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

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

Наташа Кандић, 
 
• опт. Митровић Радослав, Репановић Радојко, Јовановић 

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

 
• присутни су и браниоци оптужених  

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте за? 

 
 

• Мирјана Несторовић адвокат, Игор Исаиловић адвокат, 
адв. Вељко Ђурђић, Владица Васиљковић, по заменичком 
пуномоћју адв. Татомира Лековића адв. Наташа Радевић. 

 
АДВ.НАТАША РАДЕВИЋ: Адвокат из Крагујевца, за брањеника 
Нишавић Милорада. Достављам пуномоћје заменичко. Изволите. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 

• Фолић Горан адвокат, Милан Бирман, Палибрк Драган. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок Ђорђевић Новица да ли је ту? Добро. 
Можете га позвати. 
 

• Сведок Ђорђевић Новица. 
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 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 Да се главни претрес ОДРЖИ. 
 
  
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
 

 
САСЛУШАЊЕ СВЕДОКА ЂОРЂЕВИЋ НОВИЦЕ 

 
  
  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Ђорђевићу. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте позвани у својству сведока. Разумете? 
Дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело. 
Нисте дужни да одговарате на питања уколико би тиме себе или неког 
Вашег блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној 
штети и кривичном гоњењу. Јел сте разумели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Претходно узећу Ваше личне податке. Ђорђевић 
Новица од оца? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никола. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Николе? Пребивалиште? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Крагујевац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени, година рођења? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: 28.11.1963. године у Сувој Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По занимању? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Електротехничар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте дужни да положите заклетву, па прочитајте 
текст заклетве који се налази пред Вама. Наглас прочитајте. 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Заклињем се да ћу о овоме, о свему што 
пред судом будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми 
је познато нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви знате зашто сте позвани? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам све што знате о догађају. 
Претходно, прочитаћете име и презиме то је претходно који је био 
саслушан код нас сведок, пошто је заштићени добио је псеудоним, тако да 
кад год да га споменете нећете његово име и презиме говорити него само 
ћете споменути његов псеудоним. Јел сте ме разумели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? Ви сте живели у Сувој Реци, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико дуго? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Од рођења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од рођења? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рођен сам у Сувој Реци, где сам завршио 
основну школу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, интересује нас период од 24. марта од дана 
када је почело бомбардовање, значи тај период где сте били, на којим 
пословима и задацима, па нам о томе мало испричајте и наравно интересује 
нас овај спорни догађај 26. марта који се догодио. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Био сам ангажован у полицији као 
резервни полицајац. Тог дана сам био на звонику цркве Светога Петра 
Павла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког дана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: После бомбардовања сутрадан, ту ноћ, 
не сутрадан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то би било 25-ог? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, јер 24-ог био сам у станици полиције 
где сам извршавао дужности обезбеђења станице полиције. Сутрадан 
пребачен сам на звонику цркве Светога Петра Павла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вас је одредио да будете на звонику? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Помоћник командира полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Господин Ненад Јовановић и ја, 
Милојевић Небојша и Фатић Милован имали смо наређење да осматрамо 
део који захвата наш поглед у правцу аутобуске станице један део који сам 
видео према станици полиције, ветеринарска станица се исто видела и део 
који је назива се Слођ тај део насеље Слођа, тај део насеља гледано сад не 
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знам у ком правцу гледано пут за Призрен са леве стране. Са десне стране 
је била станица, аутобуска станица. Не знам сад шта Вас интересује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У које време Ви одлазите на звоник, с ким одлазите 
на звоник. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: На звонику ујутру, ја мислим да је било 
осам или девет сати, немојте то да ми верујете, не знам тачно које време, 
ја, Милојевић Небојша и Фатић Милован. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одлазите 25-ог и колико време проводите на 
звонику, јел по цео дан? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Цео дан смо тамо били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цео дан? И следећег дана сте били, и ноћ? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Како то изгледа мало нам опишите, како сте 
били наоружани на звонику, да ли сте добили специјално неко упутство, 
осим то да осматрате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Само да осматрамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте од оружја имали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Аутоматску пушку и пиштољ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И сва тројица сте отишли на звоник? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, испричајте нам колико сте ту били, да ли 
сте сва тројица све време били ту? Значи, сада не говоримо од 25-ог, значи 
од када сте фактички ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ми смо то време били ту, они у ствари 
нису били ту, ја сам био и Милојевић пре него се деси то што се десило у 
Сувој Реци. Фатић Милован је отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте још 26., 25-ог осматрате, ту сте, да ли има 
неког дешавања, да ли се нешто дешава? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ништа се није десило, нормално као и 
ратно стање, чула се пуцњава са свих страна, знате и сами да се у Сувој 
Реци такорећи водио грађански рат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте Ви имали средства везе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте имали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, нисмо имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како бисте рецимо реаговали, Ви сте на звонику 
и рецимо видите да нешто би се десило нешто критично, како бисте то 
јавили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Униформисана лица би сигурно 
отворили ватру, само на униформисана лица, у униформама са ознакама 
ОВК. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не чујете? Мало гласније говорите молим Вас, 
мало гласније. Значи, 25.  марта ништа конкретно, чујете само пуцњаву? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нормално као и сваког дана што се чула 
пуцњава и бомбардовање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели да ли су нека униформисана лица 
пролазили 25-ог марта, полиција? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Полиција да, пролазила је и војска. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И војска? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису се задржавали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него где, којим путем где иду? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ишли су и путем у правцу Приштина-
Призрен, Призрен-Приштина, јер то је главни пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 26. март, значи прелазимо на 26. пошто кажете 
ништа се није дешавало 25-ог. 26-ог Ви сте и даље? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: На звонику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са Небојшом и са Фатићем? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад нам испричајте о том догађају све што знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Негде, не знам сад тачно колико је сати 
било пре подне, пре 12 је било сигурно, отишао је Милојевић да узме 
сендвиче у станицу полиције, добили смо сендвиче у станици полиције, 
Милован Фатић је пре тога отишао, сишао са звоника, а где је отишао 
стварно не знам јер га више нисам виђао, а Милојевић је дошао и донео је 
сндвиче за мене, њега и за Фатића и рекао ми је да ће особа која је била у 
станици полиције да га изведу, да га изведу из станице полиције. Касније 
се то испоставило да је то тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел  каже кога да изведе? Јел рекао кога ће извести? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Особу која је била ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не говори име? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није рекао име. Испоставило се да је то 
тачно, извео га је, ја сам га знао као Јајце тај полицајац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко би то био, јел знате како се зове? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Чукарић Слађан. Извео га је до куће у 
којој је раније био ОЕБС, то је кућа Неџада Берише и ту га је убио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само је он био поред њега, са њим? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Само он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никога не видите још ту около? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: После тога су дошли троје у цивилу и 
појављују се Петковић Мирослав и Тановић, не знам како се зове, покојни 
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знам да је погинуо. Та тројица излазе из аута и одлазе у кућу породице 
Бериша, ја мислим да је то кућа Весела или Бујара, не знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како долазе та тројица? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да је био неки џип или, не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да опишете у чему како су били 
обучени? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У цивилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У цивилу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су били наоружани? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Којим оружјем? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да су имали "Шкорпионе". 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: "Шкорпионе"? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: И одлазе, њих тројица одлазе до куће 
горе и након извесног времена излазе из те куће, не знам тачно колико 
њих, али ја мислим да је било једно 15-ак особа мушкараца, жене и мислим 
да је било два детета, немојте ми веровати то. У том пролазу који спаја 
кућу др Агрона Берише и Неџада, постоји пролаз где долазе та лица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која лица, та тројица? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Цивили ови из породице Бериша и ова 
три полицајца стоје испред те куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Три полицајца која? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тановић, Петковић и Јајце. Хтели су 
ваљда да одвоје мушкарце од жена, жене и децу пустили, иза куће су 
одвојили мушкарце, међутим, када је прва жена изашла на пут видела је 
мртву особу што је пре тога убијена, почела је да вришти. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он тачно испред куће Неџада Бериша убијен? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Испред куће. Почела је да вришти, у тој 
паници почели су да беже мушкарци и жене и тад се чула пуцњава и видео 
сам како су падали покошени, убијени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било људи који беже и где у ком правцу 
беже? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У правцу аутобуске станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У правцу аутобуске? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ту скицу Суве Реке, хоћете само погледати? 
Погледајте прво добро ту скицу да видите да ли Вам одговара, да ли је 
верно скицирана Сува Река? Ево видите имате ту цркву, звоник, где се Ви 
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налазите, јел тако? Е сад, Ви кажете беже у правцу аутобуске станице, јел 
тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете смер да нацртате и да нам покажете? 
Значи, од куће ОЕБС, јел тако, у том делу директно према аутобуској 
станици и покажите нам да видимо. Ја бих молила режију да на 
мониторима покаже скицу, само покажите? Јел то може уопште? Не може. 
Да видимо само. Добро, то је значи овај пут Приштина-Рештане и 
директно према аутобуској станици? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е одлично. Значи, Приштина-Рештане и иду према 
аутобуској станици, ево имамо на мониторима скицу. Шта се даље дешава? 
Колико је ту људи који је бежало? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да је око 15-ак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Око 15-ак? Добро, наставите. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извињавам се судија, пошто нисам знао да ћете 
сад да предочавате скицу. Мој брањеник је направио детаљну скицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо накнадно, пустите да саслушамо. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: С обзиром да баш због овог сведока је 
направљена скица и сви објекти, па бих ја молио да се сведок изјасни, 
пошто сте му сад предочили да ли ова скица одговара томе што је он био и 
видео и уопште? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо касније кад завршимо. Имамо сад празну 
скицу, па ћемо после показати. Наставите. Видите, значи жена деца, јел су 
сви били у цивилу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сви, сви су били у цивилу. Једна жена и 
један мушкарац пали су испред ових перона овде.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред перона? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Иза перона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иза перона? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Иза перона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нацртајте где су пали? 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли ближе излазу или путу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нацртајте само. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ево овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И покажите нам да видимо. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ево ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Документ камера и даље не ради? Дајте само да 
видимо молим Вас? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није близу пута. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то је фактички иза ова три квадрата што су 
нацртана, у том делу између перона и овог, ту падају? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете неки опис да нам дате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па млађи, ја мислим да су били муж и 
жена. Мушкарац је пао и жена поред њега и руком га је касније за неких 
можда минут, ухватила за руку и почела да вуче полако. Кренули су према 
Занатском центру. Устали су и кренули су ка Занатском центру. У том 
тренутку појављује се Мики и Тановић испред аутобуске станице и њих 
двоје улазе у Занатски центар. Више нисам имао поглед, нисам могао да 
пратим шта се дешавало у Занатском центру јер видик не дозвољава, не 
види се са звоника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Мики и Тановић ништа не реагују, они су пали и 
ништа не прилазе нити нешто говоре? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, не, они су пали и кренули су ка 
Занатском центру, а Мики и Тановић изашли су испред станице, ваљда да 
виде да нисукренули овамо, не знам, а они су мушкарац и жена су кренули 
ка Занатском центру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се даље дешава? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Чула се пуцњава као и сваког дана, а оно 
што се дешавало у Занатском центру ја то нисам могао да видим, јер није 
постојао видик.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте могли ништа да видите дешавања? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, јер стварно се не види. Након 
извесног времена дошао је један у цивилу, не знам ко је тачно био, нисам 
га препознао, на бензинску пумпу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У цивилу је био? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да је био у цивилу и звао је 
Јашара Беришу који је изишао и са њим кренуо пут Занатског центра. Шта 
се тамо дешавало не знам, нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте чули даље јел се пуцало? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нормално, рат је био, пуцало се сваког 
дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту мислим у околини вашој? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Свуда се пуцало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Вама претила нека опасност на звонику? Ви 
стојите, јел сте све време мирно стајали и посматрали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, не нисмо цело време стајали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам све како се одвијало? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кад је почела пуцњава након пар 
минута, ја и Небојша чучнули смо доле да не би метак кренуо ка нама јер 
је отворен простор је био, могао је да погоди нас.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ко је пуцао у вашем правцу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тројица која су били у цивилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У вашем правцу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не у нашем правцу, него пуцали тамо на 
цивиле, сагли смо се доле да не би случајно неки метак залутао и код нас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то осим што сте видели ту тројицу да су 
били у цивилу и да су дошли до куће? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, ту су били Тановић,Мики. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а јел они нешто раде, та тројица у цивилу? Јел 
видите јел имају неку, јел они улазе у кућу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. Нису улазили у кућу, него испред 
куће су дошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они су испред куће? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. Један од њих је на врата закуцао, 
нешто је поразговарао са њима и стоји иза њих напољу, изашли су напоље 
и кренули су, одвајали су мушкарце од жена, мушкарци су стали иза зида 
тамо, нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте све рекли. Јел сте видели ко је пуцао ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То је било иза куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И даље како је текао дан, шта се даље дешавало? 
То би било у које време, то све, та дешавања? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: После 12. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После 12? И колико би по Вашем то трајало? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па неких 10-ак минута док су они 
отишли тамо, поразговарали ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље шта се дешава, јел Ви видите шта је, неку 
кретњу даље или? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: После тога нисам ни видео да су ко је 
купио те цивиле који су лежалди на земљи, то где су их одвели то нисам 
видео. Након можда неких пола сата или сат времена на бензинску пумпу 
је радио Зоран Петковић, није био у униформи, није имао оружје, није 
имао ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кад га видите, које доба дана би то било? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Касније је то било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је то касније? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Без онако можда сат времена. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Након сат времена? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, бензинска пумпа је почела да ради, 
точило се гориво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па колико би то било, један, два? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Шта? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте га видели колико би то часова било? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Верујте не знам, не знам колико је сати 
било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како сад се он појавио ту, јел га неко довео, 
дошао сам или како? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не сећам се ко га је довео, али знам да је 
радио на бензинској пумпи у цивилу, точио је гориво, никада га нисам 
видео са оружјем на бензинској пумпи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И  како се то поподне завршава? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Касније је радио у Војном одсеку, 
водзио је камион. Поподне Нешко Милојевић одлази са звоника, ја сам 
остао сам цео дан и целу ноћ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По подне одлази? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, после тога што се десило он је 
отишао кући и рекао да се враћам, међутим није се вратио више уопште, ја 
сам остао сам на звонику цео дан и целу ноћ, тек сутрадан сам замењен, 
отишао сам на другу локацију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте Ви коментарисали нешто са Милојевићем 
док сте били на звонику, посматрали ту пуцњаву, јел сте нешто 
коментарисали шта се то догађа како одједном видите цивиле, људе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нормално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О чему, шта сте причали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нормално шта се дешава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел покушавате да ступите у контакт са неким 
вашима из станице да неко одлази да пита? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, ја нисам, Милојевић је  отишао кући 
и више се није враћао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сутрадан кад сте, пошто кажете замењени сте 27-
ог, сутрадан је долазите до станице, полицијске? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Долазим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то нека смена се предаје? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, није то смена него ја сам ишао на 
другу локацију, на звоник је дошао неко други и тако, а чуло се, нико није 
о томе причао шта се десило како се десило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико ништа није причао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кад сте Ви чули да се уопште нешто десило, 
детаље и то? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сутрадан смо чули. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одмах сутрадан? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Чули смо шта се десило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, испричајте овако сад. Ко је начелник 
полиције? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Начелник полиције је Витошевић 
Добривоје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Команди? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Репановић Радојко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И помоћник је Јовановић рекли сте? Ко је Вама ту 
надређен? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јовановић Ненад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јовановић Ненад? Значи од кога сте Ви примали 
све наредбе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Од Јовановић Ненада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од Јовановића? Ви сте све време значи ту од 
почетка бомбардовања од 24. марта, Ви сте све време у кругу полицијске 
станице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: На другој локацији смо били, били смо 
Шумско газдинство, амбуланта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То кад је измештена полицијска станица? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад је полицијска станица измештена, 25-ог, 26-
ог и даље је ту било? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, после тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После тога? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: После тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Униформа Ваша каква је била? Јел сте сви 
имали исте униформе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Исте сви плаве маскирне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Плава маскирна? Јел сте имали на глави нешто? 
Опишите мало ту униформу. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Обична капа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обична капа, полиција, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поред вас, значи полиције, да ли је било и друге 
неке јединице, других полицијских снага да су долазили, да ли је било да је 
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неко долазио на испомоћ евентуално код вас ту, да ли сте видели друге 
неке униформе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ово што кажете да видите, то је само у пролазу, 
јел тако, полиција и војска? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нормално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је у хотелу била нека полицијска Посебна 
јединица полиције да ли је у хотелу била? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам да ли је била Посебна јединица 
полиције, али знам да су били из Крушевца, из Прокупља на испомоћ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Били су на испомоћ? Јел знате како се зову? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? Да ли сте чули како их ословљавају, да 
ли имају неки? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: “Чегар”. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је “Чегар”? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Они су, ми смо чули да се зову “Чегар”.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од када су они, од када је та јединица била ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Још пре почетка бомбардовања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И пре почетка бомбардовања, у хотелу су били јел 
тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До када су они у хотелу, ипак Ви сте ту, Ви кажете 
да су Ваши послови били на обезбеђењу, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: До задњег дана, до 11. јуна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До 11. јуна све време? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су се они измештали, јел су одлазили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па јесу нормално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог 26-ог јел сте видели њих ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нон-стоп су пролазили, сваки дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, тај догађај кад је био да ли сте уопште видели? 
Да ли сте видели те припаднике полиције, што кажете да су дошли на 
испомоћ? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па нормално да сам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 26-ог говоримо да ли сте их видели, или само сте 
видели ове људе што сте објаснили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Где да сам видео? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Сувој Реци? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па нормално да сам их видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису били измештени не знате ништа о томе? 
Значи ту су били? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ту су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете мало да опишете како су они изгледали? 
Какве су униформе носили, које оружје су имали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Аутоматско наоружање су имали, 
аутоматске пушке, пиштоље, имали су две врсте униформе, имали су 
плаву, имали су зелену маскирну, те унформе су имали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад их видите, шта то значи плаву и зелену, од чега 
зависи кад носе плаво а кад зелено? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, “Чегар” по Вама то су читава та јединица 
која је дошла на испомоћ, они су сви имали тај назив? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко долазио, да ли знате неког ко је имао 
неке више чинове да је долазио ту, јер ипак сте Ви на обезбеђењу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте, али нисмо ми контактирали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никог нисте видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, то није била наша дужност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тог 26. марта да ли сте уопште видели неке 
камионе, осим овог џипа што кажете да су изашла тројица да ли су неки 
камиони били ту, да ли сте имали прилике да видите неки камион да 
пролази? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Пролазили су камиони. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Говоримо конкретно за овај догађај, значи 
видите ова дешавања, чујете, видите да су побегли ови цивили у правцу 
Занатског центра, да ли сте у том дешавању видели да је евентуално 
касније дошао неки камион? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели ништа? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог јутра 26. марта, Ви сте на звонику, кога видите 
да долази од ваших, од ваше полиције? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У станицу полиције? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не види се улаз. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не види се улаз? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 

OK 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 01.02.2007. год.                                           Страна 15/111 
 
 
 

