смо тада претрчавали ја 
сам носио радио везе, носио сам на себе и гледао сам трчећи погнутом 
главом доле трчимо да спасимо живу главу јер се пуцало. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је пуцао? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Па рекао сам господине тужиоче да је била 
акција, да је било пуцање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је учествовао у тој акцији? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Ја лично и непосредно не знам, јер нисам 
био на лицу места, нисам био, можда сам се лоше изразио нисам био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па били сте десет пута кажете да сте 
претрчавали тај пут? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И кажете журили сте, јер сте били изложени. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Председнице, не може овако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите наставите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Десетак пута, каже истрчавао, претрчавао пут, 
журио је јер је била пуцњава, е сад ја путам ко је пуца, каже била је 
акција, питам ко је учествовао у акцији? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је не зна, није видео. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли је видео акцију? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас искључите микрофон. Рекао је да не 
зна. Следеће питање. Изволите тужиоче? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте истрчавали из полицијске станице шта 
сте видели на улици коју сте прелазили? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господине тужиоче, ја конкретно лично 
нисам, гледали смо живу главу да спасим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа нисте значи видели да се дешава нешто? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа и то је одговор. Даље питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се сећате у колико сати је био тај позив за 
помоћ и како сте Ви то рекли: «нападнути смо, имамо рањених и 
погинулих»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питан је, он уопште не зна, питала сам га. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја питам да ли у односу на ово што је испричао 
може да се сети кад је то било у колико сати, па је рекао малопре после 
подне, значи после 12 сати то је рекао. 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господне тужиоче Ви сте ме питали кад је 
било, ишли сте конкретно на време. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Конкретно на време. 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Ја сам рекао господине тужиоче, да ја 
стварно не могу да се сетим времена кад је и рекао сам и овде говорим 
истину да сам преко средства везе чуо да је нека патрола. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте понављати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то то што кажете да је било после 12, јел то, 
јел сте на то мислили? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Па не знам господине тужиоче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна, зауставите се, одговорите конкретно, не 
знате? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Па нек узме неко па нека ме убије, ја стварно 
не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Након што сте чули позив за помоћ, шта Ви 
предузимате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Детаљно је све то објаснио, све је то, 
оптерећујемо записник, стварно нема потребе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је времена прошло од позива за помоћ 
од почетка акције, како Ви кажете? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господине тужиоче, ја се стварно 
извињавам, ја стварно не могу да се сетим времена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате времена? Сад станите. Идемо даље 
питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тај ко зове у помоћ, малопре сте објаснили када 
Вас је члан већа питао, он каже шифра не знам 760 или па Ви њему 
одговорите позив на његову шифру, тог дана имате позив за помоћ, коме 
се Ви обраћате? Како реагујете, коју шифру позивате и шта? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више пута и на питање председника већа 
инсистирали смо и на шифре и када и коме, он све је то детаљно 
објаснио колико је могао да објасни. Седите. 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господине тужиоче, ја једино да узмем да 
умрем овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте нека нова питања, ми се толико сви 
понављамо овде да је то страшно. Дајте поново неко ново питање. Јел 
сте Ви пратили уопште председника већа кад је постављао питање. Дајте 
нешто ново. 
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СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Па нек узме неко нек ме утепа, да сам 
завршио и готово, да се зна да сам убијен овде као сведок, стварно кад 
не могу да се сетим, ја не лажем и не прикривам, не могу све да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте, немојте причави више. Кад поставе 
Вам питање онда одговорите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажте у том ресторану «Балкан белст», након 
два дана се причало од стране колега и мештана, рекли сте малопре 
причало се шта је ко урадио, па Вас ја сад питам а шта је то ко урадио? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господине тужиоче, није се причало ко је 
шта урадио, него причало се конкретно у вези напада да је било 
погинулих и да је било и рањених, да су пришле полицијске јединице 
које су се тада налазите око Суве Реке у помоћ, да су се налазиле неке 
јединице «Чегрови», да су ишли људи да помогну, да су учествовали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте то рекли. Станите, одговорили сте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Вратићу се поново на онај позив за помоћ, где 
је речено «имамо погинулих и рањених», да ли је тог дана неко од 
полицајаца рањен и погинуо? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господине тужиоче, ја не знам да ли је тог 
дана неко погинуо али сам само чуо  неко затражи «помоћ, помоћ, 
имамо погинулих и рањених», конкретан догађај нисам видео јер нисам 
био тамо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јесте ли у том ресторану «Балкан белт», 
причали о томе да ли је неко од полицајаца рањен или погинуо? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Уопште нисам ни са ким контактирао, али 
сам се тад изјашњавао и пред радној групи МУП-а да су постојале разне 
приче, гласине да ја лично нисам, што у мом записнику и стоји да ја у 
том Занатском центру нисам лично ишао и нити сам видео шта се 
десило. Никакве лешеве ја нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте то рекли, немојте једно те исто. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Које гласине, то ја питам, још два питања имам. 
Које су то гласине и приче, шта то што Ви нисте видели, а шта су Вам то 
причали? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: То су приче исто да је било напада, то сам 
тада и рекао пред радној групи МУП-а да је било пуцање, да је било 
погинулих, да су ишле патроле да пруже помоћ. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел су то гласине? Пазите, то нису гласине Ви 
сте то преко радио везе чули, то не могу да буду гласине ако сте чули 
преко радио везе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да,  чуо је и преко радио везе и приче је чуо. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али то онда нису гласине, онда је то стварно 
оно што се догодило. Питам Вас ја шта сте то чули, а да нисте чули 
преко радио везе? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господине тужиоче, то су биле, да ли су 
гласине, да ли су приче, ја стварно то што сам чуо ја преносим и пред 
овим судом, господо судије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, следеће питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта преноси, шта то преноси? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је  чуо и преко радио везе и да је чуо гласине, 
значи чуо је и једно и друго. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел знате још неко име старешине, да је неко 
пролазчио, а да Ви не знате ко је? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Тог дана су. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не тог дана, било ког дана? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Сад не могу да се сетим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Изволите? 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: (пуномоћник оштећених)  - нећу 
ништа о мештанима да питам. Да ли је пала нека бомба, да ли је НАТО 
пакт бацио неку бомбу тог дана у Суву Реку? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господине, ја лично нисам видео али се по 
брдима чуле јаке детонације, чуле су се негде детонације, али конкретно 
и место где је, да ли је то пала од НАТО бомбардовања, ја лично нисам 
видео нити сам био присутан тамо, али се чула јаке детонације. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Малопре је рекао, то сам ја забележио 
то је сад нова ствар. Да ли је чуо неку детонацију у Сувој Реци? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У самој Сувој Реци? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господине, у Сувој Реци чуле су се и 
пуцњаве и око Суве Реке биле су и разне. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Не, у Сувој Реци? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У самој Сувој Реци? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Чуле су се и пуцњаве, чуле су се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чуле су се пуцњаве? 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Детонације, ја питам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А детонације? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Чуле су се од правца Пећана, тај део само. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Ја питам у Сувој Реци? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У самој Сувој Реци, јел чујете детонацију неку? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Чуле су се и разне и пуцњаве и детонације, 
али где тачно. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Детонације у Сувој Реци? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте рекао то. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли су полицајци имали у свом 
задужењу бомбе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Полицајци да ли су били задужени бомбама? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господине, ја полицајце нисам задуживао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте виђали, видите полицајце? 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли је било у магацину бомби? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: У магацину нисам био и не знам да ли је 
било. Магационер који је задуживао највероватније да зна да ли је било 
бомби, да ли је било полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате значи? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако кажите не знам, оно што знате кажите 
знате. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли су имали снајпер у свом? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питали смо, не зна. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли су неки полицајци носили 
снајпер? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Снајпер? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Ја нисам видео и не знам стварно. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли је поред, малопре се 
изјашњавао о звонику, а да ли јеј поред тога била још нека осматрачница 
у Сувој Реци? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господине, ми у Сувој Реци имали смо наше 
обезбеђење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, описао је све и код робне куће и све. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Још где? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Налазила се још и код поште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је све то на самом почетку. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли је била у винском подруму 
осматрачница? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господине, ја не знам, мени је познато да 
смо имали у робној кући и да смо имали око поште. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Значи, не знате за вински подрум? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Не знам господине. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли је сутрадан долазила нека 
увиђајна екипа из Призрена? Да ли му је то познато? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао да је тог дана била увиђајна екипа. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: А да ли је и сутрадан? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господине, ја сам чуо да је дошла нека екипа 
из Призрена. 