 
К.В. 2/2006 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште се не види улаз? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту има обележен главни улаз, јел видите ову 
скицу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, са овог звоника, јел ви видите двориште 
полицијске станице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Види се један део само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само један део? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Само један део. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел видите ову помоћну зграду полицијске 
станице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Види се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Види се? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Она се види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јасно се види? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не смета вам овде, видите да су означени багреми 
и неки? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, овде нема багрема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неко растиње? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ово није добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није добро? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. Овде нема багрем, они су били мали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мали, јел, ниски мислите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, није то густо грање, види се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи и поред тога што ви можете да видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не смета вам ништа видик? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел видите овај први и други улаз полицијске 
станице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Први и други не не види се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не видите? Па питам Вас зато што сте рекли да сте 
видели да је у зграду улазио, у полицијску станицу да сте видели са 
звоника да улази Репановић Радојко, Јовановић Ненад, па ређате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ту пролази, види се пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам, кога видите, кога видите на путу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Одмах долазе на посао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, испричајте нам то кога све видите да 
пролази и да иде у полицијску станицу? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Помоћника, командира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, видели сте Репановића, Јовановића, кога још 
видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: И друге полицајце који су долазили, не 
могу да се сетим ко је све долазио на посао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите Петковић Мирослава? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? Рекли сте да сте га видели зато Вас 
питам? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Где сам га видео? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да долази и он са звоника се тачно видело ујутру 
како улази у зграду видели сте Јовановић Ненада, Папић Рамиза, Петковић 
Мирослава, његовог брата Петковић Зорана, Чукарић Слађана и Гогић 
Милована? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није истина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није? То у односу на Петковић Зорана, Ви сте код 
истражног судије рекли да нисте? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Петковић Зоран није имао никакве 
обавезе да долази у станицу полиције, никада, то је грешка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Петковић Мирослава? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Петковић Мирослав је био на 
обезбеђењу станице полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је ту био? Па јел га Ви видите да стоји ту или 
како? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знам да је био ту, био је ту, видео сам 
га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видели сте га? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми ви сте имали и патроле, јел тако, ауто-
патроле. Јел знате ко је сачињавао те ауто-патроле? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Одређивао је командир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командир? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било, више патроле или? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да је било више, две или три. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате једну да набројите патролу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Једна је била Папић, Петковић, Тановић 
и Јајце – Чукарић.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Чукарић? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је возио? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Папић Рамиз. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Папић? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел их Ви видите тог јутра, јел они су присутни, 
цела та патрола, да ли одлазе негде, које возило су имали, којим возилом су 
ишли на терен? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па имали су онај, не знам како се зове, 
прерађен, не прерађен него то смо добили, нешто у виду џипа али није џип, 
не знам верујте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био паркиран тај џип ту, тог јутра кад сте били 
на звонику 26. марта, јел сте видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли уопште видите јел они крећу негде, одлазе 
рано значи тог јутра кад сте дошли на посао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, Мирослав тад није био са њим у 
патроли. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја се извињавам сведок није рекао да је долазио 
на посао него да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад су они долазили на посао, немојте прекидати 
молим Вас. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, он да је долазио на посао. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Мирослав није долазио на посао, него је 
био ту на обезбеђењу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците Вељковић Велибора је познајете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам нешто о њему, ко је он, да ли га 
видите тог дана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Он је радио као активни полицајац и он 
нас је исплаћивао, давао нам је новац за топле оброке и више га знам као 
благајника, тако га најбоље знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га тог дана видели 26-ог марта? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да је био у станици полиције, 
он је ту спавао у станици полиције је спавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а да ли га видите са звоника, да ли сте га 
уопште видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам толико обраћао пажњу на 
станицу полиције, више сам обраћао пажњу на ове куће које су иза јер је 
ишла опасност са те стране него са стране где је станица полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте уопште видели сведока «А»? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште нисте видели? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана, значи говоримо о том дану? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, нисам га видео, јер после то кад се 
десило све толико сам био узбуђен и не знам, верујте ми да сам заборавио 
и оно што сам видео, верујте ми, толико ми је било тешко и никад у 
животу нисам доживео то што сам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте рекли да се звао, како кажете ово 
притворено лице за које Вам је Небојша рекао да ће га извести? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да сам га знао и мислим да се 
звао Абдулах Ешљани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте га познавали лично? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесам, ја мислим да се тако звао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте Ви улазили у зграду полицијске 
станице, можда претходног дана или? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел сте га видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како га видите? Кад сте га видели, претходног 
дана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, у станици полиције био је поред 
зида наслоњен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је поред њега, ко га је наслонио? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нико, сам је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, није био у притворској или просторији некој 
за задржавање није него стоји уза зид? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Уза зид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је било 25-ог? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел питате некога ко је, зашто је? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел му прилазите, јел му нешто кажете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ма јок шта да му кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па познајете га, па због тога Вас питам? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа, нити питате шта ће он ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, нисмо имали право да га питамо, 
шта да га питамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел било уобичајено да тих дана, значи говоримо о 
тим данима, да тих дана имате тако лица да је било неко задржано у 
просторији, у притвору? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Било је? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Чак смо једног и спровели до затвора у 
Призрену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то кратко задржавање ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Најкраће могуће, евентуално пар сати 
или ако је придвече онда целу ноћ и онда ујутру смо их одвозили за 
Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел Ви знате, јел то лице 25-ог све време било у 
полицијској станици? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел било у притвору? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Можда је после тога био у притвору. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То не знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте долазили накнадно? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците на звонику кажете били сте, да ли су биле 
почетком, пре рата како су се одржавале страже на звонику, да ли су биле 
дневне, ноћне? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нису се одржавале уопште страже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нису. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имамо информације да је ту било неких само 
ноћних стража на звонику? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, нисмо одржавали, пре 
бомбардовања нису биле страже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А после колико дана је било на звонику? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Док сам ја био то три дана, после тога не 
знам, ја сам био на другом месту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате да ли је и даље било? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Највероватније је било, али не знам 
тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас за овог притвореног за кога кажете да 
сте препознали да је Абдулах Ешљани. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ељшани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ељшани? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Е-љ-ш-а-н-и. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми овде имамо исказе опт. Мирослава Петковића и 
других који су били саслушани, кажу да уопште нису имали притворено 
лице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Могуће, ја сам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На ходнику сте га видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они кажу да тих дана нису имали притворено лице 
и да сва лица која би евентуално била ту тренутно би се задржала и били 
би у СУП-у у Призрену? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, њега сам видео, он је убијен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опт. Мирослав Петковић каже да ту су се, јел сте 
Ви имали неко обезбеђење станице, неке џакове песка? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел каже да су се ту држале, да су се у притворској 
јединици држали џакови песка? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У притворској јединици? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из вреће са песком? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам никад улазио, вреће са песком су 
билке испред станице полиције где смо одржавали страже, ту су били 
џакови с песком,а у притворску јединицу ја нисам улазио никада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петковић баш наводи у просторијама притвора су 
биле вреће са песком и из те притворске јединице износиле су се вреће са 
песком које су у ствари правили митраљеско гнездо испред као неки 
одводни систем? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не бих ја рекао да је митраљеско гнездо 
јер ми нисмо имали митраљезе, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто сте Ви пролазили, јел та притворска 
просторија, јел то била отворена просторија, јел су врата била отворена, јел 
сте Ви видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Затворено? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па нормално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, не можете ни да знате да ли је било уопште? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам никад улазио унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми јел сте снајпере уопште имали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У станици? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да јесмо. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имали сте? Да ли сте Ви уопште тих дана док сте 
били два-три дана дужили снајпером? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, ја нисам дужио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не никад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми у оквиру полицијске станице да ли Ви 
знате да ли је била Државна безбедност ту и ко је сачињавао  ако је била 
Служба државне безбедности, ко је сачињавао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знам да је био Нишавић, радио је у 
Државној безбедности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који Нишавић? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Мишко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да је исто радио Јаблановић 
касније и он је прешао, Јаблановић је исто био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте их виђали свакодневно? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су они били, како је Мишко био обучен, 
Нишавић Милорад? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У цивилу, цивилно његово одело. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У цивилном оделу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Увек је био у цивилном, никада није био 
у униформи, никада га ја нисам видео у униформи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како је изгледао, јел имао неку конкретно, како 
је био обучен, кажете у цивилу, јел имао неке јакне спортске? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па зависи од времена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али увек у цивилу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, увек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наоружан? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Његово одружје се није видело. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није се видело оружје? Да ли сте имали прилике 
некада да га видите да је носио неку униформу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, никада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мора униформу него рецимо распар горњи има 
кошуљу као неку маскирну униформу, а доле? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никад, никад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никада? Да ли сте га тог дана видели 26. марта? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да иде на посао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га видели? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте Папић Рамиза виђали тог дана, значи 
говоримо за 26. март? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте га видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Видео сам га кад је отишао до куће 
Агрона Берише, он и Гогић били су, поразговарали су са др Агроном 
Беришом, након пар минута изишао је Агрон, његова мајка и његова 
супруга колима и отишли су у правцу Призрена, њих нико није дирао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи видите Гогића и видите Папића? Да ли је то 
тог истог дана 26. марта било или? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: После овог што се десило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У току дана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И видите Агрона Беришу да излази са породицом? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, улази у ауто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чија кола? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Његов ауто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У његова кола? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У његов ауто, улази у ауто и крећу пут 
Призрена и нико им ништа није урадио, нити их је дирао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су кренули са неким стварима или како? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да је имао само једну торбу 
од ствари, ја мислим, немојте да ми верујете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кад би то било, у које време је то? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Након сат времена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, кад се све то завршило? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кад се завршило након сат времена они 
су отишли до куће и Гогић и Папић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, то је по подне? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: По подне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Након сат времена? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако кажете да су била око 12 сати? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Око 1, 2. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, око 1, 2 Папић и Гогић улазе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Папић и Рамиз и Гогић, Гогић Милован сте рекли? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Милован. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли сте Ви уопште разговарали нешто 
у вези тог догађаја, да видите да они одлазе, да ли питате, пошто сте баш 
запамтили да су они отишли тог дана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Доктор кажете Агрон Бериша и све, да ли сте 
питали зашто одлазе, да ли видите још неке људе да одлазе, да напуштају? 
Да ли је то Вама деловало да они одлазе из Суве Реке дефинитивно да 
напуштају или како? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тако нам је деловало да су већина њих, 
то су ишле колоне избеглица које су напуштале Косово и одлазили за 
Албанију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, да ли тог 26-ог са звоника, значи 26. марта са 
звоника, да ли видите колоне? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, колоне не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само сте видели њих Агрона са породицом да 
одлази? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је било сутрадан неких напуштања, неког 
исељавања из Суве Реке? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па ја не бих рекао да је било исељавање, 
насилно није било сигурно, они су добровољно ишли сами, њих нико није 
терао, они су сами напуштали своје куће и одлазили су у правцу Албаније, 
чак смо их и обезбеђивали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ваљда због бомбардовања, плашили су 
се бомбардовања, чак смо их обезбеђивали да их неко не напада и имали су 
комплетну заштиту, баш што се тиче Суве Реке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, по Вашем сазнању нико их од полицајаца 
није терао да напусте? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате уопште сазнања да ли је стигла уопште 
нека наредба да они напусте Суву Реку? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никад није стизала наредба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта кажете неки случај је био да сте били у 
обезбеђењу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам шта је то било? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кад смо приводили једног притвореника 
до Призрена смо га одвели до СУП-а и ми се вратили. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је сте их вратили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ми смо се вратили, њега смо оставили у 
Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми ко је Бобан Вуксановић? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То је био доктор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он имао неку функцију, јел био униформисано 
лице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Био је, при војсци је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: При војсци мислите да је био? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га тог дана видели, тог дана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, нисте нам све испричали, испричајте нам 
све кога видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисте ми рекли да морам да причам за 
њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све кога Ви видите са звоника, знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Бобек Вуксановић је мој рођак, доктор је 
и њега сте могли да видите највише, он је био све и свашта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он био неки ауторитет, јел могао да? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Највећи ауторитет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Највећи ауторитет? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваш рођак кажете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел он могао да нареди нешто? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Више се он слушао него председник 
државе да кажем тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тамо у Сувој Реци? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он могао нешто да нареди полицији? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Највероватније да је могао, имао је 
велики ауторитет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог 26-ог марта у ком моменту Ви видите Бобана 
Вуксановића и где га видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Касније кад се то завршило он је поред 
бензинске пумпе код општине ту је сваког дана је био у раду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта ради ту, Ви посматрате са звоника? Шта он 
ту ради? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Шта ради, вози се аутом, шета пешице. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели неке припаднике цивилне заштите 
можда са звоника, да ли сте ту уопште видели да је неко пролазио овим 
главним путем Приштина-Призрен пошто Ви кажете не видите а овде око 
аутобуске станице до Занатског центра да ли видите код зграде код 
Скупштине општине да ли постоје припадници цивилне заштите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам то обраћао пажњу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте обраћали пажњу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам толико обраћао пажњу. 
Нормално је да су се људи кретали, а сад ко је био стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте Ви разговарали нешто са Бобаном 
Вуксановићем? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тих дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли сте уопште имали контакт, ипак познајете 
га, рођак вам је на крају крајева? Јел Ви коментаришете овог што су 
убили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Дан пре тога кад је убијен био је код 
мене кући, нема коментара, нема шта да причам с њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је он убијен? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У Сопини. Он би одмах рекао шта тебе 
брига. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то је било одмах после овог 27-ог? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, касније, априла је то било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате са ким је настрадао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са ким? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ђорђевић, како се звао из Речана је био, 
радио је у Народној одбрани, из Лешана је био један, стварно заборавио 
сам имена, знам настрадали су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је био Бобан обучен, јел он носио униформу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Униформу, војничку униформу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми Ви кажете да Вас је распоредио на 
звоник Јовановић Ненад, јел Ви знате да ли је Јовановић Ненад претходно 
био одсутан? Да ли Вам је познато да није био уопште у Сувој Реци? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер Јовановић је оптужен овде, Јовановић Ненад он 
нам је испричао да вероватно да вас је можда командир распоредио, јер ви 
имате дан пре тога распоред направљен ко ће где ићи, а он тог дана није 
био ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како Ви знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Мени је лично наредио господин 
Јовановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па где Вам је наредио? Где се видите с 
Јовановићем? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Био сам у станици полиције на 
обезбеђењу тог дана и рекао је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 26-ог? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: 25-ог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 25-ог и кад Вам он наређује? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кад је 25-ог ујутру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ујутру 25-ог? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Идите на звонику ти, Милојевић и 
Фатић, ја мислим да сам то једном рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али он каже он није био присутан 25-ог, он је био у 
Призрену? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Можда, али он је мени наредио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Лично Вам он рекао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Лично он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад би то било 25. марта у јутарњим? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта Вам каже тог дана да идете на звоник? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, ја, Милојевић и Фатић да 
обезбеђујемо и да пратимо шта се дешава, ја мислим да сам то једном 
рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми у оквиру полицијске станице Сува Река 
јел постојао неки вод Посебне јединице полиције, значи у Вашој станици? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Посебне јединице полиције? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: ПЈП? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су они били тада ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нису били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису били? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нису били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био на челу тих јединица? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да су они добијали 
инструкције из Призрена, ко је био не знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ви сте на звонику, да ли Ви видите неке 
паљевине, да ли видите да су запаљене неке куће, да нешто гори, да ли сте 
имали то прилике да видите, Ви сте ипак на звонику, имате преглед неки? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите паљевине? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Са оне стране не, а испред овамо верујте 
ми не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не сећам се прошло је седам година, 
стварно не знам, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се да ли је неко запалио неку кућу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте чули неке детонације? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Детонације су се чуле нон-стоп, нон- 
стоп. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана 26-ог? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па и тог дана и сутрадан и пре тога, 
бомбардовање је, не знам како да вам објасним кад је бомбардовање, то се 
чује нон-стоп експлозија.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вељковић Велибор када је саслушан он је сасвим 
другачије нама описао, он једини каже да је било неко притворено лице до 
сада колико смо саслушали, значи он једино каже и Ви да је било неко 
лице које је било притварано. Међутим, он мало другачије то објашњава. 
Ви кажете да је то притворено лице Јајце довело, Чукарић Слађан. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није га довео, одвео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одвео до куће Неџада Берише, а Вељковић 
Велибор каже да је он убијен, то лице притворено у дворишту полицијске 
станице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није тачно? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није тачно, то могу да тврдим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вељковић је даље кад је био саслушан као сведок 
он је говорио да, значи говоримо о истом дану 26. марта да су се појавиле 
неке јединице Посебне јединице, да су наишла два камиона, да су из тих 
камиона изашле јединице полиције, да су се развили у стрелце, да ли Ви то 
видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Они су пре тога отишли пут Рештана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Полиција. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која полиција? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Та Посебна јединица. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па значи Ви видите са звоника? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад у које време они одлазе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Пре него што се десило ово убиство. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре него што се десило које убиство? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ово што сам причао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи пре тога? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, пре тога они су прошли а где су 
отишли ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел сте Ви видели да је паркиран камион? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам обраћао пажњу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте обраћали пажњу? Па како је, кажете одлазак, 
како одлазе те јединице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Путем Рештане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Камион одлазе или пешице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Пешице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то Вас питам? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Пешице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То би било значи пре? Кад би то било отприлике? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Око 11. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Око 11? Па колико је то људи било? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам их бројао сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел било доста људи? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И иду пешице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Пешице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како су дошли? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Немам појма, кажем нисам обраћао 
пажњу шта се дешавало у полицијској станици, кад-кад би загледали, 
значи нисам обраћао пажњу тамо где нам претила већа опасност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су они изгледали? Како су обучени, које 
униформе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Маскирне зелене униформе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Маскирно зелене униформе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како иду, јел иду, јел држе, где држе оружје, јел 
су наоружани, како држе, јел у руци држе оружје? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У руци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У руци? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И крећу пут Рештана? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ваљда знате колико је отприлике људи било, јел 
ту било доста људи, пар људи, десет, двадесет, педесет, колико отприлике, 
више људи? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па не могу да кажем отприлике кад 
нисам бројао, како да Вам кажем судија. Да кажем петнаест, можда су 
били десет, а то ће све да уђе у записник. Не знам који је број. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да определите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како су се они кретали путем Рештана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Приштина-Рештане. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иду у колони? Молим Вас немојте ме прекидати, 
господине Митровићу да завршимо са испитивањем. И они  иду путем 
Рештана, како, један иза другог, како, јел их видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Заиста заборавио сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате како иду? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам да ли је толико битно како иду, 
да ли они иду у стрелце или у колони, мени је свеједно важно је да су 
ишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Битно је да ја видим шта Ви видите са звоника, 
разумете? Значи, тај део јел видите пут Рештана да иду? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То се види, тај део се види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То се види? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зато Вас питам како иду, јел иду један иза 
другог, да ли су развијени у стрелце, пошто кажете да оружје држе у руци, 
јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Држе у руци, али верујте не могу да се 
сетим да ли су они ишли у колони или у стрелце. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите да се крећу, значи можете то све да видите? 
Крећу се и иду путем, да ли улазе у неке куће? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам обраћао пажњу, пошто је тамо 
полиција, више сам обраћао пажњу са друге стране, с леве стране где нам 
прети већа опасност, нисам обраћао пажњу толико колико је полицајаца 
било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Трчећим кораком, полако, како иду? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Полако су ишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Полако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Полако, нису трчали сигурно. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, одакле они долазе, моменат када их Ви 
видите одакле они долазе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам, ја сам их видео само кад су 
кренули путем, нисам ја видео кад су излазили из камиона, то нисам ништа 
видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел видите Ви камион? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам видео, нисам видео камион, 
нисам обраћао пажњу на то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, хајде овако шта Ви мислите како су се 
одједном створили, па није било толико вас полицајаца? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: `Ајд добро стигли су камионом судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел сте видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам, кажем нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја Вас само питам оно што видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па рекао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел сте се питали како, одједном како су се они 
сад ту створили? Не знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел сте коментарисали после тога нешто откуд 
сад они ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, таман посла, шта има ту да се 
коментарише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел знате ко је њихов главни био? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, кад обезбеђујете станицу, значи Ви сте ту 
око полицијске станице, редовно кад обезбеђујете станицу, па јел Ви 
видите неког да улази неко ко је вишег чина, ваљда знате, Ви сте ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Чинове нисмо носили уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте носили уопште? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли се коментарисало да је неко уопште ко је 
на већем чину да је носио, да је улазио у станицу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: И ако је улазио то нас, ја по имену и 
презимену сигурно га нисам знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте знали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, али знали смо чим је у униформи, 
значи да је полицајац и могао је да уђе слободно, цивил није могао сигурно 
да уђе, морао је да се јави прво нама, па да одемо у дежурну службу да 
питамо, да личну карту, да ли може да уђе или не може да уђе. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците пошто је Вељковић Велибор говорио о томе 
да када је прошла та  јединица, како сте и Ви рекли да видите да иду 
Рештанским путем, али ту се креће, ту се дешава и неко убијање и све, а он 
иде иза и скупља лешеве? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам ја то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја видим да интервенише, али говоримо о 
Вељковићу, ја не говорим сад о сведоку, ја говорим о Вељковићу који каже 
да иде иза и да скупља лешеве. Да ли Ви видите Вељковића или било кога 
да скупљају лешеве? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана 26-ог? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кад је Посебне јединица полиције ишла 
није се десило убиство, после тога се десило убиство, како је могао да 
скупља лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли са звоника видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кога? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што Вељковић прича, зато Вам ја говорим.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Може он да прича шта хоће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вељковић говори иде камион испред, иду и он ређа 
ко све иде Петковић, Тановић, Чукарић, а они позади скупљају лешеве? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Госпођо судија, можда скупљају лешеве 
у Занатском центру, а не путем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја Вам само предочавам шта је он рекао. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви га уопште не видите на том путу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ма какви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је та јединица посебна пролазила, да ли су они 
палили неке куће, да ли Ви то видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тога се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми ко је у дежурној служби радио тог дана 
26-ог, јел знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Гогић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како сад то знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел једино он радио? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па није само он радио, радио је он, 
радио је Ризановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како знате да је Гогић био тад, тог дана 26-ог? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зато што ја мислим да је Ризановић био 
на терену, Вељковић је исто био на терену, видео сам Гогића кад је ишао 
код Агрона Берише, ја сам то рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чекајте откуд сад он ту код Агрона Берише ако 
је он у дежурној служби, па шта ће он сад ту, ипак је дежурна? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Највероватније неко му је наредио да 
оде тамо да каже Агрону да иде у Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је могао да му нареди? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па једино командир или начелник, 
други не може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте Ви са звоника видели помоћника 
Јовановић Ненада и Репановића командира да су излазили из станице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је возио Репановића, да ли је Репановић возио 
сам или је имао неког возача? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим како кад, ја мислим да је 
више возио сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која кола је возио? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ваљда полицијско, не знам верујте, не 
могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли сте видели да је пролазила ту рецимо нека 
«опел-аскона»  црвена боје, да ли сте видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Он је возио његов ауто «опел». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте видели са звоника да пролази? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Немојте сад да ме држите за реч, али 
стварно пролазили су аути. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате зашто Вас то питам, зато што није то било 
баш неко дешавање у Сувој Реци да је маса људи пролазила, разумете, по 
Вама, како Ви кажете? Значи, није то било нешто људи, па то Вас питам. 
Ви значи обезбеђујете, Ви стражарите горе, ваљда видите ко пролази? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја обезбеђујем други део, не 
обезбеђујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да ли видите да је на том путу Приштина-
Призрен да ту пролазе нека возила, осим ово што сте рекли да су тројица у 
цивилу била? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па пролазе и ова возила и полицијска 
возила, сад нисам ја толико обраћао пажњу које је возило прошло и у 
колико сати, то нисам писао сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте познавали породицу Бериша? Јел сте знали 
тачно чија која је кућа? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете нам овде на овој скици? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ово је Неџатова кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ова што пише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: ОЕБС што пише то је Неџатова кућа? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. Ово је Бујара Берише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Покажите, нацртајте и напишите «Б». 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Бујар, ово је Неџат, ово је Агронова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Дајте да видим. Агронова кућа је? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Преко пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: преко пута? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко пута Неџатове куће, јел тако, ово, јел то? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Напишите, Агрон, Бујар, Неџат, напишите кућу.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Хоћете да се померите само, господине, 
хоћете да се померите. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Па хоћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О чему се ради, само мало нека нацрта па ћемо ми 
показати, седите молим Вас нека нацрта, обележите куће, само обележите. 
Молим Вас само обележите куће. Немојте тако да се обраћате уопште, 
само Ви обележите куће. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нећу да ми нико седи иза леђа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У реду је, вратила сам их на место. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Свака част. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није свака част, мислим да није у реду 
да неко дође иза мојих леђа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте коментарисати, обележите оно што је Вама 
речено. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Како ћемо ми то да видимо. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нека вам покаже госпођа судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морамо овако јер нам документ камера не ради и 
онда морамо. Наравно, само да погледам ја, имаћете прилике и ви. Значи, 
ова три цивила. Молим вас немојте уопште тако коментарисати. Три лица, 
што кажете, која су изашла из џипа, претпостављате да су из џипа, цивили 
да су, јел можете мало да их опишете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тотално непозната лица? Никада их раније нисте 
видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никада их нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И они долазе до које куће? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Испред куће ОЕБС-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тачно испред куће ОЕБС-а? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Мало овамо где. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ћете и ви само да још обележимо све. Да ли сте 
можда испред те куће, да ли је уопште могуће да се види испред куће 
ОЕБС-а, да ли сте видели можда паркирани неки камион? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам видео, док сам ја посматрао 
нисам, а касније могуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево хоћете прићи, не него да видите и ви што је 
обележено, молим вас приђите. Реците ми да ли Вам је познато да ли су 
били формирани неки пунктови, пошто смо имали овде исказе да нам је 
речено да су постојали, постојала су два пункта у Ђиновцима и 
Топличанима, да ли Ви знате ко је био на тим пунктовима, када су 
формирани ти пунктови, када су људи отишли? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па не бих ја рекао да су то пунктови. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, како бисте Ви рекли реците? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па добро хајде нека буду пунктови. У 
Ђиновцу ја мислим да је био Поповић, Недељковић и за остале не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А када су ти људи отишли на те такозване 
пунктове или како их Ви зовете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То је било 24-ог или 25-ог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да су отишли? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одређени су људи да иду на те пунктове? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми јел Вама познато јел и раније сигурно да 
је било одређено људство где би, које би пунктове држали, како су се они 
снабдевали, да ли је ишла нека патрола, обилазила их, е то нам испричајте 
шта знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Дневно патрола би односила воду и 
храну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко је сачињавао ту патролу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? А да ли се свакодневно носила храна? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Свакодневно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим возилом? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам верујте зависи које је возило 
било способно, то најбоље знају ови који су наређивали ја то не знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми Чукарић Слађана, званог Јајце, од кад 
Ви познајете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па кад је премештен из Ораховца кад је 
дошао ту на службу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте га добро познавали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па знали смо се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А  кажите ми откуд он ту ако је био у Ораховцу 
зашто је ту дошао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зашто не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте о томе коментарисали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ма јок таман посла, то није моје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он имао неки можда други надимак осим 
надимка Јајце? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер он каже у то време су га звали и Божо, Чуки? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Могуће, ја сам га знао само као Јајце. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као Јајце? Да ли су носили бомбе? Ви сте 
припадник резервног састава, а активни састав јел имао бомбе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам, не верујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не верујете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ми нисмо држали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никакву детонацију нисте чули тог дана 26.  марта? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам да се  чула експлозија нон-
стоп. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али говорим Вам не около, него Вам говорим у 
том делу где сте Ви, где осматрате, значи у делу Занатског центра и то да 
ли се чула детонација? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Са звоника се не види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се чује, ја Вас не питам да ли се види, него да 
ли се чује? Јел била нека детонација у том делу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не сећам се. Ја вам кажем да се чује 
детонација нон-стоп, одакле долази нисам обраћао пажњу одакле долази 
детонација. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је постојала ОВК у самој Сувој Реци? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, како да не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел су биле некад неке акције? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Како да не биле су. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па испричајте тих дана да ли је било нешто, да ли 
је било неког дешавања? Да ли је неко пуцао уопште из кућа Бериша према 
полицијској станици? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико није пуцао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нико није пуцао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми да ли Вам је нешто познато да ли је 
постојао евентуално неки локатор? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам о томе шта знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кад смо дошли рекли су нисам био у тој 
кући, али у другој кући где смо ишли те претресе за које смо чули да 
постоје локатори налазили смо локаторе и у већини кућа где су одседали 
ОЕБС. У 90% кућа смо нашли локаторе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тих дана 24, 25, 26-ог, да ли је неко ишао да 
претресе да ли Вам је познато тих дана да је неко ишао у претрес кућа због 
евентуално локатора? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Верујте не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То не знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих се поново сад вратила на ово што Ви кажете 
са звоника да сте видели да Јајце одводи до куће. Која би то била 
раздаљина, значи моменат где видите да Јајце убија Абдулаха? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Неких 100-150 метара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Около њега да ли је још неко од полицајаца 
присутан? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нико није био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нигде никога, само ово што сте после рекли да се? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: После тога су се појавили Петковић и 
Тановић и ова тројица у цивилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је једини леш који Ви видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се дешава са ово двоје људи што кажете да су 
рањени? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Прво је убијен тај, а после тога кад су 
изводили из куће то лице Бериша рекао сам да је жена прва која је угледала 
тај леш почела да вришти и почела да бежи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви видите још неки леш ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: После тога није нико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никога? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никога као да ништа није било. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли Вам је познато да ли је требала да дође 
нека увиђајна екипа тог дана или претходног дана да ли је требала нека 
увиђајна екипа да дође? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није ми познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа Вам то није познато? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли 25. марта да ли знате, да ли имате уопште 
неко сазнање да ли је било неких лешева на Рештанском путу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам, никад се не види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То се не види? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро јел се коментарише нешто? Сишли сте са 
звоника кажете били сте још један дан, сишли сте па сте нешто 
коментарисали јел било неких лешева? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: О томе се не коментарише уопште, 
зашто би се коментарисало, нема потребе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како зашто? Па чекајте, кажете цивил је убијен, 
човек кога Ви познајете, па како ништа нисте коментарисали, јел сте 
причали са неким зашто су убили тог човека? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Одакле знам зашто су га убили. Убили 
га убили, рат је, шта да радимо, ратно стање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А цивил кажете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па цивил и цивили гину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за Јашара Беришу сте рекли да је неко 
униформисано лице отишло до пумпе и да га је извело из пумпе, а сад 
кажете да је у цивилу неко био? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Могуће да је и у униформи и у цивилу, 
стварно се не сећам тога, али знам да је лице отишло до бензинске пумпе, 
Јашара одвело у правцу Занатског центра. Ко га је узео не знам и ко га је 
одвео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И сад шта је тачно јел оно што сте прво рекли да је 
неко униформисано лице отишло по Јашара или лице које је у цивилу зато 
што сте прво тако рекли, па сад овако зато Вас питам шта би по Вама сад 
било тачно? Покушајте да се сетите. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да је у униформи био, 
униформисано лице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је ипак било униформисано лице? Па каква би 
то била униформа? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Плава маскирна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Плава маскирна? Не препознајете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како је то лице, јел то лице пешице доведено? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Пешице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ми опет имамо овде исказ сведока где каже да 
су по Јашара Беришу дошли колима? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да га је једна патрола довела и то колима да га је 
довела, а Ви сад сасвим другачије? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Можда га је довела пре тога да ради на 
посао, а одвели су га пешице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви знате уопште нешто о Јашару како су га 
довели, пошто кажете можда га је патрола довела да ради, да ли имате 
сазнања да ли га је уопште довела тог дана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То не знам, а Ви сте напоменули да га је 
патрола довела, ја кажем да је могуће да су га довели, ја то нисам видео, 
али видео сам кад су га одвели до Занатског центра.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ништа не знате шта се догодило? Па јел сте чули 
нешто после тога? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Чули смо да је убијен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А када је убијен? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тог дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То лице униформисано не препознајете уопште, 
значи дефинитивно Вама непознато лице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До када су у Вашем видокругу ова три цивила, шта 
се дешава са тим лицима што кажете да су дошли џипом? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: После тога их нисам видео кад сам сео 
доле, кад сам устао након неких десетак минута док сам пушио цигарету 
кад сам устао нема ничега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А џип где је био паркиран кад су та лица дошла? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам вам, нацртао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел, кад сте устали нема џипа? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нема џипа, нема никога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је познато уопште, да ли сте причали, 
коментарисали о томе да је било сахрањивање неких лешева? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа то не знате? Ту сте у оквиру полицијске 
станице и ништа не знате шта се дешава да ли су уопште сахрањени неки 
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цивили сутрадан, после два-три дана, да ли је долазила нека увиђајна екипа 
из Призрена? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа то не знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте нешто коментарисали са сведоком «А»? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њега уопште ниједног тренутка нисте видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А он каже да је све време био ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Где? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Та дешавања кад су била? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја га нисам видео. На путу сигурно није 
био, а у Занатском центру то не знам, то не видим ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни Вељковића уопште нисте видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он каже, све сам Вам предочила како је он 
говорио? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Он није сигурно био на путу, на 
Рештанском путу, није сигурно, није ишао са овом Посебном јединицом и 
није ишао иза њих да скупља те лешеве, није сигурно, то није истина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули за Митровић Радослава? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам значи нешто “Чегар 1” ? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: “Чегар 1”  јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то “Чегар 1”? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Командир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како знате да је то командир? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па тако су ословљавали командир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако? Кога су ословљавали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јединица је била увек командир, али ми 
са њих нисмо контактирали никада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никада? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел сте чули уопште за неке формације А, Б, за 
37. одред, за 87. одред? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не никад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули за име Ранђеловић Зоран? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Аранђеловић Зоран? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 