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АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Када? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Да ли је крим технику вршио Јовановић 
Тодор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте рекли да ли је тог дана или сутрадан или 
једног и другог дана су били. 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Чуо сам да је највероватније да је тог дана 
дошла нека екипа из Призрена. Да ли је крим технику радио Јовановић 
Тодор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Самод на питање одговорите. 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Тог дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А следећег дана? 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: А да ли му је познато за сутрадан? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Није ми познато. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли му је позната кућа на 
Рештанском путу где је била мисија ОЕБС-а раније? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Била је зграда мисије, била је иза станице 
зграда Верификационе мисије, од значи та зграда, па је била још једна 
зграда Верификационе мисије, па је била још једна зграда која ми знамо 
да су господа верификатори су се налазили. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли пошто су отишли врификатори, 
да ли је било говора да су оставили неке локаторе, да ли је вршен 
претрес неки? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господине, причало се да је било, ја лично 
не знам да ли су стварно били локатори или не, нисам видео.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, само сте одговорили. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Од кога је чуо ово да је долазила 
цивилна заштита и шта је радила цивилна заштита и где је долазила, шта 
је чуо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте чули? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Да, имала је, била је цивилна заштита. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога и то сам Вас питала, од кога сте чули? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Мештана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел има нешто што сте Ви непосредно чули осим 
те акције, да ли сте уопште нешто Ви чули? 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли је чуо од мештана због чега је 
долазила цивилна заштита и где? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Била је цивилна заштита. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Где? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Место тачно не знам где су се налазили, али 
знам да је цивилна заштита била на скупљању и рашчишћивању зграда, 
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лешева и тако то, али где су тачно они били ја стварно не знам, ја 
стварно господине не знам, јер нисам био тамо. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: А да ли се касније распитао, пошто 
стално дискутује шта се све дешавало накнадно, да ли се распитао какве 
су то детонације, да ли је то било од НАТО бомба или неко други или 
УЧК или ко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте причали о томе? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господине, ја не знам. Не знам да ли је тачно 
било од УЧК. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте причали о томе? 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли му је неко рекао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули? 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли је пало бомби? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Ја сам чуо да су се чуле јаке детонације, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте коментарисали са неким о томе? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Не. Значи, чула се јака детонација, сад од 
кога. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Малопре сам питао, али није мислим 
добро то одговорио. Те јаке детонације, да ли су се чуле и у центру Суве 
Реке? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је и у Сувој Реци исто су се чуле? 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Нека каже још једном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чуло се, рекао је. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Не, него само није мени јасно било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, одговорио је молим Вас. Ево сад је 
рекао. 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Чуло се и иза станице, пуцало се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Госпођо Кандић? 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли можете да нам кажете, овде су нам сведоци 
помињали да је два или три дана пре почетка НАТО бомбардовања, да је 
у центру Суве Реке убијен неки Србин, да ли знате за то? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Убијен Србин пре бомбардовања? Познато 
ми је пре избијања оружаних сукоба да је на радном месту у продавници 
«Балкан белт» где је радио да је убијен Србин. 
НАТАША КАНДИЋ: Јел знате његово име? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Не знам његово име. Ја нисам тог дана 
радио, значи то је било пре избијања господо судија, то је значи било 
пре избијања оружаних сукоба, чуо сам када сам дошао од куће да је 
радник који је радио у продавници «Балкан белт» убијен. 
НАТАША КАНДИЋ: А где сте чули? 
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СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Чуо сам од колега да је убијен Србин који је 
радио у продавници «Балкан белт», јер тог дана тада сам се налазио 
кући, био сам на недељном одмору и тада сам дошао и чуо сам да је неки 
Србин убијен. 
НАТАША КАНДИЋ: А да ли се после тог убиства тог дана у Сувој Реци 
догодила још нека друга убиства? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Ја тог дана нисам био, кажем вам господо 
судија, ја сам тада био кући, био сам два дана слободан, тако да лично 
нисам био тамо, али када сам дошао од куће, чуо сам да је господин 
убијен, ја друго шта да кажем кад не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, рекли сте, не понављајте више. 
НАТАША КАНДИЋ: А да ли је кад сте се вратили да ли је било, да ли 
сте чули у разговорима са колегама да ли вас је неко обавестио о томе 
шта се тог дана догађало после убиства тог Србина, шта је било у Сувој 
Реци? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Не, нисам, само су ми рекли да је убијен 
Србин и нико ништа није причао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, нико ништа није причао. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте накнадно чули да је тог дана убијено 
девет Албанаца у вези са убиством тог Србина? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Не господо ја нисам тада био и стварно не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
НАТАША КАНДИЋ: Код истражног судије, то је рекао и сам да је и сам 
пре бомбардовања. Код истражног судије сте рекли да сте 25. марта чули 
детонације, одредили сте да је то долазило са Рештанског пута. Да ли 
знате шта се тог дана догађало, да ли сте чули било у ресторану, на 
радном месту, какве су то детонације и шта се догађало на Рештанском 
путу? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господо судија, желим да кажем пред овим 
судом и сада исто кажем на лицу места нисам био и пред радној групи 
тада сам се изјашњавао да лично и непосредно нисам видео шта се 
десило и овде сад изјављујем да сам само чуо да се догодила пуцњава и 
да неко спомиње неке лешеве. 
НАТАША КАНДИЋ: Ја питам за 25., не за 26., за 25. март питам? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: За 25. да ли се догодила? 
НАТАША КАНДИЋ: Рекли сте код истражног судије да су се чуле 
детонације из правца Рештанског пута и ја питам да ли знате шта се 
догодило? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате уопште шта се догодило тог дана 25-
ог? 
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НАТАША КАНДИЋ: Није Вам познато? А данас сте рекли да 26. да 
знате да сте чули да је била увиђајна екипа. Да ли знате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је. 
НАТАША КАНДИЋ: Да, да, али хоћу да питам да ли знате у вези са чим 
је била, са којим догађајем је била та увиђајна екипа? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Није ми господо судија, мени није познато 
због чега и зашто је рађена и да ли је стварно рађена, извршена увиђајна 
екипа и да ли је радила увиђај, ја сам само чуо, а стварно нисам. 
НАТАША КАНДИЋ: Од ког сте чули да је за увиђајну екипу, да ли је 
то, да ли је то службена информација коју је неко пропустио да вам 
саопшти или је то нешто што ви не морате да знате ни не морате да 
будете о томе обавештени? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Ја се стварно не сећам ко је пренео и ко је 
рекао да је рађена увиђајна екипа. Само сам чуо да су стигле колеге, да 
је највероватније рађена увиђајна екипа, али ја стварно се не сећам да ми 
је неко пренео то. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте чули да ли је у вези са догађајима од 26. 
марта да ли је долазила увиђајна екипа и да ли је правила увиђај? Да ли 
сте то чули? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Да ли је тог или претходног дана, ја сам само 
чуо да је, начуо сам да је вршена, да је крим технику радио Јовановић 
Тодор. Да ли је он излазио на лице места и да ли је он стварно то урадио 
ја то стварно не знам. 