OK 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 01.02.2007. год.                                           Страна 40/111 
 
 
 

 
К.В. 2/2006 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа Вам то не значи? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Величковић Горан? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа не знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. Знам један Горан да је погинуо али 
не знам како се звао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте он је покојни. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То је тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел сте га виђали ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Величковића? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком својству, шта је он ту био? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да је био командир, ако се не 
варам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имао неки чин? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Имао је, а не знам који. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте уопште чули за овај догађај, за страдање 
породице Бериша? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сутрадан одмах. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је толико породица настрадало? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога чујете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сваког. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како мислите од сваког? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сви су знали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А од стране полиције? Међу вама јел се причало 
нешто? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ретко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па откуд знате да знају? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па знали су, сви су знали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете Нишавића нисте видели тог дана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога сте Ви директно примали наредбе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам од Јовановић Ненада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је био задужен за резервни састав, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је вама, ко је одговоран за вас? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јовановић Ненад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Директно је он одговоран? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми Миљковић Милутин, да ли Вам нешто 
говори? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: И он је био у полицији Миљковић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је, јел он био тих дана ту или? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Касније сам га виђао, тог дана нисам 
сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До када сте Ви били у Сувој Реци, кажете после сте 
отишли? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: До 11. јуна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, али после сте рекли да више нисте, са 
звоника где су Вас преместили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Био сам у «Шумском газдинству». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви случајно знате просторије «Метохија 
вино», да ли је ту неко био у тим просторијама? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: «Метохија вино»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам сад на које мислите има две у 
Широкој и у Сувој Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Сувој Реци? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Пре тога смо били, а за време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вински подруми и то? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, вински подруми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је то? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То је у центру Суве Реке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел било неког од полиције у том? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Раније смо одржавали тамо, после тога 
не сећам се, пре бомбардовања је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је бомбардована Сува Река? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Прва ноћ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прва ноћ? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, Сува Река,  касније, ја мислим прва 
бомба да је пала 15. или 16. или касније, не сећам се.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте имали тих дана неки сигнал, опасност? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Увек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Увек? Јел сте из станице полицијске се склањали, 
излазили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Обавезно. Ишли смо у ровове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите веће? 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине Ђорђевићу, Ви сте 
код заменика тужиоца за ратне злочине када сте саслушавани 2005. године 
рекли да Вам је Милојевић, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Када је дошао и донео ове 
сендвиче рекао «сад ће да скину Ељшани Абдулаха»? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није рекао име и презиме, али Небојша 
није рекао његово име, он није га познавао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Није га познавао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: А ја сам га познавао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Али сте рекли да Вам је рекао 
сад ће да га скину? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Шта то значи? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Убију, ја сам рекао немогуће. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Разговарали сте о томе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. Ко је њему рекао не знам, само је 
донео сендвиче и рекао сад ће да га скину, да га убију, рекох немогуће, 
каже видећеш. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви рекосте кад је та жена 
изашла на улицу па видела његово тело, почела да вришти и потом су ови 
кренули да беже и мушкарци и жене и деца према аутобуској станици и да 
по њима пуцају, да ко пуца по њима? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кажем, одмах смо после тога спустили 
се доле. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви сте дакле због тога, због те 
пуцњаве Ви сте залегли унутар звоника и кад потом први пут? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Чим је престала пуцњава. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли за то време чујете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сигурно да сам чуо. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Чујете, да ли чујете 
детонације? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, нисам чуо детонације, у том 
тренутку не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Кад их чујете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Касније су се чуле детонације, чуло се. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли Ви још увек лежите 
тамо унутар тог звоника или како сте се већ заклонили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам сео доле, запалио цигарету, 
касније након десет минута устао сам, видео сам да Јашара изводе из 
бензинске пумпе и то је био крај. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Знате шта смо ми овде чули, 
чули смо у битном да је та група људи ушла у неку пицерију унутар 
трговачког центра, Занатског центра, како се већ зове, да су на њих бачене 
неколико бомбе, две или три бомбе које су експлодирале једна за другом, 
прва, друга, трећа и потом се рафално пуцало такође по људима у 
унутрашњости, разумете, па ево ми смо то тако чули да се то тако дешава и 
онда Вам то предочавамо у циљу евентуално подсећање на оно што сте Ви 
регистровали, да ли је то тако што могуће? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја стварно то нисам могао да видим. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви кажете нисте чули 
детонације, остаје ми нелогично да? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Чуле су се детонације, нисте ме 
разумели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ли са стране? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то сте све објаснили. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Колико је далеко, рекли сте 
да је кућа ОЕБС-а од звоника око 150 метара, прво да ли је неко од вас 
тројице ту имао снајпер? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, нико. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нико? Да ли сте имали 
двоглед? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па како онда осматрате, 
какво је то стражарско место на звонику а немате ни двоглед? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Питајте надлежне органе. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Колико је далеко, дакле то је 
сад права линија, колико је далеко полицијска станица од звоника? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Исто толико. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Исто толико? Колико је 
далеко бензинска пумпа? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Она је мало ближе тако око стотинак 
метара. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Она би требало да је ближе 
према овој скици? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, ја Вам то и говорим. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је то униформисано 
лице које изводи Јашара са бензинске пумпе имало униформу какву ви 
припадници ОУП-а Сува Река уобичајено носите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Редовну плаву? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, плаву маскирну. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Плаву маскирну, униформе 
какве сте ви носили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте познавали све 
припаднике ОУП-а Сува Река? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Делимично, скоро све, јер Сува Река је 
мала и сви смо се знали, свакодневно смо се виђали. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Остаје ми нејасно како Ви то 
препознајете Чукарића на удаљености од 150 метара до полицијске 
станице и потом тамо до куће ОЕБС-а а не препознајете овога припадника 
који је пуно ближе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам га препознао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Јел не пуно, али ближе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам препознао, нисам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је, нисам сигуран да ли 
сам регистровао Ваш одговор, да ли је звоник нижи или вишљи од цркве? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Вишљи. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Требало би да. Требало би? 
Такође, приликом тог саслушања код заменика тужиоца за ратне злочине 
Ви Папића уопште нисте помињали, рекли сте само Гогић? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам Папић. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ево можемо то пронаћи: 
«Гогић Милована сам видео тог дана када је престала та пуцњава како од 
полицијске станице прелази главну улицу Рештанским путем, одлази до 
куће Агрона Берише, лупа на врата и како му је рекао да са својом 
породицом напусти Суву Реку». Потом Ви објашњавате да Ви у ствари 
нисте чули да је он то рекао, него да сте то закључили, претпоставили, јер 
овај после тога се покупио, али не помињете Папића? Данас рекосте да су 
Папић и Гогић отишли? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам то рекао тад али можда је 
испуштено. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: «Папић Рамиз за кога ме 
питате», да наставим даље? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, овако иде одговор: «Тог дана ја са звоника». 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, то ћу посебно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али то је, разумете ту недостаје, па следећи он 
наставља када је први пут видео овог кога Ви помињете Гогића, помиње 
Папић Рамиза да га је видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ујутру када долази, само ујутру. Ово је било 
ујутру, ово је у реду, ујутру кога је видео, јесте то стоји. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Посебно сам хтео и ово да 
разјаснимо што је сад колега заменик тужиоца рекао пре тога Ви заиста 
кажете: «Тог дана ја сам са звоника видео Репановић Радојка ујутру како 
улази у зграду, Јовановић Ненада, Папић Рамиза, Петковић  Мирослава и 
његовог брата Петковић Зорана, Чукарић Слађана и Гогић Милована», па 
сам хтео да разјаснимо то кад их Ви то видите? Из овога би се дало 
закључити да их Ви видите како они улазе у полицијску станицу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јел видите како је написано да сам ја 
видео Петковић Мирослава, ја то уопште нисам рекао, уопште. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви сте данас заиста рекли да 
га први пут видите. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никад у животу није улазио у станицу 
полиције у униформи никада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петковић Зоран? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зоран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте, објаснили сте да нисте видели да улазе 
него иду путем на посао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви касније говорите о Папић 
Рамизу за кога ме питате, био је возач интервентног вода, припадници тог 
интервентног били су Јајце, Тановић и Мики и њих четворица су увек 
заједно ишли итд., али не говорите у односу  на њега ни у каквом 
контексту у смислу да је одлазио до албанских кућа, до куће др Агрона 
Берише и са Гогићем? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Могуће да сам испустио или је тај који 
је писао изоставио Папића. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК:  Ја се извињавам само истрага, већ кад 
предочавате да вам помогнем све у интересу утврђивања истине код 
истражног судије Милана Дилпарића ја сам директно питање поставио да 
ли је тог дана био Папић. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Мислим да сам и то 
регистровао него сад да не тражим Ви ћете то наћи кад дође на Вас ред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Искључиво је рекао на питање адв. Милана 
Бирмана. Не можете тако одговарати колега Палибрк, ово стварно 
превазилази. Молим Вас нећу уопште да разговарамо. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нећу да ме нико назива лажовом и нећу 
више да говорим ни о чему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас, на питање адв. Бирмана он је рекао: 
«ујутру сам видео», искључиво говори само ујутру како иде на посао да је 
видео и набраја кога је видео, између осталог Папића искључиво помиње 
да иде на посао и нигде више и то је предочено и нећемо више о томе. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви сте рекли да око 11 сати 
су пешке овим Рештанским путем отишли припадници те Посебне 
јединице полиције. Да ли се тамо води каква борба? Да ли се чују тамо у 
том или из тог правца у коме су они отишли? Око 11 сати су људи кренули 
тамо улицом итд. пешке, па Вас питам да ли сте Ви запазили, на звонику 
сте зато сте ту да региструјете такве ствари да ли можете закључити, да ли 
чујете  пуцњаву, детонације, да ли се једноставно води каква борба тамо? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Верујем да су се неке борбе водиле. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Али су се пуцњи и детонације 
чули свуда? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нормално, рат је. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, али рат није 
шелучење, рат је неки сукоб. Ако је нека јединица отишла негде у неком 
правцу за очекивати је да се из тог правца чује и пуцњава и детонација, а 
не по свуда около? Но, добро. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Оде се лепо да се претражи терен, јел 
може тако. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Све време на звонику је са 
Вама овај Милојевић? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, за сада толико. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче изволите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мада је то отприлике јасно, али ја Вас молим да 
нам поновите шта је Ваш посао на том звонику? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам Вам посматрање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Осматрање чега? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Терена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ког дела? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ове куће које су са леве стране моје 
гледано у правцу Призрена или у правцу општине ако сам лицем окренут 
оптишини са леве стране тамо су биле куће насељене Албанцима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, гледате према правцу Призрена? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Црква, звоник, има пут. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ево овај део. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прочитајте то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Према Рештанском путу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не према Рештанском. Према 
Рештанском је десно, а ово је лево. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извините, да, да, добро. Јел Ви треба некоме да 
јавите ако нешто приметите или шта треба да урадите? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ако видим војнике у униформи УЧК 
имали смо наређење да отворимо ватру. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел сте ли тог дана отворили ватру? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли претходног дана отворили ватру? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисмо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте један метак испалили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су ови који су с Вама били испалили неки 
метак? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте имали неко средство везе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па како би онда јавили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Отрчали би доле до станице полиције, 
један од нас би отрчао сигурно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Отрчали би до станице полиције? Одакле је 
Милојевић Небојша донео сендвиче? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Из станице полиције. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Из станице полиције? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И доноси сендвиче и каже сад ће то да се деси? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је то објаснио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И кажете не верујем и не питате га ко му је то 
рекао то Вас питам? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га касније питали ко му је то рекао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је тад помињао да ће Папић, односно Јајце 
да убије? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То сте код тужиоца 01. јуна 2005. године 
објаснили па Вас ја молим да би сад сви овде лепо чули за оно двоје људи 
након изласка из куће Берише кажете ништа се не би десило да она жена 
није видела мртво тело, почела је вриска, почели су да беже и почела је 
пуцњава, ових шест људи су почели да пуцају и неки су падали, па Вас ја 
сад молим да нам објасните, опишете то што сте Ви видели ово двоје људи 
за које претпостављате да су брачни пар, како је изгледала та сцена молим 
Вас? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Како да вам објасним како је изгледала 
та сцена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па шта сте видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Можда мислите кад падне неко? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па шта сте видели? 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја се извињавам судија, молим Вас ради 
прецизности да се тачно прочитају делови исказа који се предочавају а не 
да се препричавају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема потребе, довољно је, па то је то. Изволите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сведок се врло сећа, ако бих ја прочитао онда 
нема смисла да он одговори на то. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам да су легли, пали су један 
поред другог. Жена је пружила руку  мушкарцу, повукла га је мало, устали 
су и кренули пут Занатског центра. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како се кретао мушкарац? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Вукла га је за руку као да је био погођен 
у ногу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је Вама та сцена изгледала? Јел то оно што 
сте малопре рекли било ми је тешко? Јел о томе причате или о нечему 
другом причате да Вам је било јако тешко као што Вам је сада тешко, када 
нам то говорите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја вам кажем лепо да ми није било 
свеједно јер сам знао те људе, разумете. Како могу да вам опишем како ми 
је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко су ти људи? Ко је та жена и човек? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам како се зову. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел сте их познавали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знао сам их. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А да ли сте? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја где сам становао, где је био мој стан, 
иза мог стана становала је та породица Бериша. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па да ли сте помислили да треба да одете да 
обавестите командира или некога да обавестите да се то заустави? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, ко сам ја да заустављам. Како 
мислите да одем да кажем командиру немој да пуцате. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажте даље код тужиоца: «Ми нисмо смели да 
коментаришемо тај догађај», тако сте рекли «јер је ладно неко могао да ме 
убије због те приче», тако сте рекли? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тачно, то је тачно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је то ладно могао да вас убије због те приче? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Шта ја знам ко. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Неко од ових шест или неко други? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Највероватније, ко зна. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па кога сте се Ви плашили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја се нисам плашио никог, али тако је 
долазило до разговора да нико уопште није спомињао ко је био тамо, јел 
ме разумете. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, кога сте се Ви плашили, кажете: «Неко је 
могао ладно да ме убије». Ко је то могао ладно да Вас убије? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па неко од тих који су били сигурно 
тамо присутни. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то Јајце? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Помињали сте. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не могу да кажем Јајце претио кад ми 
никад није претио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не кажем да Вам је претио, него кога сте се Ви 
плашили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ма никог, никог се нисам плашио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате зашто? Зато што сте стварно код тужиоца 
рекли: «Ми смо се плашили», разумете, зато Вас питамо? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зато се није коментарисало, нико није 
рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Неко је могао да ме убије због те приче», па лепо 
Вас пита тужилац ко је могао да вас убије? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Одакле знам, ти који су учествовали у 
то, ја нисам спомињао да не спомињем имена, ничије име нисам споменуо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете нисте тог дана видели Нишавића? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А мало пре тога сте нам овде рекли да сте 
свакодневно виђали Нишавића? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Али тог дана га нисам видео, лепо сам 
рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад Вас ја питам да ли га тог дана нисте видели 
зато што сте легли доле, сели, пушили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, нисам га видео уопште. После тога 
мислите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па да ли сте могли,  можда је он био ту, да ли је 
могуће да је он био ту а да га Ви нисте видели? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао да није га видео, одговорио је да га није 
видео, уопште га није видео. 
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АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Он сад инсистира и даље зашто можда га није 
видео јер је лежао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није га видео, једноставно га није видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли са Вашим рођаком Бобаном који Вам је 
био у кући дан пре него што је настрадао, да сте с њим икад причали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Детаљно сам га испитала. Све сте испричали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ви сте га питали да ли је тог дана, а ја Вас питам 
да ли сте икад причали са њим шта се тог дана десило? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче нисте пратили тај други део, рекао је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пратио сам, пратио сам врло, он је рекао не сме то 
нико да га пита. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам ја то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао би му шта се тебе тиче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, он је рекао «рекао би ми», а ја га сада питам 
да ли сте га конкретно питали шта се десило тог дана у Сувој Реци, па шта 
Вам је он одговорио? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснили сте, немојте више да се понављате. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не кажем тог дана кажем уопште? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте колега Ђурђићу упадати молим Вас, јасно 
је. Не прича он да га је видео него да ли је уопште полемисао о томе 
касније. Објаснио је детаљно, све је објаснио и немојте више упадати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете ове албанске породице које су се 
исељавале су имале комплетну заштиту. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, пратњу су имали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па сад Вас ја питам како тог дана 26-ог кад је 
убијено 48 људи ти људи нису имали комплетну заштиту? 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Противим се  овом питању бројке убијених тако 
што је видео, он је рекао ове бројке измишља тужилац сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није у том контексту то говорио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате одговор на то питање како тог дана ти 
људи нису имали било какву заштиту? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте Ви говорили о заштити кад су одлазили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: то је сасвим друго што Ви питате није он о томе 
говорио заштиту. Имали су заштиту кад одлазе. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Био је обичан резервни полицајац, 
обичан резервни полицајац. У мојој надлежности није то да размишљам 
нити је било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па како објашњавате то? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Како објашњавам, нека размишља, нека 
објашњава онај који је наредио и који је урадио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То. Хвала Вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћемо паузу да направимо једно 20 минута. Јел 
сте се уморили. 
 
  
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
  

ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од 20 минута. 
 
 Настављено у 12,15 часова. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим вас сведока позвати. 
 
 Изволите господине Ђорђевићу станите овде. 
 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Овај Ешљани да ли је био везан док је 
стајао уза зид? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Сведок је рекао да га познаје, па да ли 
зна да ли је био припадник ОВК? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам да ли је био. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли су се неки полицајци дужили са 
бомбама? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не рекао сам. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли сте некад видели тих дана овог 
Нишавића у кожној јакни? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам зависи од времена. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Па не, да ли сте га видели у то време? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте га виђали уопште у кожној јакни? Да ли сте 
имали прилике да га видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па нормално да је можда имао кожну 
јакну, немам појма то. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Познаје  ли Тодора Јовановића? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јовановић Тодор? 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да, радника милиције, ОУП-а Сува 
Река? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Он је, не знам да ли се презима 
Јовановић, али Тодор крим. техничар? 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да? Да ли је он можда довео Јашара? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам верујте ми. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли се са вашег звоника види 
двориште или део дворишта полицијске станице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Види се мало. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли се из просторије где се налазе ови 
вођа смене дежурне службе види овај пут за Рештане? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Види се. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Казали сте да су нађени неки локатори, 
шта су то локатори, какви локатори су нађени, шта је то нађено? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То су кутије неке као телефони. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли је чуо да је опљачкана нека радња 
на Рештанском путу тих дана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам чуо. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Да ли сте били на звонику 27-ог? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кажем, датуме се стварно не сећам, не 
сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сутрадан у односу на тај догађај били сте? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесам. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: А јел сте видели сутрадан нека 
оштећења у Занатском центру? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам улазио тамо. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Нисте видели ни споља? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не види се. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Јели то дежурство било 24 часа, јел 
трајало 24 часа на звонику? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте. 
АДВ. ТОДОРОВИЋ ДРАГОЉУБ: Немам више питања. Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Изволите? 
НАТАША КАНДИЋ: Ја бих замолила сведока, он каже да је Ељшанија 
видео у ходнику 25. марта. Да ли том приликом видите још некога ко види 
Ељшанија? Јел видите помоћника Јовановића, команданта Репановића, 
неког од из дежурне службе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам се задржавао пуно у дежурној 
служби. 
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НАТАША КАНДИЋ: Добро, али сте кажете у ходнику, кога сте том 
приликом кад сте били тамо  кога сте видели Ви? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да је у дежурној служби тог 
дана био Гогић, немојте да ми верујете, али неко је био у дежурној служби. 
Ја сам само ушао у дежурну службу, не знам због чега сам ишао и изишао, 
а видео сам у ходнику. 
НАТАША КАНДИЋ: И никога више нисте видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам. 
НАТАША КАНДИЋ: Рекли сте да сте истог дана када је, значи видели сте, 
описали сте како је да је неко одвео Јашара са бензинске пумпе и да сте 
увече сазнали да је Јашар убијен. Од кога? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Казаћу вам искрено. Јашарова породица 
питала је моју мајку «где ми је Јашар». Моја мајка је рекла да не зна. 
Значи, са сигурношћу тврдим да је цела Сува Река знала и познавала 
Јашара јер је био радник бензинске пумпе и сви су знали да је убијен. 
НАТАША КАНДИЋ: Како сте Ви, Ви кад су га одвели у том тренутку 
нисте препостављали да ће га убити? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам имао појма. 
НАТАША КАНДИЋ: Кад онда сазнајете, ко вам каже? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зато што ови који су товарили те лешеве 
они су препознали Јашара и причали су да је убијен. 
НАТАША КАНДИЋ: А кад их Ви видите тог дана ове који товаре лешеве? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сутрадан. 
НАТАША КАНДИЋ: Не, рекли сте нам да сте тог дана сазнали увече да је 
Јашар убијен? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не нисам. 
НАТАША КАНДИЋ: Па ево видећемо транскрипт јесте сад. Рекли сте да 
сте за убиство породице ових других, породице Бериша сазнали сутрадан. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Њих сам видео. Како сам могао да 
сазнам кад сам их видео да су убијени. 
НАТАША КАНДИЋ: Па нисте. Рекли сте нам да оно двоје одлазе према 
Занатском центру? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сте објаснили? 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас прецизно питање на која убиства се 
односи. Он је рекао шта је видео а шта није видео рекао је. Према томе, 
Занатски центар сведок ниједном није поменуо, јер каже нисам га ни 
видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То стоји да није. Не може да види то је сигурно. 
НАТАША КАНДИЋ: Рекли сте нам да је када су људи из Неџатове куће 
кад су изашли и видели тело Ешљанија да су почели да вриште и онда је 
почело пуцање, Ви то нисте видели, али онда видите један пар, жена која 
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води рањеног и иду према Занатском центру, али нам не кажете да сте 
видели да је неко убијен? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не каже то и сад каже исто да само њих види. 
Ништа он није рекао да је даље видео. На њих је мислио. Јел сте Ви на њих 
мислили за те убијене или на кога? Кога видите? 
НАТАША КАНДИЋ: Тад је рекао да је он видео да је Бериша убијен. То је 
рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овог  момента сте то рекли, то је тачно. Он је рекао 
тачно ево сад објашњава испред куће ОЕБС-а. 
НАТАША КАНДИЋ: Епа сад нам реците кога видите убијеног ко? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: па не познајем те људе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је објаснио је, ја сам га питала. Не зна, не 
препознаје, не зна. 
НАТАША КАНДИЋ: Како не знате а кажете да их све познајете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја их познајем али не могу да препознам 
кад падну на земљу. Јел можеш ти да препознаш неког окренутог на 
стомак? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због удаљености вероватно не видите ко је? 
НАТАША КАНДИЋ: Кад смо већ код, кад сте видели ову жену и 
мишкарца нисте могли да их препознате ко су? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
НАТАША КАНДИЋ: Јел није можда била у другом стању? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
НАТАША КАНДИЋ: Није била? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта не? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не сећам се да ли је била у другом 
стању? 
НАТАША КАНДИЋ: Ја сам стекла утисак да када сте рекли да сте 
сутрадан сазнали за убијање чланова породице Бериша да сте разговарали, 
кажете сви су знали у Сувој Реци. Молим Вас реците нам с ким сте Ви о 
томе разговарали у породици, суседству? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Мојом мајком. 
НАТАША КАНДИЋ: Само са њом? Ко су онда то сви? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па и са братом, с мајком, с рођацима. 
НАТАША КАНДИЋ: Шта су они рекли? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Шта да кажу, ћутали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, рекли сте да су сви знали. Откуд Ви знате 
да су сад сви знали, то је сад питање? Како Ви знате да су сви знали ако сте 
са њима, како знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То се причало, причало се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када, одмах сутрадан? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па сутрадан, прекосутрадан, то се 
препричавало. 
НАТАША КАНДИЋ: Ја бих сад само замолила да нам објасните, Ви 
видите одозго да ова тројица полицајаца и ова кажете тројица Вама 
непознатих цивила да улазе у Неџатову кућу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не улазе, него до врата, рекао сам лепо 
да не улазе у кућу. 
НАТАША КАНДИЋ: Него куцају на врата? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
НАТАША КАНДИЋ: И онда људи излазе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То сам објаснио. 
НАТАША КАНДИЋ: Али јел видите Ви још неку кућу? Јел видите одатле 
Агроново кућу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Види се. 
НАТАША КАНДИЋ: Јел видите Бујарову кућу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Види се. 
НАТАША КАНДИЋ: Јел има ту још некога у том делу осим Тановића, 
Чукарића, јел има полиције? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нема. 
НАТАША КАНДИЋ: Све празно, нема никога? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никог није било. 
НАТАША КАНДИЋ: Ништа се не догађа осим што ови долазе до врата? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам, објаснио сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је. 
НАТАША КАНДИЋ: Јел можете нешто да нам кажете о тој тројици 
цивила? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не препознаје све, питала сам детаљно. Не зна 
уопште ко су та лица. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никада их нисам видео, рекао сам то. 
НАТАША КАНДИЋ: Кажите ми око локатора питали су Вас, али откуд, 
јел сте Ви били у некој екипи за проналажење локатора? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, нисам. 
НАТАША КАНДИЋ: А како онда знате да је нађено у 50% албанских кућа  
у којима су били? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У 90%. 
НАТАША КАНДИЋ: У 90%? А како знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тако лепо зато што смо те локаторе 
доносили у станицу полиције. 
НАТАША КАНДИЋ: Опет кажете «ми смо доносили», ко то ви? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Полицајци. 
НАТАША КАНДИЋ: Па јел сте Ви видели локаторе? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесам. 
НАТАША КАНДИЋ: Били у некој кући? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Био сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, објаснио је. 
НАТАША КАНДИЋ: Он сад каже да није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, на почетку је рекао да су били у претресу 
кућа. 
НАТАША КАНДИЋ: Јел сте били у Неџатовој кући у претресу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам. 
НАТАША КАНДИЋ: У чијој кући сте били? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да ли је то битно? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако, одговорите конкретно. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јел то битно у чијој сам кући ја био? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гледајте у веће. 
НАТАША КАНДИЋ: Јесте битно зато што. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само питање поставите. 
НАТАША КАНДИЋ: Ја бих молила сведока да нам каже у којој конкретно 
кући? Јел сте били у Бујаровој кући? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам био. 
НАТАША КАНДИЋ: Наџимединовој кући јел сте били? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам ни у Аграновој нисам био. 
НАТАША КАНДИЋ: Молим? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ни у Аграновој нисам био. 
НАТАША КАНДИЋ: Па наведите нам неке од њих где је нађен локатор 
који сте Ви видели? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате? 
НАТАША КАНДИЋ: Јел можете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сад сам заборавио имена, не могу да се 
сетим имена. 
НАТАША КАНДИЋ: Јел Ви видите из звоника ту продавницу Неџатова 
продавница ауто делова? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Види се. 
НАТАША КАНДИЋ: Јел видите јел се нешто догађа, јел неко стаје испред 
продавнице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам га да ли је видео можда паркиран неки 
камион, ништа није видео. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ништа нисам видео. 
НАТАША КАНДИЋ: Ми смо овде чули да сви који су били на терену 
укључујући значи и оне који су били на осматрачницама да им је била 
обавеза да пишу извештај и достављају дежурној служби? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није истина, нисмо били обавезни да 
пишемо извештај. 
НАТАША КАНДИЋ: Ви нисте имали обавезу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
НАТАША КАНДИЋ: Нити икога да усмено информишете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Извештај нисмо писали. 
НАТАША КАНДИЋ: А да информишете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нормално. 
НАТАША КАНДИЋ: А кога сте информисали Ви? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Мог претпостављеног. 
НАТАША КАНДИЋ: А шта сте му рекли за овај дан 26? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ништа му нисам рекао. 
НАТАША КАНДИЋ: Ко Вам је претпостављени? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јовановић. 
НАТАША КАНДИЋ: Јел Вас је нешто питао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
НАТАША КАНДИЋ: А што Ви нисте отишли да му кажете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам имао потребе. 
НАТАША КАНДИЋ: Данас сте рекли нешто што је мени се чинило да сте 
рекли, мислим да је тужилац питао исто да ли сте неког обавештавали па 
Ви кажете шта да обавештавам па они пуцају. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То сам рекао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, па дајте питање поставите. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли нисте отишли код свог претпостављеног зато 
што сте знали да, значи они који су убили да су припадници полиције, да 
због тога нема смисла да идете код шефа или постоји неки други разлог? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не разумем питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Врло јасно је питање. Који разлог зашто нисте 
обавештавали, јер зато што су то полицајци ваши, па нисте обавештавали 
јел зато што сте рекли шта они знају, зна се ко је наредио? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Због тога највероватније, нисам имао 
потребе. 
НАТАША КАНДИЋ: Замолила бих Вас још да кажете кад ово видите, 
видите Рамиза Папића и Гогић Милована да иду, да долазе пред Агронове 
куће, јел Ви видите одакле они долазе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Из станице полиције. 
НАТАША КАНДИЋ: А како сте закључили то да је њима неко наредио да 
дође да их обавести да иду? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Друге претпоставке нема. 
НАТАША КАНДИЋ: Рекао да је вероватно неко наредио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам ни чула до краја питање како је наредио? 
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АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја сам га чуо.Имам примедбу на ово питање, ја 
ћу ставити као примедбу на питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало. Стално он то говори да је неко њима 
наредио и ко је наредио. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас судија, сведок је децидирано рекао 
«ја нисам чуо да је било наређења да се Албанци исељавају», а овде сад 
питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, сад конкретно је ово за исељавање. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Кад он каже да уопште никад није чуо. Па не 
може тако судија, па опомените ме. Ако је рекао никад нисам чуо да је 
било наређење онда не може ни ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опоменућу Вас сигурно, али сад кажем Вам да 
седнете. Изволите? Поставите питање. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте можда чули да је др Агрон дао неки новац? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није сигурно дао. 
НАТАША КАНДИЋ: Како знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам чуо. 
НАТАША КАНДИЋ: Рекли сте да сигурно није, како знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нису сигурно узимали паре. Наши 
полицајци нису узимали паре. 
НАТАША КАНДИЋ: Нису пљачкали никад никог? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, сигурно. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих Вас само још нешто питала. Када сте 
говорили и код тужиоца и сада сте објашњавали за овај брачни пар мужа и 
жену да сте видели да улазе у двориште аутобуске станице и да је, чак вам 
је и Небојша рекао да је ова жена жива, све сте ту ситуацију описали. 
Након тога Ви кажете у тим моментима започела је пуцњава, меци су 
почели да лете око звоника изнад моје главе. Ја бих Вас молила прецизно? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Хтео сам да кажем да у тренутку када је 
пуцано тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где тамо? Конкретно говорите прецизно. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Испред куће Неџатове кад су почели да 
пуцају меци су летели и ми смо се спустили доле, јер после тога након 
извесног времена подигли смо главе и видели смо жену и оног мушкарца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али код тужиоца кад сте били саслушани нисте Ви 
то тако објаснили, Ви сте читав редослед догађаја како је све ишло, како су 
шесторица пуцали, како су били, па онда кажете када је та група изашла 
Тановић, Јајце и Мики почели су да одвајају мушкарце с једне, жене и децу 
с друге стране, можда би било у реду да једна жена из те групе није 
угледала Абдулаха па кажете: «Ја сам видео да се та група издваја, 

OK 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 01.02.2007. год.                                           Страна 59/111 
 
 
 

 
К.В. 2/2006 

највероватније брачни пар муж и жена, улазе у двориште аутобуске 
станице», па онда између осталог да не цитирам све «ја сам чуо два пуцња 
из тог правца где су они били, из правца Занатског центра», значи говорите 
о брачном пару и чули сте два пуцња, па онда након тога Ви кажете 
«некако у тим моментима започела је пуцњава, меци су почели да лете око 
звоника изнад моје главе». Како сад креће ова пуцњава око звоника? То 
мало објасните. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Највероватније сам направио неки 
лапсус па сам то рекао јер немогуће да се прво пуцало па после тога само 
сео доле због метака. Највероватније је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком моменту сте Ви залегли? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кад је почела пуцњава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад, кад почиње пуцњава? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Прво. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад су у питању овај брачни пар или пре тога? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, они су касније легли доле јер кад се 
завршила пуцњава ми смо подигли главу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тад шта видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Видимо мушкарца и жену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, не иде овај редослед догађаја како је то 
описано код тужиоца? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер знате морамо да разјаснимо да видимо шта је од 
тога тачно. Па како је сад ушло тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Највероватније грешком или мојом или. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, Ви кад сте залегли, значи кад су она 
шесторица пуцала, Ви у том моменту сте залегли? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После тога? И кад се подижете тад видите жену и 
мушкарца рањених? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. Престала је пуцњава, подижемо се, 
видимо мушкарца и жену. Овај Милојевић ми је рекао «ова је жива», 
погледамо, стварно и кренули су ка занатском центру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате, морам да Вам поставим зато што су стварно 
разлике у исказима. Ви све то описујете па онда кажете некако тада је 
започела пуцњава и меци лете око звоника изнад моје главе. Па ко би 
пуцао у правцу звоника? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ма нико. Направио сам највероватније 
лапсус. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад опет морам да Вас вратим на ово. Код 
тужиоца, опет Вас враћам на Папић Рамиза, да ли је и ту био лапсус јер 
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мало ми је нелогично, видите редослед догађаја Ви данас описујете на 
сасвим други начин, разумете? Е сад, значи Ви кажете да је у питању 
лапсус? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Највероватније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је са Папић Рамизом, јер сад сте одједном га 
убацили у ту причу, разумете, да је и он био са Гогић Милованом, а тад кад 
сте код тужиоца били саслушани нисте га споменули, значи због чега је 
дошло до разлике? Све сте објаснили, али због чега је дошло до разлике у 
исказу? Шта је тачно? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Папић је био са овим, сетио сам се сад, 
не сад него касније кад сам дао исказ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте били саслушани јуна 2005. године, сад је већ 
2007. па зар Вам је свежије памћење него први пут кад сте саслушани? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Раније је било, али вратио сам мало 
филм уназад и сетио се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то би било истог дана тог да је Папић и Гогић да 
су ишли у кућу Агрона? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Само да се наставим. Колике 
пуцњаве Ви чујете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Како колике? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Колике? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не разумем? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Колико пуцњава чујете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Колико пута? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не пуцњева, него пуцњава, 
колико пуцњава чујете или колико пута чујете пуцњаву? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам бројао то. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нисте бројали појединачне 
пуцње, али пуцњаве као групе пуцања, одвојене групе пуцања, у колико 
наврата чујете пуцњаву? Ево тако да пробамо. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Два-три пута, тако. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У два-три пута? Из овог 
исказа који сте дали код тужиоца што Вам је сад колегиница предочавала 
дало би се закључити да чујете две пуцњаве. Прва пуцњава је она тамо на 
Рештанском путу када пуцају и Ви кажете када ови беже испред ове 
шесторице. Тако сте рекли, то је прва пуцњава и друга пуцњава је нешто 
касније након што сте видели тог мушдарца и жену, она траје 10-ак минута 
и у тој другој пуцњави сте се Ви заклонили, па да разјаснимо сад? То је код 
тужиоца. 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Прво, кад су пуцали ови полицајци и ова 
лица тад је била пуцњава једна. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Тамо на Рештанском путу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да и после тога чуло се само два-три 
пута. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И ви сте због те пуцњаве, због 
метака који лете, то данас рекосте, због метака који лете око главе залегли? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Добро. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Подигли сте главу, видите 
мушкарца и жену итд.? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да и после тога поново се чују два 
пуцња. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Два пуцња? Овде кажете код 
тужиоца кажете чују се два пуцња и потом креће пуцњава, снажна, 
описујете као снажну која траје 10 минута, «нисмо смели да помолимо 
главу, да видими шта се дешава». Јесте ли или нисте ту другу пуцњаву 
чули? Јесте ли због ње залијегали, узимали заклон? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не могу да се сетим. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро. «Међутим, ја сам из 
тог правца, међутим ја сам чуо из тог правца експлозију бомбе, чуо сам и 
пуцњаву, све је то некако и та експлозија и та пуцњава било истовремено»? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам то се чуло. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, данас сте нам рекли да 
никакву експлозију Ви нисте чули, чули сте тако около, али то нисте нигде 
лоцирали. Овде сте то лоцирали везано за пицерију. Дакле, «Та пицерија 
није била у мом водокругу и ја нисам могао да видим шта се дешава у тој 
пицерији и испред ње. Како је та пицерија увучена ја не бих могао да 
уочим ни неки камион уколико би се паркирали испред пицерије. међутим, 
ја сам чуо из тог правца експлозију бомбе, чуо сам и пуцњаву, све је то 
некако и та експлозија и та пуцњава била истовремено». Дакле, из овога се 
да закључити да Ви тада код тужиоца то лоцирате тамо, из тог правца 
везано за ту, из тог правца, из правца те пицерије. Данас нам кажете то се 
чуло около? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па чуло се. Рекао сам опет чула се 
експлозија, чуло се. Нисам ја спомињао то уопште у Занатски центар да се 
то десило, ја нисам имао појма да се десило у Занатском центру. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ево ја сам прочитао па Ви сад 
објасните? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Објаснио сам да Занатски центар није у 
мом видокругу и да не знам да се то десило у Занатском центру. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, објаснили сте. Још бих Вас питала. Око тог 
препознавања кажете да је униформисано лице довело Јашара Беришу. 
Како Ви, опет морам да Вам поставим питање, да ли Ви не познајете то 
униформисано лице или га не видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам га препознао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га препознали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А видите га? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате зашто вас питам? Зато што сте децидирано 
рекли за Чукарића? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам рекао, није истина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њега сте препознали, њега сте видели, е зато Вас 
питам да не буде неке забуне. Значи, Ви то униформисано лице уопште не 
познајете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам га препознао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није то рекао, извините. Рекао је «њега нисам 
препознао», то не значи да ли га познаје или га не познаје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато ја хоћу да прецизно каже да ли Ви познајете то 
лице или? Јели ме разумете разлике? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Њега нисам препознао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, правите разлику да ли познајете то лице или 
га не препознајете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам га препознао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га препознали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите браници? 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Само једно питање, да ли можда знате из ког је 
улаза изведен овај затвореник, из улаза под бројем 1 или улаз под бројем 
2? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Број 1. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: А одакле знате да је из броја 1 када Ви сте 
данас рекли судији да не. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зато што је било. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Само тренутак да завршим, кад сте данас рекли 
судији да не видите врата полицијске станице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не виде се врата али био је у ходнику у 
улазу 1. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то закључујете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Претпостављам да је изашао одатле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је друго. 
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АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Али да Вас само подсетим, кад сам Вас 
прошли пут код истражног судије питао, да ли искључујете могућност да је 
тај Ељшани можда изашао из улаза број 2, пошто гледате у хоризонтали, 
Ви сте рекли искључујем није из броја 1 је изашао. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зато што у број 2 нема притворска 
јединица. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Немоје Ви да судите шта има и где има. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро он тако изводи закључак, немојте молим Вас 
то је његово, он изводи закључак. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Ако може тако да се дефинише да је ово 
закључак неки, а не искључује могућност да је изашао из броја 1. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да закључује. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Да ли сте са неким од окривљених после овог 
догађаја имали неке разговоре на тему ових дешавања у граду? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Којих окривљених? 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Неког од овде окривљених? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Па један од окривљених је рекао да се састао 
са Вама у једној кафани у Крагујевцу, да сте причали на ту тему? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нека каже ко је тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окривљени ће имати прилике да постављају 
питања. Е сад ово сад да Вас питам, опет да разјаснимо, код тужиоца сте 
рекли да видите и ређате кога све видите да улази у станицу полиције? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ређате Репановић, Јовановић, све сте их 
набројали. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сад кажете да Ви не видите улаз, па како је могло 
онда да уђе у записник да Ви видите да они улазе у полицијску станицу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Види се улаз, овај улаз од улице, од 
пута, капије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се види главни улаз у двориште или се види ово 
број 1 или 2? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У двориште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То видите јасно? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи само не видите ово 1 и 2 улаз? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не улаз у станицу полиције се не види. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро. Изволите. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја бих замолио, записничар је фотокопирао ову 
скицу коју сам ја приложио, ако може да се да сведоку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може. Погледајте ову скицу. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И да каже да ли одговара то стању на терену у 
време догађаја о коме сведочи овде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли је та прецизнија? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И ако ја могу да добијем једну и ако можемо 
другима да дамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, само прво да видимо да ли њему одговара та 
скица, да ли је то тако било у то време? Добро погледајте.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Одговара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то је тако, баш како је распоред, све? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ми смо у међувремену и фотокопирали тако 
да ћете сви добити ту скицу, у паузи смо обавили фотокопирање, уколико 
одговара да добијете. Изволите питање. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Моје питање, пре него што би поставио питање ја 
бих прочитао на страни 4 став 3 изјаве која је дата 01.06.2005. године код 
заменика јавног тужиоца, део изјаве сведока, односно тај став. «Одмах 
после тог другог пуцња наишао је  и ту се пакрирао преко пута 
Неџмединове куће један џип, нисам видео ознаке јер сам био страшно 
узбуђен, убиство се дешавало пред мојим очима, ја нисам  могао да 
верујем, из тог џипа су изашли њих тројица у цивилу, али са кожним 
јакнама црним, у исто време из Занатског центра пристижу полицајци из 
нашег ОУП-а и то Петковић Мирослав, звани Мики и покојни Тановић 
Радован. Њих двојица су у ствари изашли из дворишта аутобуске станице 
коју сам означио под бројем 9, прошли кроз капију и пришли Чукарићу и 
овој тројици», ја бих молио јел тачна ова изјава коју сам прочитао Ваша? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да у скици уцрта ово што сам прочитао, значи 
који је тај пролаз и куда су прошла ова двојица да би дошли до оног што је 
даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, може на овој прецизнијој да кажем. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: На овој коју сам му дао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да. Значи обележите где су та тројица и где ови 
прилазе.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тројицу да обележим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обележите. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ту је био паркиран. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И куда је прошао и где је дошао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ко? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Џип, из ког правца? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ови који су ишли? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Из правца, ево Речане, овај Приштина. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ево овде је дошао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Где су прешли и докле су дошли? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Џип је био овде, они су прешли пут 
овако, ево то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи где би то било преко пута што сте рекли 
Неџмединове куће где је тај џип? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Где сте први пут видели Тановића и Микија 
Петковића? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Овде су прошли, ево овде. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А откуда? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Одавде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте да видим не можемо тако мора да уђе, не 
чујете се. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Реците ми када сте први пут Тановића и 
Петковића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, немојте, не чујемо, мора да се сними то, 
дајте на микрофон. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Када сте први пут приметили Тановића и 
Петковића, јел се сећате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Одмах кад су стигла ова тројица џипом. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јесу били на том месту где сте сад показали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тановић и Петковић? Јесте. Када је 
дошао комби они су тада дошли. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Значи први пут сте их тамо видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ту где сте уцртали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морам да Вас прекинем, није ми јасно, хоћете 
прићи молим Вас.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Хоћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ова стрелица овде према ОЕБС-у, шта је ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ту су кренули. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тројица? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где су? Ово ко је? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То је паркиран, а ова двојица од овог 
правца кренули су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петковић и Тановић? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То би они били како крећу овамо? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ово сте рекли? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ова тројица из џипа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тројица из џипа, добро. Они стоје ту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 

Молила бих режију да уклони сада ову скицу Суве Реке. 
Изволите. 

АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел могу ја даље судија? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како да не, поставите питања.  
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја бих даље предочавао изјаве сведоку које је дао 
код јавног тужиоца. На страни 2 став 1, 2, 3, 4, када је почело 
бомбардовање  те вечери био сам на обезбеђењу зграде СУП-а Сува Река, 
ми смо из зграде СУП-а направили један ров и у том рову смо били мој 
колега Цветковић Благоје полицајац у резерви као и ја. Када је пала прва 
бомба ја сам наредбу добио од шефа вође смене дежурне службе ОУП 
Сува Река Аризановић Зорана да повећам будност и да будем максимално 
опрезан», да ли је ово тачно? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Значи наређење сте добили од Аризановић 
Зорана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А да ли сте добили наређење од Јовановић 
Ненада у вези тога? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: У вези тога да ли сте добијали и од других 
припадника ОУП-а Сува Река наређења? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А од Аризановића? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Он је био ту вече у дежурној служби. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А од Гогића јесте некад добијали наређења, као 
шефа дежурне службе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Једино ако би му пренео неко па онда, 
али ретко. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ретко, а да ли Вам је познато, ако Вам је познато 
реците ми ко је правио распоред ко ће шта да ради у ОПУ-у Сува Река? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сад не знам, ваљда командир или 
помоћник, њих двојица највероватније. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел знате или не знате? Одговорите. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не знате, добро, хвала. Сада би даље предочио у 
задњем ставу на страни 2, «26. марта 1999. године ујутру око 9 сати мени је 
издао наредбу помоћник командира Јовановић Ненад да одем на звоник 
цркве светог Павла и Петра», да ли је то тачно? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па питала сам га ја. Одговорио је. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел то тачно? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, тачно је. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па питали сте га, ја сад хоћу да га питам данас је 
у више наврата поменуо да је 25-ог добио наредбу да иде на звоник а не 
26-ог? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам да се датума не сећам који је 
датум био. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не сећате се? Ја имам још 6-7 места у вези датума 
да није 25-ог него да је 26-ог, да ли треба и даље да му предочавам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, па добро да ли се Ви сећате? Како је дошло до 
тога да прецизно буде 26-тог? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Верујте ја сам Вам рекао на почетку, 
датума се стварно не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како сте код тужиоца говорили дана 26-ог, 
марта? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зато што ме тужилац питао јел 26-ог, 
рекао сам 26-ог, 25-ог, 25-ог, ето. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Али молим Вас Ђорђевићу, ја бих данас Вас 
питао. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја се стварно не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окрените се овамо молим Вас. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Али данас када сте почели излагање и то када 
Вам је судија рекао да знате шта причате, Ви сте поменули 25-ти. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јесте и на моје питање. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И у свим досадашњим изјавама ни један датум, 
односно овде сте улазили овако а у каснијим изјавама сте рекли да не 
знате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сам Вам ја чак и предочила да помоћник није 
био 25-ог у станици, па сам Вас и то питала, а Ви сте и даље остали при 
томе да је то било 25-ог да Вам је Јовановић Ненад рекао да идете на 
звоник? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Једну ноћ пре него се десило ја сам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не то, него ко Вам је рекао? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Само ако можемо да помогнемо сведоку, имамо 
ту три ствари, почетак бомбардовања, обезбеђење станице и овај дан када 
сте отишли на звоник. У досадашњим изјавама, сем данашње, увек сте 
рекли да је тог дана када се десило то што сте видели убијање, да сте тог 
дана у 9 распоређени на звоник од стране, тачно је што сте рекли 
Јовановић Ненада, то сте рекли. Значи тога дана када не узимамо датуме, 
тога дана, а да сте претходних дана обезбеђивали станицу по наређењу 
Аризановића? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: По наређењу Аризановића? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите 26. марта `99. године ујутру око 9 сати 
мени је издао наредбу помоћник командира Јовановић Ненад да идем на 
звоник? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А данас  сте рекли да је 25-ог? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да сам један дан пре тога  био 
на звонику, ја се бар тако сећам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви сте били и тада 25-ог, али ја Вас питам за 
наредбу када Вам је Јовановић дао, да ли то први пут кад долазите на 
звоник или другог пута? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Први пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Први пут кад сте били на звонику? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада Вам је Јовановић рекао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То би значи било кад? Кад сте првог пута на  
звонику? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам датум верујте ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро рекли сте све то. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, али то ми је јако битно због одбране, јер сада 
би ја могао да читам и даље да је 24-ог добио наредбу од Аризановића да 
су обезбеђивали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је, датума се не сећа, него му је тужилац 
рекао тај датум па је и он рекао. Тако је објасио. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро онда да идемо даље. Да ли сте Ви пре овог 
упућивања на звоник, рекли сте да никад раније нисте били на звонику? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А да ли сте Ви сваку ноћ проводили у станици 
милиције пре почетка рата? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па одакле је Вама познато да нико пре рата није 
ишао на звоник? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам ја то спомињао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам ја то спомињао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јесте, јесте данас сте рекли да није на звонику 
постојала, нико пре рата да је чувао стражу, данас сте то рекли децидирано 
зато сам и записао, зато Вас и питам? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја знам да никад није било стварно на 
звонику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или сте можда спомињали дневне и ноћне смене? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па пре рата можда да ли је било? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не верујем да давала се нека стража на 
звонику, јер то би се приметило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ноћу? А како би се приметило то ми реците, 
стража? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па ноћу не знам, ноћу не, али сигурно 
би знали јер сви смо се знали ту и рекли би. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Господине Ђорђевићу само ме пажљиво 
слушајте. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нема проблема. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја Вас питам значи пре рата, пре 24. марта ако је 
24-ог почео рат, Ви кажете сем овог догађаја који сте описали никада 
раније нисте били на звонику? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја Вас питам да ли Вам је познато да је пре рата 
ноћу постојало место стражарско, односно осматрачница на звонику, да ли 
Вам је познато? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није ми познато. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Није Вам познато, е па то добро. Даље би Вас 
питао у изјави коју сте дали код заменика тужиоца, децидирано сте 
изјавили да Вукасновић Бобана тог дана када се дешавало ово нисте 
видели уопште, колико ми се чини, ако се не варам данас сте рекли да сте 
га видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Касније сам га видео, реко сам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Реко сам касније сам га видео. 