НАТАША КАНДИЋ: Ми смо овде од сведока једног чули да је по подне 
у неком тренутку да је стигла преко радио веза да је стигла једна наредба 
да се престане са убијањем и да се албанско становништво обавести да 
треба да напусти? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли му је познато? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Противим се оваквом питању, јер ово 
питање у себи садржи одговор. Ниједног тренутка до сада у свим својим 
исказима овај сведок тај догађај није поменуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли му је познато? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Питање може да гласи да ли му је 
познато нешто, а не испричати цео догађај и рећи да ли он то зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да ли Вам је познато? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Не. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи, ово спада у категорију 
забрањеног питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господо судија, ја само могу да вам кажем, 
имао сам једног и пријатеља Албанца, механичар, ако треба нека дође 
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овде на суд нека сведочи, храну смо му давали, штитили смо га, дошао 
је да плаче и кука и каже «Ђоле шта да радим долазе моји људи,  наши 
људе из ОЧК и терају нас да идемо да напустамо куће», Дзике мајстор 
иза полицијске станице поправљао возила. Том механичару смо ми 
давали и храну и млеко, човек се крио са женом, рекли смо му Дзикин, 
извините што морам тако да кажем, «немој да кријеш, немој да бежиш, 
пријатељу седи ту кући, ми жемо колико можемо да ти пружимо, да ти 
дамо храну, немој да идеш, немој да идеш», а нека дође мајстор Дзике 
нека га неко доведе и нека каже да није, он можда неће сме од својих 
сународника јер ће да га убију и да ли је жив, али мајстор Дзике је дошао 
и плакао је човек. То гарантујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате сазнања да је полиција ваша 
истеривала људе и терала да напусте? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: То ми није господо судија познато, јер су се 
чуле, рекао сам, јаке детонације. Да ли су због детонација или из којих 
разлога, а ово што сам рекао мајстор Дзике ми је рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се зове тај човек? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Не знам како се зове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Не знам како се зове. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је тог дана 26. било преко отворених веза 
или преко скремблованих веза, да ли је примио неко обавештење о 
убијању и исељавању? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господо судија, ја званично никакво 
обавештење нисам добио, а преко скремблованих веза нико није могао 
да прати шта се то дешава, имали смо и радни састанак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одговорили сте. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли се преко ваших веза могло да се чују поруке 
Цивилне заштите? 
СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Не. Господо судија, преко цивилне заштите 
ми нисмо могли да чујемо везе и не знам да ли су они уопште имали везе 
и није ми познато, ја то нисам задуживао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одговорили сте. Следеће питање. 
НАТАША КАНДИЋ: Питање је, како је сведок сазнао да напушта 
Косово? Да ли је чуо од мештана или? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта како је чуо? 
НАТАША КАНДИЋ: Како је сазнао? Како је обавештен да треба да 
напусти Косово? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
НАТАША КАНДИЋ: Сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите ко Вас је обавестио? 
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СВЕДОК ЂОКИЋ ГОРАН: Господо судија, ја се извињавам да сте Ви 
госпођо Кандић, да сте Ви били на мом месту и да сте се Ви налазили и 
Ви би тако исто напустили Косово. Преко средства информисања смо 
пратили телевизију, где је потписано примирје и где смо ми напустили 
Косово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одговорили сте. 
НАТАША КАНДИЋ: Молим Вас реците нам сад, када сте сазнали за 
догађај који је предмет суђења, убиству породице Бериша, када сте Ви 
то сазнали и да  ли уопште сте сазнали шта је предмет суђења? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Госпођо, ја сам одговорио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је, на питање моје питање је 
одговорио. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам одговорио 2000-те када ме је радна 
група позвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, одговорили сте, немојте се понављати. 
НАТАША КАНДИЋ: Па ево да нам каже шта је сазнао, шта он зна, да 
ли ти лешеви имају везе са тим што је он сазнао или је реч о неким 
другим лешевима? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Противим се одговору на ово питање, и шта је 
полицији рекао сведок и шта је од полиције чуо, то је неприхватљиво да 
улази у записник. 
НАТАША КАНДИЋ: Молим Вас, шта је сазнао? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Не може шта је сазнао од полиције, од 
полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас сачекајте да постави питање, шта од 
ког, шта је сазнао? 
НАТАША КАНДИЋ: Шта он зна данас у вези са тим догађајем у Сувој 
Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је да је чуо тад кад је чуо. 
НАТАША КАНДИЋ: Шта је чуо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Страдање. Молим вас нећемо тако. 
НАТАША КАНДИЋ: Питање молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас на моје питање је одговорио за 
страдање  Берише да је тада чуо. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је он сазнао о догађајима у Сувој Реци. 
Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада је чуо. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господо судија ја сам тога дана 2000.године, 
налазио сам се на терену, дошле су колеге колима као да сам пас, 
убацили су ме у кола и дошо сам у Београд да дам изјаву, тада сам и од 
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господина који ме је саслушавао рекао сам му господине ја, ово што Ви 
мени постављате питање, ја од Вас то чујем данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево одговорили сте, добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: То сам и њему рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одговорили сте. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Убацили су ме као пса у кола. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, јел можете да нам кажете ко је из СУП-а 
Лесковац, све био у Посебним јединицама полиције доле? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господо судије, ја ћу сада да кажем имате 
мог непосредног старешину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас не можемо тако, ко је све из СУП-а 
Лесковац, немојте тако, па нећемо истрагу, не, не. Неможете тако 
питање. 
НАТАША КАНДИЋ: Поменули сте свог садашњег старешину 
Видосављевића, на којој је позицији он био? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не можете одговорити, Ви ћете одговорити 
на питање само кад Вам ја дозволим, јел ме чујете господине Ђокићу. 
Молим Вас, не можете такво питање? 
НАТАША КАНДИЋ: Па зашто је забрањено поменуо је Видосављевића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, овде је било само у контексту да ли је 
разговарао госпођо Кандић, немојте одговарати, молим Вас господине 
Ђокићу, немојте одговарати док Вам не дам реч. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте, реците ми преко радио-веза, јел можете 
да нам наведете неке шифре које су коришћење у комуникацији између 
старешина између разних јединица? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је на самом почетку рекао. 