OK 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 01.02.2007. год.                                           Страна 70/111 
 
 
 

 
К.В. 2/2006 

АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас ја ћу сад да Вам прочитам део исказа 
који сте дали код тужиоца. «Ја знам команданта града Сува Река, покојног 
Вуксановић Бобана, који је убијен 19. априла 1999. године, њега нисам 
видео ако је био у Занатском центру ја нисам могао да га видим»? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, али после тога сам га видео када је 
дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро али то је већ следеће питање да ли сте га 
видели касније ако га нисте тад видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи касније сте га видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А кад сте га видели касније, где сте га видели 
касније? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Са звоника сам га видео кад је прошао 
пут ка општини је отишао, то сам рекао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Отишао ка општини, добро. Само ми реците,  
није ми јасно ова формулација како је до ње дошло «ако је био у Занатском 
центру ја нисам могао да га видим»? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Како то оно што не видите Ви објашњавате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па можда га тужилац пита, немојте молим Вас. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Питао ме тужилац да ли сте видели у 
Занатском центру Бобана Вуксановића. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, хвала. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам му рекао да нисам имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је јасно, јако је јасно. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јесте гледали улаз у општину? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Улаз се не види. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Улаз се не види, види се само она од 
тротоара када се улази у општину, а улаз не може да се види. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па јесте видели ко је тог дана улазио у општину? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не разумете ме, не виде се врата од 
општине, улазна врата се не виде, али види се капија улаз у двориште, 
значи то се види. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И Ви јел се сећате ко је улазио тог дана кроз 
улазну капију у двориште? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па улазе. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Разно-разни? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није разно-разни. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па јел се сећате да је ико ушао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: П анисам обраћао пажњу на то. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нисте обраћали пажњу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Зато ја би вам опет предочио нешто што је ушло у 
тај записник, «тог дана знам да су у згради Скупштине општине  која се 
налази баш преко пута Занатског центра на својим радним местима били 
Анђелковић Станислав председник извршног савета општне, већа 
општине, који сад живи у Београду, Борисављевић Томислав, Јовановић 
Богољуб, Николић Никола, Радић Станимир који је био председник 
општине, они су морали да раде имали су радну обавезу»? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Интересује ме јел ово Ваш закључак, 
претпоставка или сте Ви сигурни, видели сте и знате?  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знам, зато што је моја супруга исто 
радила у Скупштини општине и она је имала радну обавезу и знам да су 
људи били сваког дана на радном месту. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А баш тог дана јесте их Ви видели и знате да су 
били на раду? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То ми је супруга рекла. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да су сваки дан били на раду? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Значи Ви онда претпостављате да су и овог дана 
били? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Е па добро, хвала. Само би Вам још једно 
предочио, у три изјаве које сте давали у овом поступку до сада значи 
01.06.2005. код јавног тужиоца, 29.06. пред истражним судијом и 20. 
фебруара 2006. године, ни једном једином речју нисте поменули да сте 
видели јединицу који такозвано се зову «Чегрови»? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам их видео. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Њих нисам видео. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Њих нисте видели тог дана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја и не знам ко су били «Чегрови». Ја не 
знам који су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорили сте о томе. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А јесте видели било какву јединицу? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Реко сам, видео сам полицајце који су 
имали зелене маскирне униформе. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро. Те полицајце уопште нисте помињали у 
ове три изјаве које сам? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није ме питао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Највероватније ме није питао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Није Вас питао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Највероватније. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Највероватније, ако сте данас поменули ту 
јединицу у зеленим униформама, како је онда не поменусте онда када сте 
били три пута питани? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кад, па ја Вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже да није питано, ја сам питала да ли је видео 
још неку јединицу, он је одговорио на то питање. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Шта? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није питан. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да није питан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није питан, а ја сам га децидирано питала. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро. Молим Вас јесте Ви били задужени 
пушком? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Како сте Ви носили пушку? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Како сам стигао, некад у руки, некад на 
раме. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А правило, јел постојало неко правило у вези 
пушке како се носи, полицајци како сте носили тада? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нико ми није рекао правило. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не мислим правило него у пракси како се то 
радило? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У пракси? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То зависи. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ајде да не околишим много, да ли сте имали 
ремник на пушци или сте носили у руци? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Имао сам ремник. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јесу сви носили с ремницима имали пушке или? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам, верујте не знам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: На удаљености од 100 метара да ли сте могли да 
видите неког да има наочаре? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Наочаре да ли има? 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте могли да видите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зависи, ако су за сунце могао сам, а ове 
обичне највероватније. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А да ли сте могли да видите да ли има пиштољ? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Пиштољ? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ако је за појасом види се. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Могли сте да видите са 100 метара пиштољ значи, 
добро. Ваш задатак је био ако сам Вас добро схватио да на звонику гледате 
у правцу албанских кућа које су лево, на левој страни у односу на 
Призрен? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И да видите да ли ће УЧК да се појави или не? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А све ово штос е догађало на којој страни је 
било? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: На десној. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: На десној? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро. Хвала немам за сад више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала, изволите. Нисте укључили микрофон. 
Искључите Ваш господине Ђурђићу и госпођо Кандић искључите 
микрофон. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Ви сте рођени у Сувој Реци? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте понављати. Само кад Вам постави питање. 
Рекао је то на почетку. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: У реду је судија. Са ким сте живели у 
породичном домаћинству? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Са супругом и двоје деце. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Где сте живели, у ком делу града? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Од станице полије неких 200 метара, 
300. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Према албанским са леве или са десне 
стране? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кад се иде за пут Приштине са десне 
стране гледано у мом правцу овако. 
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АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро, да ли је у Вашам комшилуку 
било лица албанске националности који су ту живели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Коју школу сте завршили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Електротехничку. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Шта сте радили у цивилном животу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Био сам електричар у Гумарско 
хемијској индустрији «Балкан белт». 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Ту сте радили до почетка рата? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Које године сте примљени у резервни 
састав полиције? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: `98. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Како је текла процедура Вашег пријема 
у резервни састав полиције? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се, немојте молим Вас, немојте одговарати 
како је текла процедура. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Зашто сте тако ревносни судија према 
мојим питањима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте молим Вас, како је текла процедура 
пријема у резервни састав. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбоја се одоговор на питање. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Зашто сте такви према мени молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте, процедура. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Па не може лице да се прими у 
резервни састав полиције тек тако. Па молим Вас судија неко је у 
територијалној одбрани, неко је у Цивилној заштити, неко је на другим 
местима, постоји процедура пријема у резервни састав полиције. То је 
једно од кључних питања које ћемо даље имати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да видим то кључно питање. Поставите. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Видећемо полако док будемо дошли до 
тога. Да ли је била процедура и ко је са њим разговарао из полиције? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Следеће питање. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Јел не дозвољавате да се одговори на 
ово питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не видим уопште разлога да процедуру у 
пријему у резервни састав полиције. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Молим Вас, питање је да ли је била 
процедура? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел била нека процедура? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да причам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: `Ајде реците. Јел била процедура? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Дошао је полицајац Недељковић Звонко, 
ја сам био на послу у фабрици друга смена, негде око 5 сати поподне, 
дошао је, ја и још пар нас који смо били на послу, рекао је да се јавимо у 
полицију у резервни састав. То је било све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Следеће питање је да ли је неко из 
ресора Државне безбедности разговарао са вама? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Када? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: У време пријема у резервни састав 
полиције и након пријема? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Није јел тако Следеће питање, Ви 
кажете да сте били распоређени на звонику, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Опишите нам како је тај звоник 
изгледао, дајте нам габарите звоника? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Звоник опиште. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Од камена је урађен.  
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Која је висина звоника? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Не знате, који су габарити у 
унутрашњости звоника? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само што знате. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: `Ајде да кажемо 2 са 2 или метар са 
метар и по, тако. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Ви сте рекли да сте службено упућени 
на извршавање службеног задатка горе на звонику, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Ко је, рекли сте да су са вама и друга 
лица још два лица упућена на извршење овог задатка? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Ко је имао ту какав задатак? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам да осматрам. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Један је осматрао, а шта је са осталом 
двојицом? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сва тројица исти задак смо имали. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Не не тачно, у време догађаја који сте 
навели, ко се тачно где налазио у ком тренутку? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сва тројица смо горе били. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Били сте на звонику? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли сте седели или сте стајали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Некад смо седели некад смо стајали, али 
један је увек стајао на ноге. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Где сте седели, на шта сте седели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: На поду. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Колико је отвора имао звоник? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Четри. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Који су габарити тих отовора? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Када сте се одмарали, где сте се онда 
одмарали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам на поду доле. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: На поду? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: На шта сте седели онда? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: На даске. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: И имали стге простора и да лежите и да 
стојите и да осматрате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, одговорио је, да је седео, на Ваше питање 
где је седео, рекао је да је седео. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро. Судија Крстајић Вас је мало пре 
питао, тај полицајац који је наводно ово лице албанске националности 
извео из полицијске станице, да је био у плавој маскирној униформи? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Ја Вас питам шта је имао на глави? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није он рекао наводно, није рекао ко, него је 
рекао именом и презименом ко је то био. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Судија молим Вас није господин 
тужилац ту да ме упозорава.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је тачно, рекао је именом и презименом и 
надимком.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Имао је капу. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли се ради о полицијском качкету? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ваљда то је качкет, како зовете, не знам 
како га називате, ја сам је звао полицијска капа. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро, качкет са браником од сунца, јел 
тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
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АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро. Идемо даље, да ли је то лице 
било везано? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Када сам Вас испитивао пред 
истражним судијом овог суда Миланом Дилпарићем, Ви сте тада изјавили 
да се Чукарић кретао, да се «Јајце» кретао тако што је пушку држао на 
раме, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Објасните нам молим Вас под којим 
углом сте Ви посматрали читав овај догађај? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где на који угао мислите? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Угао гледања судија. Мислим на угао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са звоника у односу на станицу? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Тачно судија, мислим на угао гледања. 
Он се налази на звонику, удаљеност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете то да определите, где, како у ком углу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ево у овом углу овако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Директно гледате, право? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Право. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Ви сте, молим Вас, ја Вас лепо питам, 
како сте гледали то лице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које лице? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Полицајца и овог, да ли су њему ишли 
у сусрет или су били лево од њега, да ли је гледао у косо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога, кога да ли је гледао, конкретно поставите на 
кога мислите. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Полицајца и лице које је водио 
полицајац? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког полицајца? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Разумем, разумем. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Полицајца који је изводио овог 
притвореника из полицијске станице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао одвео. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Одвео, није битно правац кретања, да 
ли је он тај читав догађај гледао укосо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да одговорио је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија ово је човек објаснио, од момента када су 
изашли из полицијске станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је, немојте само да препричавате. Јесте. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не препричавам, а он говори именом и 
презименом. Полицајац, гледао је сво време кретање од полицијске 
станице до. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, добро. Пустите нека постави. Значи како 
гледате право, `ајде да одговоримо и на то питање. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ишао је, ако је звоник овако, полицијска 
станица је тамо, у овом правцу сад, он иде путем и нормално долази ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тачно у видокруг? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли је то коси угао гледања? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је како, немојте молим Вас коси, нагигби, 
угао и све, па како може да Вам одговори, објаснио вам је. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Немогућа је ситуација да су се њих 
двоје кретали њему у сустрет. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нису мени у сусрет господине. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Е то, тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ни једног тренутка није рекао да су се њему у 
сусрет кретали, одакле Вам то, ни једног тренутка није рекао. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Следеће питање, да ли сте јасно видели 
изглед лица полицајца који је водио притвореника или сте гледали бочно? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорили сте на питање, немојте одговарати, 
рекли сте кога сте видели и ко је у питању. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: У свим досадашњим изјавама које сте 
давали, увек сте говорили о полицајцу «Јајцету»? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Ко Вам је рекао да се тај полицајац зове 
Слађан Чукарић? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Познаје га, па познаје га, и ја сам сад рекла, исто 
сам га питала «Јајце» ко би то био, рекао је Чукарић Слађан. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро, следеће питање судија, када су 
се они упознали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате када је дошао Чукарић? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не сећам се датума. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не датума него уочи почетка рата ајде да кажемо 
тако, када је дошао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Пре тога је дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Пре рата је дошао. 
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АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Не, не када сте се Ви лично са њим 
упознали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да, да ли се сећа тога? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли сведок може да нам објасни сам 
чин егзекуције како се одиграо? Како је он то видео? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Како је било? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Довео га је испред куће ОЕБС-а, он је 
остао испред куће, Чукарић се повукао пар метара испред њега, уперио 
пушку и пуцао, пуцао му у груди. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Чукарић је пушком пуцао, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Где Ви данас живите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јел то битно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате да одговорите. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не морам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро, где сте положили возачки 
испит? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зар то, није то битно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте молим Вас таква питања. Па немојте. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро, да ли је контактирао са 
капетаном Карлеушом или са људима из његове јединице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате ко је Карлеуша? Не знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па тако кажите, да би се снимило све, не чујете се.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли је разговарао са неким од 
окривљених пре овог догађаја, о овом догађају? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац је поставио. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Ја сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте поставили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорили сте. Следеће питање. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Немамо више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала. 
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АДВ.МИЛАН БИРМАН: Рекли сте да сте Зорана Петковића први пут тога 
дана видели када се све завршило како је дошао са торбом на пумпу и 
почео ра ради? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Искључите микрофон, молим Вас, господине 
Васиљковићу, микрофон искључите. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Да ли сте видели његово лице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зораново? 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Да. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кажем да јесам, видео сам. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Можете да опишете како је изгледало тога дана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Његово лице? 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Да, да ли је био обријан, да ли је имао бркове, 
браду, ето у том смислу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Не можете да опишете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не могу. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Добро, ја ћу Вас конкретније питати да ли сте 
разговарали 2001. године са Милорадом Нишавићем у вези овог догађаја? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Милорадом Нишавићем у вези  овог 
догађаја? 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Тако је. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: 2001., да. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Добро. Како сте му објаснили, мене само 
интересује  за Зорана Петковића, његово учешће у целом овом догађају, да 
ли онако како сте то објаснили суду или другачије? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја могу да Вам кажем да Зоран стварно. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Не, не, ја Вас питам како сте Милораду 
Нишавићу објаснили учешће Зорана Петковића у целом овом догађају и да 
ли сте уопште објашњавали и спомињали Зорана Петковића? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, Зоран стварно није био у полицији 
није дужио никада, ја га никада нисам видео са пушком, верујте. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Значи уопште Милораду Нишавићу Зорана 
Петковића приликом тог разговора нисте помињали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не верујем, јер нисам имао потребе, 
стварно није, једино што је радио на пумпи, ето то. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Хвала немам више питања. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Сад ја имам питање. Јел знате да је Милорад 
Нишавић оптужен овде? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нормално да знам. 
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АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Па ја сам Вас питао јесте причали са неким 
оптуженим после овог догађаја о неком догађају, Ви сте оговорили да 
нисте. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: После ког догађаја, нисам Вас разумео, 
ја сам мислио да сада, како сам могао да причам са неким, а раније ја сам 
причао и са. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Господине рекли сте данас да сте из куће ОЕБС-а 
видели да је изашло 15-оро, 16-оро цивила, јел то тачно? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Од прилике. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли је било још цивила из других кућа који су 
изашли? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Ви сте рекли да сте испред куће ОЕБС-а видели 3 
лица која су била у цивилу и 3 полицајца, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли сте видели ко је од њих пуцао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ко је пуцао? 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Пуцњава је почела тамо позади, али ко 
је почео да пуца не знам. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли сте видели да је Петковић Мирослав пуцао у 
том моменту? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам видео. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Рекли сте да сте видели два лица на овом перону 
испред аутобуске станице, жену и мушкарца? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли сте видели шта се са њима десило на крају? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Рекли сте да сте видели др Бобана Вуксановића 
после тих детонација и пуцњаве испред пицерије? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли је са њима био Ђорђевић, ја не знам име 
његово, али рекли сте да је из Речана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Мислим да није био. Није, није. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: А да ли је он страдао са др Бобаном Вуксановићем? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: А шта је он био, у којем својству је био са др 
Вуксановићем? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У ком својству? 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да, да ли је био он возач његов или телохранитељ? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, не, он је радио у војном одсеку, 
рекао сам вам, ишли су тог дана у Мушотиште да одвезу кухињу, покретну 
кухињу. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Добро, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад би Вам ја поставила питање, Ви кажете «сва 
шесторица су пуцала из својих оружја на тај народ који је бежао», која су 
то шесторица? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ови који су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: 3 полицајца и ови. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И који ти? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Три цивила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Три полицајца која? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па Тановић, Мики и «Јајце». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кажете сад да нисте видели да пуцају, зато Вас 
питам? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зато што се пуцало, најевероватније 
мислим да су пуцали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али не видите ко, али видите да сви пуцају? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, да. Чула се пуцњава. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Судија молим Вас, нека каже да ли је он видео да 
су они пуцали, он каже да се пуцало иза куће? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли сте видели да ли су ова три полицајца баш 
пуцала? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је, пуцали су, пуцали су. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сви су пуцали. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Судија, али он каже у једном моменту чуо сам 
пуцњаву, била је пуцњава иза куће ОЕБС-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, и то и ово је сад рекао.  
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да, али судија знате шта мало је контрадикторан, 
нека каже што он види испред куће ОЕБС-а, три цивила и види три 
полицајца да одвајају мушкарце. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, али он каже и код тужиоца сва шесторица 
пуцају. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Не, не, сад ја сам питао да ли је непосредно, пошто 
је у тој групи био и Петковић Мирослав, да ли је непосредно видео 
Петковић Мирослава да пуца? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам да сви су пуцали. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: А где су пуцали у којем правцу, да ли у ваздух, да 
ли у цивиле, да ли, изјасните се? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је рекао, у тај народ који је бежао. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Не судија, није рекао, прво он прича да је била 
пуцњва и да се пуцало у звоник, значи постоји могућност да су они хтели 
да заплаше те цивиле, значи да ли се пуцало непосредно у цивиле или се 
пуцало у звоник или у ваздух, мислим уопште где се пуцало? Јер он не 
каже тачно да су они пуцали у цивиле, јер он је рекао да је чуо пуцњаву да 
је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је он да је било, у  два – три наврата је 
била пуцњава. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Али та прва пуцњава. 
 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али је баш рекао када је та група изашла Тановић, 
«Јајце» и  Мики су овајали групу, мушкарце, жене и децу и  да су сва 
шесторица пуцала. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тачно. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: У којем моменту су пуцали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је рекао. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да  судија, пошто жена која је видела пок. 
Ешљанија она је вриснула и почела да бежи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, јесте и тада су почели. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли сте Ви видели Петковић Мирослава да пуца у 
цивиле? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ма рекао сам вам да су сви били ту, њих 
шесторица. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Били су ту, али да ли сте видели Петковић да 
Мирослав пуца у цивиле? Јесте Ви у том моменту залегли, да ли сте 
видели Петковић Мирослава да пуца у цивиле? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам видео. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Нисте видели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чекајте молим Вас, сад опет улазимо у 
контрадикторност. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Али госпођо судија ја сам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас,  сва шесторица су пуцала из својих 
оружја? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На тај народ који је бежао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па онда ако су сва шесторица, онда је и Петковић 
пуца ако их ређате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па нормално. 
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АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Судија нека каже да ли је видео или је чуо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је сва шесторица. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Или претпоставља? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сва шесторица су пуцала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сва шесторица. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: А да ли сте видели или претпостављате да су 
пуцали, пошто су били ту непосредно на лицу места? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Одговорио је три пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па одговорио је, немојте. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Па немојте молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је децидирано рекао, ја Вас разумем али. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Јесте, али није рекао конкретно, он каже за 
Петковић Мирослава да није пуцао, молим Вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија, али је питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел видите да сам зато што пажљиво Вас пратим 
шта говорите, Ви постављате питање да ли је Петковић пуцао, ја сам 
морала да интервенишем јер је он рекао сва шесторица су пуцала, 
разумете. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Али је у једном моменту рекао да није видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И објаснио је која су та шесторица и објаснио је 
која су, три цивила, Петковић, Тановић и Чукарић. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Ево ја ћу да питам,  да ли је видео непосредно да 
Петковић Мирослав пуца у цивиле? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Видео сам. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Видели сте. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље питања јел има? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Моје прво питање сведоку било би да ли он зна 
који је тачно посао био Рамиза Папића у оквиру полиције, које су његове 
дужности биле, а који је његов посао био? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Не знате шта је био Рамиз Папић? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знам да је возио, био је возач, био је 
полицајац. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, то Вас и питам. Значи возач, шта је 
возио, кога је возио, да ли то знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Возио је оклопно возило БОВ гусеничар, 
возио је. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Шта је у том возилу, шта је возио? Шта је 
возио, кога је возио, да ли то знате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Једном приликом је мене возио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у другим приликама? 
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АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: У другим приликама? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Господине за шта служи тај оклопно 
возило. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја Вас питам да ли знате или не знате, да ли 
знате шта је возио, кога је превозио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се превози тим оклопним возилом? `Ајмо тако 
шта се вози, ко се вози, шта се превози тим оклопним возилом? Која је 
намена? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па за превоз. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли зна да ли је возио храну, намирнице, 
воду? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате то? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Возио је и то. Са друго возило не са то. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, нема проблема. Мало пре сте рекли баш 
на питање председника већа да се храна, намирнице, вода развозила сваки 
дан, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи, да ли је и Рамиз Папић развозио ту 
храну пошто сте сад рекли да је он то радио сваки дан? Да ли Ви знате 
нормално? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Мислим да је развозио. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро. Хвала. Ако може ево сад добили смо 
ову нову мапу, ја би само молио ако може да уцрта сведок где се налази 
тачно кућа, на овој новој мапи, Агрона Берише? Значи кућа Агрона 
Берише ако може да нацрта где је тачно, па онда да и ја видим. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да је овде. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро нацртајте па ћемо онда. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да је овде. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Само, могу да видим. Добро. Јел мислите или 
знате, ја се извињавам? То је врло битно, Ви мислите да је ту кућа? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Мислим. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Мислите? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам сигуран сад да ли има кућа још 
нека ту или нема, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можда зато што су нацртане, па можда због тога 
није сигуран.  
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, `ајде ја ћу мало да још прецизирам 
питање, да ли сведок обзиром на сад ово што је одоговорио мало пре, да ли 
сте Ви икад били у кући Агрона Берише, да ли Ви тачно сте физички знали 
где је та кућа? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Физички знао сам, нисам улазио унутра. 
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АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Нисте улазили унутра? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам улазио унутра. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Реците ми овако, колико је кућа Агрона Берише 
удаљена од звоника, значи Агрона Берише? Од прилике не морате у 
сантиметар? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Око 200 метара. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Мало пре Вас је уважени колега Крстајић врло 
логично и лепо питао да ли сте Ви имали тај дан двоглед, да ли сте имали 
снајпер? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисмо имали. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Да, да знам шта сте рекли, е па сад мене 
интересује, како сте Ви са 200 метара могли да видите ко улази у ту кућу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тако што сам видео. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: То је одавде па рецимо до иза Дома здравља.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То је брисан простор, чист простор, 
види се. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: 200 метара је 200 метара, ја Вас питам како сте? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Лепо Вам кажем брисан простор, чист 
простор је, лепо време је било. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: 200 метара? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је он је видео па је видео, па сад да ли је 
200. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја ћу ставити после примедбу јер то је немогуће 
да се види, али рећи ћу Вам где је 200 метара одавде да видим да ли може 
да се види, није битно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је Ваша примедба. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, прво ћу питања да поствим, да имам 
право на примедбе на његов исказ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Реците ми да ли сте Ви могли са 200 метара да 
чујете шта су тада причали Гогић и? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Нисте могли да чујете? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нема шансе. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Нема шансе, слажем се са вама потпуно.  Сада 
би мало ја предочио само би се још више проширио што исто веома ми је 
драго због тога што је члан судског већа приметио тоталну нелогичност у 
овом исказу па је предочио оно што је сведок рекао код тужиоца, али ја 
бих се надовезао и оно што је сведок рекао у два наврата после тужиоца, 
оба пута код истражног судије, један пут 29.06.2005. године код колеге 
Милана Дилпарића када уопште није поменуо Рамиза Папића за тај дан, то 