НАТАША КАНДИЋ: Осим Чегрова, осим «Чегар 1», па надаље, да ли је 
било још неких, да ли је било коришћен на пример израз «Пакет, 
шибица, сунчање», да ли Вам је? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули уопште те шифре? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господо судија, било је «лав, пума, тигар, 
соко јави се, налазимо се на тој позицији» то и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу, хоћете да искључите сад 
микрофон? 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте некад чули за коришћење шифре 
«гумица»? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господо судије, ја коју сам користио везу 
нисам чуо, а преко скрембованих веза да ли је било таквих разговора ја 
то не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте чули, добро. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите браниоци? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел ме чујете? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, да, чујем. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Господине Ђокићу. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Изволите. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Овде у више наврата помињемо датуме, тачне 
датуме, те 24, те 25, те 26, ја бих хтео да Вам предочим изјаву коју сте 
дали код истражног судије 10.06., а 11.01.2006.године, ово је 
2005.године, код мене то 2005.године, страна 11, код Вас је вероватно 
нешто касније судија, па ћу да прочитам да не бих препричавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког датума? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Прва је изјава 10.06.2005.године, то је код Вас 
вероватно осма или девета страна, једанаеста, Заменик тужиоца пита 
«можете ли сад да се сетите, кажете после те пуцњаве можете ли да 
кажете у односу на почетак бомбардовања после колико дана је дошло 
до те пуцњаве у центру Суве Реке, не морате тачно да кажете два дана 
или три дана, него одмах после бомбардовања или касније после 
бомбардовања или пар дана, не морате прецизно да кажете», Ви 
одговарате « не могу стварно да се сетим», Заменик тужиоца «тог дана је 
била пуцњава јесте ли имали неко, је ли неко нешто јављао са терена», 
имали смо и онда одговарате, е сад ми реците у овој другој изјави исто 
да не би оптерећивали записник исто кажете да не знате датуме, данас 
сте у више наврата говорили 26.март, 25.март, јел тачно ово што сте 
рекли у истрази или ово што данас говорите прецизно датум и како сте 
се Ви сетили тих датума данас, да нам говорите о тим датумима, а овде 
сте рекли да се не сећате, не знате и да не знате време? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Стварно не бих могао да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта не бисте могли, шта је тачно? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па то, тачно је 26-ог. Не бих стварно, јел 
време, јел не бих стварно мого да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Господине Ђокићу, јел Ви слушате мене, 
прочитао сам једну изјаву а ако хоћете могу и другу, у истрази коју сте 
дали једном сте дали 10.јуна 2005.године. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Добро. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Другу 11.јануара 2006.године, значи пре 
непуних годину дана, децидирано сте рекли да не можете да кажете ког 
датума се нешто догодило, смо знате по пуцњави и интервенцији и тако 
даље, данас сте у више наврата помињали датуме 25., и 26., не знам и 
тако даље, није битно? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: 26-ти сам помињао зато што сам добио 
позив и на основу тог позива конкретно, 26-ог на основу. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел 26-ог писало у позиву да је 26-ог било то? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како не разумем? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, погрешио сам, грешка извините молим 
Вас, не, не погрешио сам, 25-ог да ли је било бомбардовање, након тог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сте данас објаснили? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел чујете Ви шта Вас ја питам, јел треба 
поново да Вам читам, господине Ђокићу, ово су изјаве из истраге, једно 
10.јуна 2005.,и 11.јануара, 2006, децидирано кажете да ни једног датума 
не можете да се сетите, а данас овде више пута говорите конкретне 
датуме, дал се сад боље сећате или тад кад сте давали изјаву? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па сад се сећам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Сад се сећате боље него тад. Е шта Вас је то 
подсетило да је било тог дана, како кажете да је данас? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па ово што смо сада причали, овај догађај. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па и тад сте причали о истом догађају, јел ме 
разумете? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па ја Вас разумем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На моје питање на самом почетку, откуд знате 
26-го, да ли зато што су јављали за бомбардовање да ће бити па сте Ви 
рекли јесте, не можете различите исказе да дајете у току поступка, значи 
морате да кажете конкретно, кад сам Вас питала одакле знате 26-ог, 
нисам Вам предочавала да сте рекли да се датума не сећате, а сад кажете 
децидирано да је то било 26-ог, значи на моје питање, откуд знате да је 
то било 26-ог, да ли то везујете због бомбардовања, Ви сте рекли да, сад 
шта је тачно, пита Вас лепо адвокат, шта је тачно? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Бомбардовање па догађај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како се тад нисте сетили па да кажете стриктно 
то је 26-ог било јер везујем за бомбардовање? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па нисам мого да се. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ђокићу, јел се сад боље сећаш или пре две 
године, годину ипо дана, то те питам, и ако се сад боље сећаш шта те је 
подсетило, српски причам? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па сад се сећам, ја не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја опет морам да се надовежем пошто 
предочавамо. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па читам, могу ја и ову другу изјаву да му 
читам, на две стране смо о томе причали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од 11.01.2006.године, адвокат Вељко Ђурђић 
Вам поставља, овде Вам постављају питања за одређени датум, Ви 
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одговарате да је то тај датум, па судија каже мало пре сте били изричити 
на питање адвоката Исаиловића да говорите о 26-том, па ја стварно не 
могу господине судија, ја стварно датума не могу да се сетим, били сте 
изричити да је 26-ти у питању, али ја стварно не могу да се сетим. Значи 
Ви различито коментаришете, Ви прво говорите то је било 26-ог, 
децидирано тврдите, спомињете датуме 24., 25, да би после следећи пут 
опет рекли не знам који је датум, ја се стварно датума не сећам, па шта је 
тачно до свега тога? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ово је тачно двадесет. 
Вп 26-ог? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како сад знате, како сад знате, раније нисте 
рекли да се сећате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па нисам мого, сад по разговору, по причи, 
бомбардовање како је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, тако сте се сетили? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па ко је причао то? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Како је пролазило бомбардовање, како крећу 
дани, тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И онда сте се сетили? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Поставили сте ми питање у односу на 
бомбардовање, бомбардовање како је кренуло тих дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кад је кренуло бомбардовање? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па сад не могу да се сетим, да ли 25-ог ли 
беше или. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, даље питање? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, даље. На записнику од 11.јануара 
2006.године, на страни 7, Ви кажете јесте ли Ви присуствовали том 
састанку код Витошевића, пита адвокат Петронијевић, не нисам 
присуствовао, реците ми, где се одржавао неки састанак о коме Ви 
причате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине ја састанке где смо ми одржавали 
наше радне састанке, одржавали смо у посебној просторији у објекту за 
смештај, а начелник Добривоје Витошевић је имао своју канцеларију 
горе на спрату, командир је такође имао и помоћник, да ли је он у 
његовој  или некој другој канцеларији ја стварно не знам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Господине Ђокићу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Лепо сам  Вам прочитао и питам Вас, прво да 
Вас питам, да ли сте икад присуствовали неком састанку на спрату горе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да није. 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, рекао је? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Никада. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, па како знате онда да уопште има неки 
састанак на спрату? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине ја не знам да ли је био састанак 
или, да ли се одржао састанак или су они разговарали ко је тај. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А да ли знате ко је присуствовао ако нисте 
горе, ко присуствује нечему што се дешава горе? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па ја не знам ко? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не знате, е сад ћу да Вам прочитам шта сте 
изјавили од почетка до краја у вези тога «јесте ли присуствовали том 
састанку код Витошевића», «не, нисам присуствовао», «а ко је 
присуствовао том састанку», «па непосредни старешина», «који», 
«Добривоје Витошевић, командир и помоћник командира», како знате, 
како можете то да изјавите ако нисте били горе, и како уопште знате да 
ли је био састанак? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Горе долазе старешине, да ли је сад био 
састанак или не, или су разговарали ја стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, он је одговорио. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Човече Ви помињете конкретна лица да су била 
на неком састанку, питам како знате, како можете да их помињете ако 
нисте горе и не знате шта је горе? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Горе су, да ли је одржан састанак или није ја 
не знам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па што сте говорили да је одржан, то Вас 
питам, кад не знате, само да Вас питам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да одговорите? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел можемо да закључимо да не знате да је 
било састанка? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не знам да је било састанка. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не знате, добро у реду, сасвим довољно. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не знам да је био састанак, они су били горе 
сад да ли је састанак или није. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је Ваша претпоставка да је био састанак? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па моја претпоставка, ја чисто. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ево колега Тодоровић хоће? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, молим Вас поставите, Ви једва дочекате да 
објашњавате? 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Сигурно, кад одговара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас поставите питање. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Сад бих се вратио на ову радио-везу коју Ви 
држите. Ви сте више пута рекли да сте трчали, бар десет пута, јесте ли 
видели преко пута станице, у ствари да Вас питам, шта се налази преко 
пута станице, на овом главном путу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Са наше десне стране налазио се, да ли са 
леве стране, налазио се транспортер, ОТМ. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ма, господине Ђокићу, на главном путу 
Приштина-Призрен. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Преко пута станице шта се налази? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Са десне стране које смо ми бежали у 
правцу. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нисам Вас питао где бежите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите шта се налази? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел знате шта се налази теоретски? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Шта се налази? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, нисам видео, па нисам видео. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Шта сте видели, па нисам Вас ни питао шта 
гледате него шта се налази? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Налазе се објекти, пут, објекти се налазе. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Преко пута станице аутобуске, јел имате скицу 
ту, ајде подсетите се, шта се налази код? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине, ја нисам преко пута аутобуске ја 
сам у пра. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па шта је преко пута? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко пута полицијске станице је бежао, Ви сте 
погрешно. Ви сад збуњујете сведока још више? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извињавам,  па ја хоћу сад да га питам, ја сам, 
грешка је моја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко пута полицијске станице. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па он објашњава где је ишао и са аутобуске 
станице. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ма, господине преко пута на првом улазу, 
преко пута у правцу Приштине смо бежали. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Господине Ђокићу, што ми одговарате на оно 
што Вас ја не питам, доћи ћемо до. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слушајте пажљиво питање. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Полицијска станица, кад гледамо из правца 
Приштине је с леве стране? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Главни пут причамо, шта је са десне стране? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Главни пут са десне стране. Па бежимо у 
правцу Приштине. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Налазе се објекти, се налазе, налазе се. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Који објекат се налази преко пута, тамо кад се 
крене ту одмах, знате где је, ајде да скратим, где је аутобуска станица. 
Аутобуска питам? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине, аутобуска станица се налазила са 
леве стране, са леве стране, а ми смо са десне стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Господине Ђокићу, па ја Вам кажем од правца 
Приштине кад се иде, према томе немојте сад, могу да Вам кажем из 
правца Призрена у реду, говорите из правца Призрена? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Из правца Приштине бежали смо са десне 
стране. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Са десне стране? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Са десне стране смо бежали. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А тачно преко пута станице има овде нешто, а 
поред аутобуске станице, шта је ту било, јел био празан простор? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поставите конкретно, нашта мислите, па 
поставите? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Хоћу да видим јел видео нека возила или није 
видео нека возила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па питајте јел видео возила, па видите збуњујете 
га тако. Јесте ли видели нека возила с те стране где је, од аутобуске 
станице? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Кад сте претрчавали? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, нисам видео ни једно возило нисам 
видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нисам видео возило. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, хвала, хвала, ајде нисте видели.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Транспортер? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Имали смо наше транспортно које се 
налазило у нашем делу круга, се господо судија налазило оклопно 
возило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте, одговорили сте, добро. 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Оклопљено транспортно возило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте. Даље питање. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Господине Ђокићу, кад сте нам говорили о том 
дану тад, говорили сте нам о догађајима и редоследу како су се 
догађали, поменули сте увиђајну екипу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И јел се сећате од кога сте чули радио-везом за 
увиђајну екипу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, нико се није преставио. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А како сте, шта сте чули у вези увиђајне екипе, 
то ми реците? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Само сам чуо, ево стиже увиђајна екипа, 
нико се није представио. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли сте још нешто чули у вези те увиђајне 
екипе у том разговору? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, нисам само сам чуо да неко каже ево 
стигла је увиђајна екипа стиже. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Е, сад ми реците, Ви сте на тој вези било 
фиксној било овој коју носите кад бежите, ко може, кога Ви можете да 
чујете тим радио уређајем? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Преко радио средства везе имали смо везу са 
Призреном, да ли је из Призрена неко рекао ево стиже увиђајна екипа, 
или је неког из Суве Реке или је нека друга јединица која се налазила. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ђокићу полако, молимо Вас само полако, неко 
каже стиже увиђајна екипа? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја Вас разумем да Ви чујете Призрен и Призрен 
вероватно Вас? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Али како може да неко из Призрена каже стиже 
увиђајна екипа, ево стиже, како ми се чини рекли сте, ево стиже увиђајна 
екипа? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па јављено, па јављено је господине, ја не 
знам ко јавља преко. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ђокићу ако Ви мене добро разумете кад 
постављам питања молим Вас да ми одговорите на питање. Ви сте рекли, 
чули сте на радију, ево стиже увиђајна екипа, и сад ми причате између 
осталог за Призрен нешто, ови из Призрена, ако су у Призрену да ли они 
могу да кажу ево стиже увиђајна екипа? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па неко је господине јавио, каже ево стиже, 
ево једна екипа, ја не знам ко је јавио. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Е, па сад ја Вас питам ко је могао да буде на тој 
вези? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па ја сам био. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: На Вашој, не, не, на Вашој отвореној линији ко 
је могао да буде, могао је да буде Призрен у реду, јел мого да буде неко 
ко прихвата ту увиђајну екипу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине, радио веза. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас, одговорите ми на питање, ако неко 
каже ево. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте да одговори, ајде одговорите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господо судија, радио везе су имали доста и 
полицајци имали су и старешине, имали су свакојаких, ко је јавио да 
стиже увиђајна екипа ја стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, добро, следеће питање, не зна ко је 
јавио? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Није спорно да не зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна, не зна ни одакле, јел знате ко, одакле? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа не знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: То сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само чујете? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Само чујем и. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па ја хоћу само ово да, мени ово треба. Да ли је 
то мого да јави неко, или ево стиже, неко ко има радио станицу а из 
ОУП-а Сува Река? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: То не бих знао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Шта не бих знао, па теоретски те питам, не да 
ли ти знаш или не знаш, теоретски питам да ли би могао да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас немојте тако, немојте тако не зна, 
молим Вас? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Чекајте судија, не може не зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна, па то је одговор? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Питам га да ли је могао ко имао радио станицу 
из ОУП-а Сува Река да то каже, ево стиже увиђајна екипа, па то није 
ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви слушате, јер се Ви искључите? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Он не слуша моја питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли слушате питање? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господо судија ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко би могао, да ли неко ко има радио станицу? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ко има радио станицу тај би јавио, ја не знам 
ко би мого. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Неко ко има радио станицу он би јавио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Значи, па тако ми, значи ко има радио станицу 
из ОУП-а Сува Река и могао је да каже ево стиже увиђајна екипа? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ко има радио станицу тај ће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље питање, следеће питање? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Е, сад га питам, мимо тих јел још неко мого да 
каже ево стиже увиђајна екипа а ти да га чујеш? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па исто ко има радио станицу он јавља да ли 
ће стварно доћи екипа или не, ја стварно не знам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па ко је још у Сувој Реци имао ту радио 
станицу сем полиције? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па имали су и полицајци имали су и 
командири имали. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па не питам те то, него ван полиције ко је 
имао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ван полиције, да ли знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна. Ево га одговор, не зна. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Имали су и припадници Ослободилачке 
војске Косова и они су имали радио станицу. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не, пусти то Ослободилачку, не питам те. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, следеће питање, одговорио је господине 
Ђурђићу, одговорио је? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Хвала немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим, следеће питање, да ли има још, 
изволите? 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Пажљиво слушајте питања, пажљиво 
слушајте и сконцентришите се кад дајете одговор? 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Господине Ђокићу, од почетка 
бомбардовања до повлачења са Косова, јесте ли радили  сваки дан? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, јесте радио сам сваки дан. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Нисте одсуствовали? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Ви сте данас доста тога причали о том 
дану, определили сте се да је то 26.март, поменули сте Вељковића? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
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АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Да сте били са њим заједно у дежурани, јел 
то тачно? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, ја нисам са њим, он је повремено 
долазио. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Повремено долазио? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Повремено је долазио. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Можете ли да се сетите о чему сте 
разговарали? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Разговарали смо уопште о пословима, дође, 
како си, спрема патрол, распоред службе и тако то. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јел био Вељковић наоружан? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја њега нисам видео, носио је пиштољ, јесте 
носио је пиштољ. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: За појасом? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, носио је пиштољ. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: А јел носио пушку са собом? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нисам, није, нисам га видео. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Није. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нисам га видео. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Како је био одевен? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Носио је плаву униформу. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Плаву? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Плаву, униформу шарену. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Шарену или? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Једнобојну? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Шарену, шарену. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Шарену добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја мислим шарену да је носио. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Где је био Витошевић тог дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Витошевић је био у згради ОУП-а Сува Река. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Видели сте га? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, био је ту. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Како је био он одевен? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да ли, како беше, да ли  је и он носио 