OK 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 01.02.2007. год.                                           Страна 87/111 
 
 
 

 
К.В. 2/2006 

можете Ви погледати у овом ако се налази пред Вама тај исказ, а онда и 
20.02.2006. године опет код истражног судије Милана Дилпарића када су 
први пут и браниоци присуствовали испитивању сведока и када сам ја баш 
децидирано поставио питање да ли је уопште тог дана видео мог клијента 
Рамиза Папића и када је сведок рекао само сам га видео у возилу 
полицијском, можете Ви то прочитати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма то је предочено све, речено је то, објаснио је. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Не, он је говорио сам од тужиоца, па је ту рекао 
није унето, мене сад занима да ли исто, немојте ме прекидати тужиоче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поставите питање, ма немојте па није спомињао 
Папића то је, неспорно је. Није спомињао. 
  Не, поставља. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи мене занима, да ли је и тада био лапсус и 
први пут код истражног судије и други пут, да ли је и тада  то помоћу 
лапсуса изоставио човека или, само један тренутак, и да ли је могуће да му 
је сећање данас 2 године од тог сведочења боље него пре 2 године? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто сам питала колега Палибрк, исто сам га 
питала, како је могуће да сад после толико времена се сад сетио, дао је 
објашњење, сетио се. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Сетио се, добро. Ако може сведок да одговори 
на питање какав је као човек, овде пре свега мислим на карактер на његове, 
да ли је био напрасит или миран, био Рамиз Папић? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте и код истражног судије. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Не али је га питам да нам каже. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Изванредан човек и велики друг. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли је био агресиван, да ли је био прек или је 
био миран? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ма јок.  
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро и моје последње питање, да ли је сведок 
лично својим опажањем или посредно преко неког чуо да је Рамиз Папић 
тог дана, пре тога и после тога икад учинио какво кривично дело? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никад, ја Вам кажем да је Папић 
изванредан. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Јел учинио јесте Ви чули? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никад нисам чуо. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Јесте видели да је учинио неко кривично дело? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никад. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала Вам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви уопште Рамиза Папића видели када је 
Ешљани Абудулах изведен и када је ту био око куће? Да ли сте га ту 
видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не нисам, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели. Само тамо где сте и објаснили где 
сте га видели? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите питања даље. Нема? Браниоци 
немају више питања. Изволите оптужени да ли? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Још једно питање ако може судија? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли је сведок тих дана учествовао у 
неким борбеним дејствима? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја нисам.  
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Рекли сте да је зграда полицијске 
станице била заштићена, да ли су још неки објекти у граду били 
заштићени? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Стварно не знам, не могу. Мислите да су 
полицајци чували општину и ово, нису. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Ништа полиција није обезбеђивали 
осим? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Суд није, е ја мислим пошта је била 
обезбеђивана, поједини објекти јесу, али не знам тачно који. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: А од кога су били обезбеђивани ти 
поједини објекти? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Од стране резервног састава полицајаца. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Не, не, али од кога? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Како од кога? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате по имену ко је то био? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Не, не мислим од кога су штићени 
објекти? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Од кога? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ваљда од ових Албанаца терориста. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: А где су се они налазили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Где, одакле знам где су се налазили. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли су се налазили у близини зграде 
полицијске станице, у близини центра града и тако даље.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам.  
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Питање је? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли сте Ви тих дана улазили у неку 
албанску кућу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Хвала судија немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала.  
  Да ли неко од оптужених има питања? Изволите. 
  Господин Чукарић, опт. Чукарић Слађан. 
  Можете овде стати господине Чукарићу, ево ту. Можете. 
  Јел Ви знате ко је то? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли ме познајете господине? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Како се ја зовем? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Чукарић Слађан. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ко Вам је рекао да се ја зовем Чукарић 
Слађан? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па познаје Вас. Рекао је, познајем. Рекао је 
познајем га.  

На моје питање одговорио је, немојте тако молим Вас.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине Ђорђевићу кад смо се ја и ти 
упознали и на који начин смо се ја и ти упознали, објасните овом судском 
већу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овамо гледајте молим Вас.  