шарену униформу ја мисли, да ли цивилно одело не могу баш да се 
сетим. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Не можете да се сетите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не могу да се сетим. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро,идемо сада мало даље. Поменули 
сте Нишавића кад Вас је судија, председник већа питала да сте га видели 
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тог дана, па ако сам ја добро упамтио рекли сте да сте га видели да је 
прошао? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Да је скренуо горе ка степеницама? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Којим степеницама и где горе? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У нашу, видео сам значи. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јел у своју просторију? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, у просторију где смо ми били, значи 
оним навише. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јел он имао своју просторију ту? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Радници Државне безбедности су имали 
своју просторију, она се налазила са друге стране улаза, тако да у тој 
просторији ми никада нисмо били и не знамо шта има у тој просторији. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро, јесте ли Ви били некад тамо у тој 
просторији? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, у тој просторији никада нисам био и не 
знам како изгледа та просторија. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Је ли био сам или је био у друштву са 
неким? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У тој просторији нисам био. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Не, не, питам Вас за Нишавића? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не знам, сам сам га видео, видео сам га кад 
је прошо сам. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро, Ви рекосте да сте га видели у 
кожној јакни? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Црној кожној јакни? 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Црној кожној јакни. Како можете да 
објасните чињеницу да је Нишавић био у кожној јакни, дакле да се 
сећате да је био у кожној јакни, а не сећате се како је Ваш начелник био 
обучен? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине, рекао сам, не могу се сетити, да 
ли је начелник носио плаву униформу шарену или је носио друго одело, 
не могу да се сетим, а Нишавића сам видео, значи видео сам га кад је 
прошао носио је црну јакну, носио је на себи, прошао је навише ка 
степеницама. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро, које је то било време? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Стварно не могу да се сетим. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јесте ли били доручковали? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што не можете време да определите, па 
покушавамо на тај начин да Вас наведемо да се сетите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па доручковали смо нормално, тада смо 
доручковали, после неког времена прошао је. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: После неког времена након доручка? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па неког времена, сада ја не могу да се сетим 
тачно колико је сати. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Па добро, нисте гледали на сат, нормално. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нисам имао ни време. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Али колико је то прошло, пола сата, сат, 
два сата? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па мислим, не знам стварно да Вам кажем, 
не могу да се сетим. Значи видео сам га кад је прошо човек, али стварно 
не могу да се сетим времена. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро. Да ли сте Ви чули, пошто сте 
радили на таквом радном месту, где су средства везе, где су 
информације, где се преносе наређења са више инстанце у вашој служби 
и тако даље, да ли сте Ви чули да је у Сувој Реци формирана нека група 
за убијање? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: То први пут ја сада чујем, никаква група 
није, ми нисмо нити имали нити ми је познато да је била група за 
убијање. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Да ли сте чули да постоји некакав план за 
исељавање Албанаца? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, то никада нисам чуо, нити је мени неко 
да је реко нешто да пошаљем депешу, то уопште није ни постојало 
колико ја знам, ја нити сам чуо, нит је преко средства везе неко издао 
такво неко наређење. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Поменули сте у Вашем исказу јутрос на 
почетку исказа кад Вас је судија питала о притворској јединици и тако 
даље, па сте појашњавали да ту није имало услова за задржавање и тако 
даље, рекли сте овако, покушаћу да Вас цитирам «биле су приче да су 
нека лица привођена, да је са њима радио радник Државне безбедности», 
кажите на ког радника мислите? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па ту што је био Нишавић. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Је ли био још неки радник ту? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја стварно нисам. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Државне безбедности? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја нисам видео, стварно Вам кажем да не. 
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АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Како нисте видели, Ви годинама сте 
радили, Ви нисте радили три дана, колико је радника из службе Државне 
безбедности радило у Сувој Реци? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: У Државној безбедности, из Државне 
долазиле су и колеге из Призрена су долазили, али сад који су, да ли су 
они били или неко други, ја стварно не знам, јер у тој просторији нико 
није могао да оде и да види у просторији Државне безбедности шта се 
дешава, јел они су имали посебан улаз ми смо имали посебан улаз, 
имали су своја врата тамо и то нико није могао да оде и да гледа и да 
контролише шта се дешава. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро. Ајмо сад мало да причамо на ту 
тему, кажете нисте могли да идете у њихове просторије и нисте могли да 
их контролишете, ајмо да ствари поставимо обрнуто. Да ли је он могао 
вас да контролише? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Они су били задужени. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Ови из Државне безбедности да вас 
контролишу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па можда су могли. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Молим, јесу ли могли или нису? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па не бих стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел знате или не знате? 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Знате или не знате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи да ли су могли, да ли су били задужени да 
вас контролишу? 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Овлашћени, задужени да вас контролишу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па не знам ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате то? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па не. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Па тако, лепо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прецизне одговоре дајте. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро. Кажете биле су приче, понављам да 
су нека лица привођена, да је са њима радио радник ДБ, ко их је 
приводио, јел их радник ДБ-а приводио или ваша патрола? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Није ми, ја не знам ко је приводио. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро. Поменули сте да су даље одвођени 
за Призрен јер нисте имали услова ту да их држите, односно, не рекао је 
да нису имали услова и да су одвођени за Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да су одвођени за Призрен. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, молим Вас рекао је, поставите питање? 
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АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Није битно, суштина питања није битна да 
су одвођени зато што нема услова, него да су одвођени.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поставите питање? 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Ко их је одводио, моје питање гласи, ко их 
је одводио? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја не знам ко их је одводио, лично и 
непосредно нисам видео и не знам ко. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Кажите ми молим Вас када су та лица 
привођена, говорили те у множини, лица, када су провеђена сећате ли се, 
пре бомбардовања, за време бомбардовања, када су привођена? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па не могу стварно да се сетим, не могу да 
се сетим јел приче је било да су нека лица и да су их патроле спроводиле 
и одводиле, али ко. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Чије патроле, је ли Државна безбедност 
имала своје патроле? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Стварно не знам ко. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Не знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Стварно не знам, није ми познато. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Па шта сте онда мислили кад сте ово 
испричали јутрос? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Стварно ја не знам ко је кога спроводио и ко 
кога одводио, ја лично нисам видео. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Нисте видели? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Али шта сте хтели тиме да кажете, биле су 
неке приче, ајмо сада да кажемо, ко је то причао, да видимо, ко је причао 
Петар Петровић, дајте ми име, презиме, Рагип Рамадани? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Кружиле су приче. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Ко, ко? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па прачају. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Причу може да прича човек, а човек има 
име и презиме, ко је причао? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па ја не знам, па то су. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Од кога сте чули, где сте чули, када сте 
чули, дајте? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате ко је причао? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не знам стварно ко је причао, то су само, 
кружиле су. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви ништа не знате, на извору информација Ви 
ништа не знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Кружиле су приче, па ја стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро? 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Ја се опет још једном враћам на оно 
питање, Ви сте лепо упамтили и рекли сте да сте видели Нишавића у 
кожној црној, црној пазите, црној кожној јакни, рекли сте да сте видели 
Вељковића у шареној маскирној униформи, рекли сте да сте видели 
једног старешину који је отишао код начелника у шареној униформи са 
пиштољем? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: А не знате како је начелник био обучен, не 
знате како је Ваш начелник се носио тих дана, шта је облачио, да ли је 
облачио униформу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одоговио је, не зна,одговорио је? 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Како то објашњавате, зашто је Ваше 
памћење селективно? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господо судија, ја сам Вам рекао да је мој 
начелник носио и униформу и ово, али не могу да се сетим да ли је баш 
тада носио шарену униформу или је носио оделу, ја не могу стварно да 
се сетим. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Прихватам, али објасните сада како се 
сећате за Нишавића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте такво питање како се сећа, сећа се тога 
што се сећа, ово даље се не сећа. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине ја сам га видео, али ја начелника 
сам видео кад је носио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро рекли сте,  одговорили сте, следеће 
питање? 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јесте ли некад разговарали са Нишавићем, 
јесте ли некад седели, пили кафу, дружили се? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, нисам. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јесте ли били на пријему задатака код 
Вашег начелника? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, нисам. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јесте ли са Вашим начелником 
разговарали? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, нисам никад. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Никада нисте имали контакт? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Пре избијања оружаних сукоба, дође 
начелник, дође до дежурне, поприча како сте, шта има проблема, али 
тада нисам ја са њим никакви контакт. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо, изволите? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ако може сведок Ђокић да судском већу а и 
овде нама присутним одговори на питање да ли је пре 10.06.2005., када 
је дао свој исказ код истражног судије, давао пре тог датума неком 
изјаву и ако јесте коме је давао изјаву, да ли се он тога сећа? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећате тога. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи пре 10.06.2005., летњи дан, јунски дан, 
давали сте тад изјаву код истражног судије, да ли сте пре тог давали 
неком изјаву, и ако јесте коме? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Изјаву сам давао 2000.године, радној групи 
МУП-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Само тада? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, радној групи МУП-а и касније после 
давања изјаве радне група МУП-а био сам позван од стране истражног 
судије, господина Милана Дилпарића где сам. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: То је ово 10.06.2005.? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам тада дао. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро. Одлично, моје друго питање је, да ли 
је приликом тог саслушања 10.06.2005.године, Вама од стране било од 
истражног судије, било од тужиоца предочавана изјава којус те дали у 
СУП-у, те 2000.године, коју сада помињете? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Није Вам предочавано да ли сте правили неке 
разлике између тог исказа и ово што тада причате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, не, није ми нико, није ми дата изјава на 
увид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то имамо, да ли се сећа, то стоји. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, нормално ово су његова лична, да ли 
Вам је, не кажем да Вам је неко ставио ту изјаву пред нос, него да ли 
Вам је неко читао делове те изјаве? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Не. Да ли сте Ви имали ту изјаву пред собом 
кад сте давали? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли сте  полемисали са истражним судијом 
око те изјаве? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па стоји нам колега, то имамо све и да су 
полемисали и да су цитиране? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте то сад да, све је било? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: И предочавани су делови те изјаве? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте све је било и предочено, јесте све то стоји? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи то ћемо учинити неспорним да је 
предочавано оно што није смело да буде предочавано, добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Нема никаквих проблема, не, не, ако је то 
неспорно да је предочавана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па видите из записника? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Апсолутно, одлично, мада он то сад спори да 
је имао расправе око тог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећа, можда се и тога не сећа. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро. Ово сам све питао због једног питања 
које ће следити и које је мене у ствари највише занима. Ви сте мало пре 
рекли да је приликом тог саслушања у полицији 2000-те године, да су 
Вас припадници полиције који су Вас тада привели на тај разговор као 
пса, то цитирам Вас шта сте мало пре рекли, као псу су се према Вама 
опходили и на тај начин су Вас саслушали, па моје питање гласи, да ли 
је и тада али и од тада на Вас неко вршио притисак или било које друго 
средство принуде како ћете давати исказ и шта ћете говорити у тим 
исказима, значи врло конретно питање, и ако јесте ко је то радио? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Није то тада, нису се они тада опходили 
2000-те године самном као псу, него када сам пошо из Лесковца када 
сам дошо са терена, а 2000-те године, пред радном групом МУП-а имао 
сам примедбе у вези привођења, тада сам и пред радном групом МУП-а 
и пред истражним судијом сам реко људи немојте да ми намештате 
радње око привођења, односило се конкретно на лице Ељшани Абдулаха 
јер су ми постављали питања, написали су ми у изјави да је било тог 
дана приведено неко лице да је задржано, да је лице узето, ја сам реко, 
господо ја то лице не знам и не познајем и ово нећу да потпишем јел Ви 
мени ово што ми стављате на терет Ви мени намештате радње, ја лице 
лично и непосредно нисам видео и не знам ко кога спроводи и ко кога 
одводи, то сам и рекао пред истражног судију да ја не знам, јер сам се 
налазио ту где сам и био, господине, јел они су ми постављали питања ја 
сам реко у тој мојој изјави има можда и речи које су и они користили а 
има доста и мојих речи, али  ја сам тада њима реко да ја лично и 
непосредно нисам познавао. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, објаснили сте? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, да ли евентуално и ако је било уопште 
још неки притисак, ево као што је рецимо овај који сте сад напоменули, 
да ли је још неких притисака било и ако је било од кога је било? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није ово био притисак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче пустите. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: То хоћете Ви тужиоче на Ваш начин. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, нећемо на наш начин. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Али ја врло добро знам шта је притисак 
тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али било је да ли икад на њега неко вршио 
притисак. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Моја су питања врло проста, најпрецизнија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поставите питање, да ли је следећи пут било 
неко саслушање? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ма, врло конкретно постављам питања, врло 
конкретно. Моја питања су врло јасна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте Ви типа притиска, Ви да то намећете 
како човек да одговори? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Не, ја сам само рекао да ли је био неки 
притисак тада и? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било још неко саслушање поводом тога? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Па је сведок по том питању објаснио. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, господо судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више не, само тада што је било? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја сам тада рекао и замолио сам радну групу 
и рекао сам господо. Не, није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја питам после, то сте објаснили, после тога да 
ли је било? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, не, није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, добро. Следеће питање? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? 
АДВ.НЕНАД ВОЈИНОВИЋ: Везано за рад дежурне службе пошто 
кажете да сте Ви и колега Гогић то радили заједно, па сад у тренутцима 
кад се колега Гогић одмарао а Ви сами радили, да ли сте га по његовом 
повратку извештавали о томе  шта сте радили? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Колега Гогић је тада, након одмора такође се 
налазио у дежурној служби, такође се исто налазио у дежурној служби, 
само што је он спавао доле на земљи. 
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АДВ.НЕНАД ВОЈИНОВИЋ: Добро, кад се пробуди, да ли га Ви 
известите о томе шта се дешавало ако има нешто битно и тако даље? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Уколико се нешто, ако је нешто било и ако 
смо чули преко средства везе ја сам му реко Гогићу чуло се преко 
средства везе, било је, то је што је било. 
АДВ.НЕНАД ВОЈИНОВИЋ: Добро. Хвала. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: А иначе ми смо ту спавали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Непосредно или преко Вас? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете непосредно, не противим се. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала. Господине Ђокићу, обзиром да 
сте радили на уређајима везе поменули сте неколико шифри, односно 
шифрованих назива за одређене делове и тако даље, да ли Вам нешто 
говори шифра «Шара» и ако Вам шта говори, шта је то? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Шифра «Шара» то је била наш позивни знак, 
значи «Шара», то је био Призрен, значи средства везе ми смо били 
позивни «Шара 760», значи то које смо ми користили нашу везу. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Значи основно је било «Шара», па је 
имало бројева доста, колико сам разумео? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, имали су разни бројеви, имали су 
командири своје бројеве, имали су полицајци своје бројеве, тако да је 
било разних бројева, разних ознака. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Да и сте Ви могли на својим уређајима 
да чујете војну везу? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Нисмо могли да чујемо. 
АДВ.ГОРАН ПЕТРОНИЈЕВИЋ: Хвала судија, немам  питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите господине Васиљковић? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Прво питање је да ли је полиција 
радила по Закону и поступала у време када сте Ви радили у Сувој Реци? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, нормално је полиција радила своје 
службене радње радила. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли је уредно вођена књига 
дневних догађаја? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Уредно се водила књига дневника догађаја, 
значи водили смо уредно књигу, то је што је било, што се налазило на 
столу. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли је тог или тих дана, првих дана 
рата, била нека наредба која је Вама упућена као полицајцу везисти коју 
Ви нисте проследили? 
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СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ни једна наредба није била, значи ни једна 
наредба изричито није стојала да преко средства везе, то што смо ми 
чули преко средства то смо и преносили преко средства везе. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Значи све је пренешено? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Значи, преко средства комуникације, само 
преко средства, посредовање у вези. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: У реду, што се тиче депеша, да ли сте 
све депеше проследили које, тих дана које сте били обавезни да 
проследите, Вашој вишој и претпостављеној команди? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине, господо судија, ја се извињавам, 
значи све депеше које су дошле на мом столу ја сам уредно проследио, у 
тим депешама имали смо полазне књиге, значи књига полазних депеша и 
одлазних депеша, значи те књиге које су се налазиле, налазиле су се у 
металној каси која је била уредно закључана и налазила се поред самог 
прозора, ради заштите нас од снајперског или дејства споља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли те депеше имају карактер 
поверљивих и строго поверљивих информација и да ли су у њима 
садржани сви догађаји који се тичу Ваше јединице за одређени 
временски период? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, такве депеше не. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро. Следеће питање, да ли сте Ви 
прилазили близу Занатског центра? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Тог, или тих дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Занатског центра не. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро, критичног дана када се 
наводни догађај догодио и тих дана, да ли Вам је познато да је нека 
јединица полиције која је била у покрету ка Сувој Реци била нападнута? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Чуо сам преко средства веза да трпе напад, 
имају губитке, има повређених и рањених, то је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то сте сад испричали све о томе? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да, јесте то сам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте ли још некада чули, тих дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Било је и ранијих, господо судија, било је и 
ранијих напада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је након тог догађаја 26-ог, где сте чули 
да је нападнута патрола, да има рањених, да има лешева, да ли сте чули 
још ког дана да је било? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, тог дана нисам чуо, али сам тог дана 
јесам чуо али нисам чуо даље да ли је било и даље напада. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, рецимо то је било 26-ог, да ли сте чули 27-ог, 
да је била нападнута патрола, следећег дана? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Било  је, било је, увек је било напада, то нема 
дана да није било напада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Судија питање је конкретно, да ли 
јединица полиције која је била у покрету, која је долазила из Србије 
према Сувој Реци, тада била нападнута и да ли се позив за помоћ 
подноси? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам чула питање, молим Вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је рекао да је јединица која је долазила? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче па нисам чула питање, само да чујем 
питање, полако? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, која јединица из Србије која је долазила? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас нисам чула питање до краја, седите, 
да чујем питање? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Позив за помоћ који је стизао путем 
радио везе, да ли је стизао од јединице која је била надомак Суве Реке а 
која је упала у заседу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Није рекао. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Тог дана су се кретале јаке полицијске снаге 
и војске су пролазиле, ја, није ми познато и не знам која јединица је била 
нападнута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, рекао је. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: На радио везу је чуо да неко тражи 
помоћ и да су у питању неки лешеви? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте рекао је, молим вас немојте тако упадати, 
рекао је и да има лешева и то је рекао. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Јесте а касније је чуо да су лешеви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. Молим Вас на самом почетку видећете 
транскрипта, спомињао је лешеве. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не на почетку, прва информација. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па спомињао је лешеве, немојте тужиоче, на 
самом почетку? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Рекао је да има и рањених и рекао је 
да има и погинулих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видећете транскрипт па ћете видети. 
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АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Јел тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли зна локацију где су они рањени 
и где се ти лешеви налазе? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине ја стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, не знате. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Значи ја стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, све је то питано. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро, што се тиче тога, да ли сте тог 
дана лично видели да је Слађан Чукарић убио некога? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, лично и непосредно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какво Вам је то питање, уопште није ни 
спомињао? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Господине ја лично и непосредно нисам 
видео да је Чукарић неког убио, не само Чукарић него било ко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Значи ја лично и непосредно нисам видео да 
је неко некога убио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одговорили сте. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли је од неког озбиљног чуо да је 
Чукарић то урадио? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не, нисам чуо. Ја нисам чуо и не знам, ја Вам 
кажем да ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, одговорили сте. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Јасно, какав је човек био Слађан 
Чукарић? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Слађан Чукарић код нас је дошо, он је био 
приправник полицајац, био је добар као колега, радио је, извршавао је 
своје службене задатке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Какав је био као личност, да ли је био 
склон неким лошим понашањима? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Колико је мени познато није. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли је био склон свађи, тучи? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Колико је мени познато није, ја никада 
нисам чуо да је нешто урадио, да се с неким посвађао да је нешто било. 
Одакле ја знам, ја сам ту био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одговорили сте, следеће питање. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Следеће питање, да ли је Слађан 
Чукарић завршио неку специјалистичку обуку о каквом се полицајцу 
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ради, да ли је то обичан полицајац или је специјализовани полицајац за 
извршавање наменских задатака предодређено? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Колега Чукарић Слађан, кад је дошо код нас 
он је био приправник полицајац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле је дошо? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Дошо је из Ораховца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто, не знате? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Не знам због чега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: То старешине знају, јел имали смо мало 
људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Следеће питање судија, да ли му је 
познат полицајац под надимком Цеци? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да био је Цеци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је на почетку. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Како се Цеци понашао првих дана 
рата? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па како да Вам кажем, он некако је био, био 
је некако пргав, све је некако његово понашање само је било ја чисто за 
себе. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Значи ли то да је био нестабилан као 
личност? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може тако да одговори? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Извињавам се судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати уопште док Вам не дам 
дозволу. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Следеће питање, да ли је тих дана 
Цеци конзумирао алкохолно пиће: 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли знате, извините? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па могуће да је конзимирао али одакле ја 
знам, они тамо иду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна, он је у дежурној служби, не зна. 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Они иду тамо, да ли пије, да ли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одговорили сте, немојте широко. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Можете ли нешто о Цецијевом 
карактеру дубље да нам кажете? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ја колико ми је познато да је Цеци био у 
патроли, радио је ту код нас, био је резервиста, шта је он био и где се 
налазио ја. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, следеће питање. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли је имао неких психичких 
проблема? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чекајте, не разумем уопште зашто, шта ће 
Вам та питања, како постављате тако питања да ли је имао психичких 
проблема, због чега? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли му је познато? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Одакле ја знам, можда је имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да он може то да процени да ли је имао 
психичких проблема? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па ја одакле могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Следеће питање? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро. Немам више питања судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала, оптужени да ли имате питања, да 
ли има неко од оптужених да постави питање, нема. Добро. Добро 
господине Ђокићу, то би било све што смо за данас имали, јел имате Ви 
неке трошкове доласка? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Па јесте имао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У висини карте можемо, путне да Вам 
надокнадимо, који су то трошкови, колико износи повратна карта? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Сад ћу да Вам кажем, где ми је карта где сам 
платио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма не реците колико је? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Ту негде око четири хиљаде и нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Четири хиљаде? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Да четири, пре што сам долазио и храна. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 Сведок тражи трошкове у висини  путне карте у износу од 
4.000,00 динара. 
 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Исплатити сведока. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Па ево и то ћемо скенирати па ћете сви 
добити. Хвала Вам можете ићи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да се означи да је тај цртеж његов. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само се потпишите. Напишите Ваше име и 
презиме то што сте Ви означили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То на том црвеном да. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 
 Суд доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли потписали? 
СВЕДОК ГОРАН ЂОКИЋ: Јел и овде да потпишем? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Може и ту, да. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 
 
 

Следећи главни претрес заказује се за: 
 

 01. и 02. фебруар 2007.године 
 
 

 када ће бити саслушан сведок: 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете ићи. Јесте само прецизирам који су. 
 
 
          - Ђорђевић Новица,  
 
 За 05.фебруар 2007.,  
     
          - Поповић Анђелко сведок,  
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          06.фебруар  
 
         - Ђуричић Милан  и 
 
         07.фебруар  
 
        - Војиновић Милош.  
 
 
        То би било све. 
 
 
 
 
Записничар                                                               Председник већа-судија 
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