Добро немојте интервенисати, то је начин изражавања. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И ко је био присутан када смо се ја и ти 
упознавали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећате Ви кад сте се упознали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знам када је дошао из Ораховца, 
полицајац је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро објаснили сте, не сећа се. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам био у резервном саставу, 
упознали смо се и. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Опишите тај догађај, ко је био ту, на који 
начин смо се ја и ти упознали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећате? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Били су доста њих су били ту. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ко је, наведите једног? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако се сећате ко је био присуран када сте се 
упознали? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Нека он одговара судија, молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећате како сте се упознали, па већ је рекао. 
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  Молим Вас немојте да упадате. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам, не сећам се ко је био ту поред 
мене, шта ја знам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не знате да је неко био присутан? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Подсетите га, можете да га подсетите ако Ви тачно 
знате, подсетите га. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Питам ја њега одакле он мене зна? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знам те, радили смо заједно  у СУП-у. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, овамо гледајте. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У СУП-у смо радили заједно. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: У свим изјавама до сада где сте давали, увек 
сте говорили да ме знате као «Јајце»? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Одакле данас као Чукарић Слађана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зато што кад сам спомињао надимак 
«Јајце» рекли су да се зовеш Чукарић Слађан. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Дал то значи да ти мене ниси претходно 
познавао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Како да нисам те познавао. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па како онда кажеш сад, помињали су ти име 
Чукарић Слађан, а реко си да ме познајеш, ако ме познајеш онда си требао  
Чукарић Слађан, а не «Јајце» па ти други предочава и онда ти сад кажеш 
Чукарић Слађан, објасни то. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кажем вам, реко сам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Шта си реко? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Реко сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је, зна Вас по надимку и зна Вас. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не може ако ме није познавао раније, сад ме 
познаје. Значи сад је сам рекао да су му предочили име и презиме моје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Чукарићу познаје Вас, не да Вас није 
зна, он Вас познаје, он каже и на моје питање ко би то био «Јајце» он је 
одговорио Чукарић Слађан. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Али у ниједној изјави није рекао Чукарић 
Слађан до данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ја сам га питала. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Први пут данас је рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И данас је рекао «Јајце», онда га ја питам а ко би то 
био «Јајце», и онда је он прецизно рекао, разумете. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ:  Ја мислим да постоји једна изјава у 
којој сам рекао да се зове Чукарић Слађан, знам га по надимку «Јајце», 
мислим да се зове Чукарић Слађан. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи ја и ти кад смо се упознавали ја сам ти 
се представио како? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: «Јајце». 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ја сам се тако представио Вама? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро. Радили сте у резерви састав, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли сте некад возили службено возило? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никад. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Имате ли возачку дозволу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Сад имам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Које си године положио за возача? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није то важно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Важно је судија, много је кључно ово важно и 
неби волео да ме неко прекида, ако желимо истину, праву истину. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите поставите питање, дозвољавам одговор. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, питање је које године је положио возачки 
испит, то је питање.  Мало пре сте одбили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, дозвољавам, вероватно има разлог зашто је 
поставио питање. Изволите. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: 21.04.2003. године. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Где сте полагали за то? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У Крагујевцу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: У којој ауто-школи сте полагалил? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто је то битно, само нас мало. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Зато што је овај сведок од неке стране извршен 
притисак на сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро то је Ваше мишљење, али дајте мало. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Није мишљење него аргуменат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Васиљковићу не дозвољавам да упадате 
овако. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Желим овог момента да истакнем да се 
провери где је полагао, у коју школу је полагао и на који начин је полагао 
да се то утврди. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад објасните због чега? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли си полагао у Ауто мото савезу 
Нишавића? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас дозвољавам питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро, добро. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да Вам кажем то није ауто-школа 
Нишавић него Ауто школа «Бос». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ауто школа? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: «Бос». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је држао «Бос»? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Мики Нишавић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите даље. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А како се зове њихов брат? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Мишко. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Уреду. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Он није био ни у комисији, није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Даље следеће питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Колико пута си ти разговарао са браћом 
Нишавић везано за овај догађај? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Са браћом Нишавић? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам, пар пута.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Пар пута си разговарао, значи разговарао си са 
браћом Нишавић везано за овај догађај? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А колико пута си са Нишавићем разговарао 
везано за овај догађај? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим Нишавићем? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Мишком ДБ-ејцем? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Пар пута. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Пар пута, е у току разговора тебе и Нишавића 
ДБ-ејца, како ти кажеш? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не кажем ја да је ДБ-ејац. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па он јесте радник ДБ-а био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли Вам је Мишко предочавао да он то ради 
службено радњу везано за догађај или то приватни разговор сте Вас 
двојица водили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, то је била службена белешка. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Службена белешка, где сте ту службену 
белешку давали? У службеним просторијама или у кафану или у некој 
кући? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, у СУП-у. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: У СУП-у? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У СУП-у Крагујевац, да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи да ли Вам је уручио позив? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Него лично Вас је покупио и довезао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли је још неко присуствовао тој службеној 
белешци? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли си био ти тада заштићен законским и 
имао браниоца на тој службеној белешци? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Без браниоца ти је узета службена белешка? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ајд сад реци шта си причао везано за тој 
службеној белешци када је Нишавић вас позвао и привео? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Оно што сам изјавио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сад шта сте испричали? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Кажите то? Ште сте рекли конкретно за мене? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да си био. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли Вам је неко слику показивао моју? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Никад? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ:  Мишко није. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А пошто кажете да смо се упознали лично, ја 
Вас први пут видим овде и први пут чујем, за име сам чуо преко изјаве, а 
први пут лично Вас видим господине Ђорђевићу, ајде реците ми овако да 
ли знате где ја сад са породицом  после `99 изашао и станујем? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не знате ништа? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли Вам је тог дана предочено моје како ви 
зовете «Јајце», име и презиме Чукарић Слађана у СУП-у у Крагујевцу, 
пошто сте рекли сад мало пре знао сам те као «Јајце», представио сам ти се 
као «Јајце», а нисам ти се представио као Чукарић Слађан? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тачно. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Кад је вама  предочено моје име и презиме и 
ко Вам је предочио моје име и презиме? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То је било пре, слагаћу Вас, да ли су 
исто из Државне безбедности из Београда, њих троје, тад су ми рекли, реко 
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сам им ја у ствари мислим да се зове Чукарић Слађан, они су рекли јесте 
он Чукарић Слађан. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А од кога сте чули да се зовем Чукарић 
Слађан? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Из Београда. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Они су ти рекли да се зовем Чукарић Слађан? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Нико претходно ти није рекао да се зовем 
Чукарић Слађан? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Мало пре сте рекли да сте разговарали са 
браћом Нишавић? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Колико Вам новца понудили браћа Нишавић 
да причате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате да одговорите на то питање, молим Вас, 
пустите то. Питање даље. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Није значи понуђено новац? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никада. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Никада? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не само он, он никог не би узео новац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро не морате одговарати. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли сте сигурни све ово што сте рекли 
данас? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јел стојите иза тога? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли сте спремни на суочење са браћом 
Нишавићем? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нормално, да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И са господина Мишка Нишавића? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте зашто суочење на које околности? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: На околности под којим условом му је узимана 
изјава у СУП-у, где је узимана и колико пута сте разговарали везано за 
догађај? Једном, два, три, пет? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Реко сам пар пута. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи само ти и Мишко? Нико други? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ко је био, ко? 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам још један, исто из Државне 
безбедности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто, јел знате како се зове? 
  Ма седите немојте упадати, молим Вас. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам како се зове, а мислим да је из 
Гњилана. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Из Гњилана? А да ли сте сигурни да Мишко 
познаје тог човека? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Како да не колеге су. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи колеге су, они се знају? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па нормално. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи колико год пута си давао изјаве, обојица 
су били присутни? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Немам више питања судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала, да ли оптужени, да ли имају још 
питања? Изволите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И само још ово би додао, овај сведок да се 
подвргне тесту, да се детаљно спроведе истрага и  одговорно тврдим овде 
да је овај сведок под нечијим притиском и под нечијом смотром и сво 
време док сам био ја на слободи и када сам ухапшен и да је овом сведоку 
предочавано и моје име и презиме, ово одговорно твдим, овог човека данас 
први пут видим у животу, нека се закуне да ли ме је лично упознао или не. 
Ја га први пут видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете да га познајете, да га видите, да га знате. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Имате породицу. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зна и он мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел тако изгледао и тад у то време? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јел имате породицу господине? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако, молим Вас. Значи тако је све сте 
одговорили, то је тај човек? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њега сте видели, познајте га. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Овај човек лаже овде и Вас и нас и судију и 
браниоце, па немојмо више око тога, очито се види да лаже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро то је Ваш коментар, то је Ваш коментар на 
овај исказ. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Није ово коментар ово је истина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ако желимо праву истину, овај сведок треба да 
се подвргне детаљном испитивању. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала Вам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И суочење са породицом Нишавић, браћом 
Нишавић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам господине Чукарићу.   
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро хвала. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Опт. Јовановић Ненад. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знам, знам. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ви приликом данашњег излагања овде, 
приликом данашњег сведочења кажете да сам ја био командир резервног 
састава? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ:  Не. Нисам то рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није рекао командир резервног састава, него је 
били сте задужени за резервни састав, у ствари и рекли сте тако и рекли 
сте да је он био главни за резервни састав. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: И кажете да сте само од мене нон стоп 
добијали наређења, јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У већини случајева. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: У већини, али рекли сте мало прије приликом 
сведочења, само од мене, е сад ја би вам нешто опет би Вас питао, реците 
ми да ли сам ја онда како Ви тврдите да сам ја нон стоп значи по вама 
значи и суд ја имам такав утисак да сам ја нон стоп био у станици? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не, нисте нисте таман посла. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ако сте само од мене, да ли сам ја имао 
редовну смену? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Реко сам ја лепо да сте Ви били 
помоћник, да наређења смо од Вас примали, знате и сами давали сте нам 
распоред идеш ти ту, идеш ти ту, ти си на стражи, ти си од толико и 
толико, ето то ја знам, а у потпису јер ми никад нисмо примали налоге, 
знате и сами. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Тако је. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Само споразуме смо овако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте добили некада наредбу од господина 
Јовановића да идете на звоник? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Писмену не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте то нешто говорили да ли, јел то тачно?  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Писмено никада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не писмено него усмено, јесте чули шта је рекао? 
Прокоментаришите то да сте му Ви рекли да треба да иде на звоник? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Видите ја сам рекао и током одбране моје и 
сад опет тврдим одговорно пред овим судом, значи ја се не сећам али 
пошто он каже постоји вероватноћа да сам рекао, али ја се не сећам не 
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могу са сигурношћу 100 % да тврдим да је то тако и исто би желео пошто 
кажете то, ја сам имао  редовне своје смене и нисам само ја наређивао. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То сам и ја рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немоте тако, питање поставите, питање. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја сам рекао исто. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Рецимо у мом одсуству ја нисам два дана ту, 
недељни одмор а Ви сте били по сменама, нисам ја ту, ко Вам је давао? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Комадир је ту. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Е то хоћу да чујем. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: То сам и рекао. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Поред командира још ко је други? Јели 
шефови смена ако није командир и комадир? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да.  
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: То вас је питао и господин адвокат, то, али ви 
сте упорно рекли само значи да Вам је овај да сте чули једном да вам је 
Аризановић рекао, а ово друго значи не. Сви у одсуству значи. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисмо се разумели нешто, јер ја Вам 
кажем лепо да наређење Ви сте нама давали, лично мени Новице идеш 
данас у Рештане, идеш овамо идеш онамо, ја сам тако схватио, а у Вашем 
одсуству зна се ко даје наређења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим да је то апсолутно јасно, мислим ту ништа 
спорно није. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кад Ви нисте ту зна се ко даје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви и господин Репановић је исто рекао да сте Ви 
задужени били ту, не сматрамо да сте Ви, него Ви сте задужени били за 
резервни састав и ту ништа не видим спорно. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Сад би Вас још нешто питао, реците ми пред 
овим судом, пред овом јавношћу, пред свима, да ли сте икада од мене чули 
да сам Вам ја наредио да радите нешто што не ваља? 
 СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никад. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Какав сам био према свим људима, према 
грађанима Суве Реке без обзира на веру на вероисповест и на све? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Разумем, не могу да грешим душу 
стварно сте били и док сте били мој претпостављени били сте коректни, 
фер, знали сте да ме и ослободите са смене и да ме сачувате. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Хвала. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Са моје стране немам речи. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја би у вези ове скице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ако вам нешто није јасно да вам помогнем да 
вам објасним и овом већу, јер видим да имате то све лепо и «Метохија 
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вино» где је било, она зграда нисам уцртао, али да би знали и у сам тај 
тржни центар, до сад ви нисте можда знали значи да је био и тај међуулаз. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да, јесте. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Изнад је била кафана од Берише Руждије, јел 
тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте, тако је. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Значи тај главни улаз. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ово је оригинал. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Јел то оригинал? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Јел могло овде да се уђе овако и повремено 
некад смо улазили и возилом, јесте прецизно и овде испод ових зграда? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тачно, тачно. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: То да би знали због Вас јел желим истину, ја 
лежим овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви смо овде да утврдимо истину и то нас само 
интересује. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја верујем у вас, а верујем и у Бога највише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јел имате јођ неко питање? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Немам више питања, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала господине Јовановићу. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел могу ја само да се надовежем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел зна сведок колико овај оптужени има деце? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: За кога питате? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: За овог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто, не разумем. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: За тог ту. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знам колико је имао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел знаш млађе дете кад је рођено можда? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим у Суву Реку да је било. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Да ли се сећате када сам ја донео ракију литар 
и када сте пили кафу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам не видим разлог уопште постављању 
таквих питања, мислим стварно не видим разлога, све познаје, све зна. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Само даље, да ли зна да ли се сећа да је у вези 
рођења тог детета, када је било то славље после тога било неких 
здравствених проблема, да ли зна или не зна? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате јел било неких здравствених проблема 
са дететом? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро не видим ништа спорно ту, немојте молим 
Вас, уопште ништа се не доводи у питање. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Имао је проблема са дететом. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Зато хоћу да га подсетим на неке ствари које се 
није сетио, видите сад се сетио да је било здравствених проблема, јел у 
вези тих здравствених проблема да ли се сећате био Јовановић одсутан из 
Суве Реке? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ја сам му рекла, предочила сам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја га сад, па онда се није сетио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Предочила сам зато што је спомињао датуме, па 
сам предочила и сад је објаснио да датума се не сећа. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не сећам се стварно датума. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако молим Вас. Све смо разјаснили. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па одлично али се сећа да ли је имао здравствене 
проблеме, јесте и да ли је био одсутан то је моје задње питање? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Зато што ја господина знам добро, био је 
мој претпостављени и стварно је био коректан и фер, велики друг је. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја стварно не знам. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да је добио и сина и да је имао 
проблеме. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А зашто је проблем ако се сећа да је био одсутан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поставили сте питање, добро, нисам схватила у 
ком смеру хоћете да питате  за рођење. Изволите, јел немате више ништа? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете сести. Оптужени даље да ли имате? 
Изволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени Нишавић Милорад. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Нишавић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стално ме исправљате, то је Нишавић, Ви сте 
Нишавић. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па Нишавић, тако и говорим. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Учинило ми се да сте рекли Нишевић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, Нишавић, па ваљда знам ко ми је оптужени. 
Немојте молим Вас. Изволите. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Прво би пре него што почнемо и око 
случаја да неке ствари очистимо јел видим да се помињу, помињу се моја 
браћа и ово. Желео би да питам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окрените се према нама молим Вас. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Желео би да питам сведока да ли је некад 
од моје браће неко на њега вршио притисак док сам ја био овде или пре 
тога? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не никад. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли је некад неко, прво да питамо, од кад 
се ми знамо? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Још из Суве Реке. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: У каквим смо били ми односима у Сувој 
Реци? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Изванредним. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: У Крагујевцу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Исто.  
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: У Крагујевцу ту ауто-школу коју држи мој 
брат, ко полаже све? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ко хоће. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли мештани, људи са Косова и Метохије 
већином да ли одлазе у тој школи или негде другде? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Па како ко, не знам. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Значи око те школе и око тога да. Ја сам 
радио у Служби државне безбедности јел тако? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Када сам дошао у Крагујевац, радио сам 
исто у Служби државне безбедности? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да би већу рекао, значи мој задатак је био 
за време у Крагујевцу да радим ово што ради господин тужилац, скупљање 
доказа за ратне злочине који су према Србима који су тамо настрадали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснили сте. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Обављали смо разговор са већином Срба и 
у разговору контакту је дошло до разговора наведено око овога, да ли сам 
ја вршио неки притисак или у станици или око горе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли сам некад поменуо ти неко име да 
каже да ли је тај био или не? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли сам ти показивао слике? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли сам те водио негде у Београду или 
негде било где? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
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ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли си осетио неки страх или нешто? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Што се тиче тих ствари да би то 
рашчистили да не испадне сада да је Служба државне безбедности нешто, 
јер видим да покушава се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поставите питање даље. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Значи око тога. Да ли сам ја лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Око случаја и још око службене белешке, 
информације које сам написао у службеној белешци су непроверене и 
значи нису подаци који су 100 % проверени, ја не знам да ли су тачни. То 
је само почетна информација коју сам ја написао да би касније после тога 
дао јавном тужиоцу изјаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте то, све сте нам то објаснили. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да вам објасним о чему се ради пошто је 
сада се неке околности, значи није информација и око Зорана Петковића, 
значи нису то информације тачне, значи то је скупљана информација и 
једна информација и службена белешка имате у предмету, значи није 
белешка коју је конкретно само он дао, значи то су информације које су 
дали али ми смо то као што пише, сад неко има језичких. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сте објаснили. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Знате. Значи, није да је сада да ја кежем да 
је он мени рекао око Зорана, ни око Чукарића, ни око ових ствари, значи 
никог мени конкретно ја не знам и нисам проверио, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате даље питање. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Значи, кад сте били на звонику, да ли када 
су дошли  та три лица у цивилу, да ли сте их видели добро? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је не познаје их, да се не враћамо поново 
сад да истражујемо, рекао је да не познаје. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли сам ја, реако си да ме ниси видео 
уопште? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли сам ја могао ту да будем а да ме не 
видиш ти? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ниси био сигурно. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Да ли си чуо некад у Сувој Реци да смо 
причали ми о томе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Кад смо ми први пут причали о томе? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Овде у Крагујевцу. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Само то је толико. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад коментар мало на ово што каже сведок да Вас 
никада није видео у униформи? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Када смо се ми виђали, да ли си ти мене 
некад у послеподневним часовима или где си био на положају да ли си 
могао да ме видиш некад у униформи? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У униформи не, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала лепо. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Може ли једно? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, сада оптужени. Изволите оптужени. Изволите 
Петковић. 
  Јел знате ко је то? Ко? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Петковић Мирослав, мој школски друг. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Тачно школски другови, некадашњи. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Господине Ђорђевићу изјавили сте да сте 
приликом када су тројица припадника у цивилу изашли из  комбија, из 
џипа, да су се прикључили нама тројици мени, Тановићу и Чукарићу, да 
смо били заједно и да смо отворили ватру на цивиле? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Како је могуће да том приликом нисте 
видели и лице «А», сведока «А» који је том приликом био са нама? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Стварно нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам га и ја како је могуће да није уопште 
није видео сведока «А». 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да ли је приликом пуцања на цивиле, да 
ли је том приликом да ли сте видели, пошто сте рекли да је прво када је 
почело пуцање да сте залегли, да ли сте видели жртве међу њима, да ли је 
било мртвих на улици јер је ако је то била непосредна близина колико је 
било погинулих том приликом? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није видео, видео је само ово двоје рањених, 
уопште жртве није видео. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Рекао је да није видео. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Рекао сам двоје рањених који су касније 
отишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само двоје рањених, одговорили сте то. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да ли је могуће да шесторица људи који 
пуцају аутоматским оружјем, било шкорпионима  било аутоматским 
пушкама пуцају у масу која бежи и Ви сте рекли 15-16 и да међу њима 
никог нема погинулих? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Кад смо устали никог није било ту. 
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ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Што значи да смо пуцали  могли смо да 
пуцамо и у небо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро он је рекао што је видео. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Али он је рекао да сам ја директно пуцао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сва шесторица. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Значи да ако сам пуцао, да смосва 
шесторица пуцали, ако смо нас шесторица пуцали сваки је аутомат, оквир 
има 30 метака, ако смо пуцали у масу од 15 људи, то би морало да буде 
жртава на лице места. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је Ваш коментар. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: То је мој коментар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Човек је лаик, јел може питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ако су пуцали у људе како није видео ни једну 
жртву на путу, а пуцали су људи, то је питање? 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да ли је могуће да шесторица која пуцају 
да буду само два рањена? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дозволите да се укључим 
господине Ђорђевићу, Ви сте код тужиоца том приликом рекли, у том 
моменту је настала пуцњава, сва шесторица су пуцали из својих оружја на 
тај народ који је бежао, у тој пуцњави неки су падали на земљу погођени? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. Падали су на земљу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је то тачно? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: А после тога када сам устао ја жртве 
нисам видео, ја сам то рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте да нисте видели жртве.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је тачно ово? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Питање је а где су те жртве онда ако су 
падале? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Људи су погођени? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Нисам видо, реко сам, када смо устали 
нигде није било, никог није било ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте, објаснили сте, нисте видели жртве. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли се то односи на ово двоје лица? Значи на овог 
старца и ову старицу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па каже њих је видео.  
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Њих сам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где би биле те жртве остале које су? 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Не, да ли их је било још? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли их је уопште било? 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Не, да ли је било још жртава осим то двоје? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па каже да није видео, само њих двоје је. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Што значи, мој је утисак онда да је то 
пуцано да је могло да се пуца и у ваздух, пошто жртава није било нигде, 
значи да нигде није пуцано директно у људе, него је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро господине Петковићу то је Ваш коментар, да 
ли је пуцано у ваздух или ово. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим  Вас немојте, судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже то што вам је рекао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нек се сведок изјасни ако је пуцано, а кад је он 
дигао главу нема ни једне жртве на путу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изјаснио се, изјаснио се више пута. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Који закључак је извео, шта је било са тим 
људима?  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Закључак сведока тражимо, ништа друго. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Поводом тога тражим суочење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он говори оно што је он видео, његово опажање, 
он каже никога више није видео. Јел имате неки коментар, закључак? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја вам лепо кажем после тог времена као 
што сам рекао после 10 минута, да ли је неко те жртве однео или уопште 
није било жртви, ја жртве нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је, па добро то је тако смо и схватили, 
тако смо и схватили. Изволите. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Пошто је, тражим суочење са сведоком 
«А», сведок «А» и овде присутни Ђорђевић Новицом, пошто је сведок «А» 
на свом и у свом излагању изјавио да сам цело време био присутан са њиме 
да ни у једном моменту нисам употребљавао оружје, тражим суочење са 
Ђорђевић Новицом и сведоком «А». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Биће сигурно суочења и сигурно видите да имамо 
контрадикторности у неким исказима у сваком случају мора да буде неког 
суочења, то је сигурно. Добро само сад у овом моменту питања да ли имате 
још за сведока? 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Питања више немам, уреду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате, хвала лепо. Изволите даље, оптужени да 
ли имате још питања? 
 Изволите господине Чукарићу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине Ђорђевићу поставићу ти још једно 
питање, а у том смислу да би јавном тужиоцу мало било лакше неке 
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ствари, да помогнем колико будем могао. Рекли сте 2003. године сте 
положили за возачку дозволу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: За које категорије сте полагали? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Б. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро, да ли знате колико сте новца уплатили 
да полажете за Б категорију? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја мислим да је било ту негде око 200. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Тачно? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро чега се сећате. Дозвољавам та питања, 
дозвољавам Вам питања. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па кад неко уплаћује сигурно има рачун и зна. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знам, али ја се стварно свега не сећам, 
200 и нешто да ли су биле марке или ЕВРО. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Е у маркама сте упалтили? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не у динарима. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па рекли сте марке? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Али мењао сам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Где сте мењали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Чукарићу, дајте молим Вас немојте 
таква питањ постављати. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине Ђорђевићу да ли сте у току рата 
улазили у Шиптарским кућама, пљачкали продавнице? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја нисам никад. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Никад сигурно? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Никад. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Ви остајете при оном Вашем исказу да 
уопште га не познајтете, никад га нисте видели? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Овог човека први пут данас видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви? Исто оно што сте изјавили? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Нек се он закуне у оно што му је најмилије кад 
ме први пут видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господин Чукарић дајући своју одбрану он је рекао 
да уопште не зна ништа о том догађају и да он није био присутан када се 
све то догодило. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Могуће, ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви остајете при Вашем? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја остајем при мом. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На неки начин ово би било и ваше суочење, 
можемо и да извршимо формално суочење. 
 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 Врши се суочење између оптуженог Чукарић Слађана и сведока 
Ђорђевић Новице на околности разлике у исказима и на околности да 
ли је оптужени Чукарић критичног догађаја био присутан на лицу 
места.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окрените се један према другоме, погледајте се у 
очи. Јесте видели Ви господина овде Чукарића? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесам видео сам га. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он био у тој групи? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он убио Абдулаха Ешљана? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. Чули сте, шта Ви кажете, одговорите и 
гледајте га у очи? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Одговори ми на ово питање, кад смо се ја и ти? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не питање, уочење је, молим Вас да Вас упозорим, 
испричајте му, Ви кажете, он каже да је био. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине ја ћу се заклети овде и у твојим 
очима гледати. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: И ја ћу да гледам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Дозволи да ја кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приђите ближе микрофону, господине Ђорђевићу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Одговорно тврдим да Вас први пут данас 
видим и одговорно тврдим да лажете. Одговорно тврдим овде да сте 
подмићени и потплаћени и под притиском знаш од кога, браћу Нишавића. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Није истина. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: То ти ја говорим а у току суочења тебе и браће 
Нишавића то ће се истина испливати. 
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СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Слободно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И како Вас није срамота да о овквим 
монструмним стварима лажете. Човек који имате породицу и жену и децу. 
 
 
 
 Констатује се да је свако остао при свом исказу. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро господине Ћукарићу, завршили смо. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А то се види из авиона да лажете, срам Вас 
било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још неко од оптужених да постави 
питање?  
 Нема више. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Процесних предлога има судија. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: И примедбе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не само да видимо за сведока да ли има нешто и 
ако не да отпустимо сведока. Нема више ништа за Вас питања.  
 Ви долазите из? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Крагујевца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су Вам путни трошкови? Јел тражите 
трошкове доласка у суд? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел тражите трошкове доласка у суд? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Обавезно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, колико? Колико је путна карта у тој висини 
можемо да Вам исплатимо тршкове. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знам, ја сам био и прошли пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците колико би то укупно било? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам верујте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па колико кошта? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Не знам ја сам дошао колима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 700 повратна? 
  
  Сведок тражи трошкове 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико би то било два пута? 1.400, 00 динара. 
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  Трошкове у износу од 1.400,00 динара. 
 
 
 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја не вадим повратну карту госпођо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: У једном правцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али то је повратна 700 динара, значи у једном. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Знам али ја не могу да извадим повратну 
карту, разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не разумем. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Како ћу да вадим повратну карту да се 
поново вратим за Београд одавде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па два пута сте били, зато рачунам ако једна карта 
је била повратна 700 динара, зато је 1.400, јел довољно, јел хоћете још? Јел 
Вам мало то 700 динара или није? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Мало је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па колико Вам је карта? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: 500 динара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Једна? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У једном правцу? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 2.000,00. 
 
 
 
 Исплатити сведоку трошкове превоза у износу од 2.000,00 
динара. 
 
 
 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ко ће мени да плати дневницу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Накнадно, не можемо то, накнадно, то нам 
накнадно доставите, не знам колико би Вам била дневница, колико је? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Ја радим код приватника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте? 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Код приватника радим. 
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  3.000, 00 динара.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел довољно? 
 Добро, то није  за дневницу него, `ајде трошкови исхране и дневницу 
не могу да Вам досудим јер немамо никакав ни доказ колика би то била 
дневница.  
 Хвала лепо господине Ђорђевићу можете ићи. 
СВЕДОК НОВИЦА ЂОРЂЕВИЋ: Довиђења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Довиђења. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Можемо примедбе сада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може како да не. Изволите. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи, имам примедбе на исказ овога сведока 
да је лажан и апсолутно конструисан из два разлога, прво он је три пута до 
сада до овог данашњег дана давао исказ. Мог клијента уопште није у том 
контексту у ком га је данас поменуо, ово је јасно да је од наког инструиран 
да тако прича, јер је просто немогуће то сте и Ви уважени чланови већа 
приметили да се неко сећа 2 године после догађаја боље него пре тога на 
саслушању који је био много ближи том догађају. С друге стране 200 
метара одавде је преко ауто-пута, одговорно тврдим да не може рођеног 
брата да препозна са те удаљености, према томе то је јасно и врапцима на 
грани човек је из само њему познатих разлога овако сведочио како је данас 
сведочио и на такав исказ дајемо врло, врло аргументоване примедбе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Само би један предлог да се суоче овај сведок 
и сведок Велибор Вељковић будући да се разликује место убиства овог 
притвореника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Изволите. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Приговарам исказу напред саслушаног 
сведока јер је исти контрадикторан и лажан је. А уз то срачунат је и 
инструисан од стране неких људи само да би се мој клијент оптужио за 
нешто што није учинио. Са дистанце од 100, 150 и 200 метара немогуће је 
препознати лице када се узме у обзир да је то лице полицајац и када знамо 
да су сви полицајци тада носили исте униформе, да је већина на њих имала 
на глави службени качкет који истовремено има и предњи штит тако да 
заклања израз лица. Ако се узме у обзир и чињеница да је читав догађај 
сведок посматрао из неког угла, онда је сасвим нелогично и немогуће да он 
препозна било кога. Што се тиче начина на који је сведок у ранијој фази 
поступка давао свој исказ ми смо део тог исказа у овој фази поступка 
делимично за сада оспорили, то ћемо учинити и у даљој фази поступка, на 
карактер контаката овог сведока са разним службама или институцијама. 
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Засад је сигурно да је он имао контакт званично сада стоји са Службом 
државне безбедности или са неким лицима, међутим у току поступка 
расветлићемо и те чињенице и надам се доћи ћемо до праве истине. Због 
свега напред изнетог приговарам исказу овог сведока у моје име и у име 
мог клијента. Хвала Вам судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим лепо. Да ли има још неко? Изволите. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: такође имам примедбе на исказ сведока, мислим да 
је он сам себи контрадикторан, а иначе је у супротности са исказом 
сведока «А» и исказом сведока Велибора Вељковића, па би ја на те 
околности предложио суочење са сведоком «А» и сведоком Велибором 
Вељковићем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Изволите. 
 АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја не би стављао примедбе с обзиром на сећање 
овог данас саслушаног сведока то ће суд извести закључке кад се шта боље 
сећа, мислим да неке стваре су разјашњене. Ја морам опет да ставим 
приговоре процесно правне природе. Ова изјава је ја мислим једина узета 
пре изјава које је суд узео од сведока у преткривичном поступку, значи пре 
КРИ радњи и у том погледу  мислим да је то једина изјава коју је могао 
тужилац да узима, али не у форми у којој је узео. Тужилац се позива на 
чланове 504 Ј и 226 ЗКП-а и сведока упозорава на дужност казивања 
истине и последице давања лажног исказа. Када се било када, било пре или 
на почетку или на крају, није битно, овакве изјаве или белешке које се 
узимају по изричитој одредби члана 226 став 2 ЗКП-а, значи лица у 
својству сведока или окривљеног или вештака, не могу се упозоравати на 
последице давања лажног исказа, односно упозорења да се стављају. То је 
учинио тужилац и очигледно на одређени начин мислим да није смео то да 
уради и да је то узето на начин који није допуштен, а Ви одлучите да ли  
треба на тој изјави заснивати одлуку или не. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Да ли има још неких приговора, 
предлога. Ја сам планирала саслушање да ће се одвијати и сутра, али сутра 
имате слободан дан, обзиром да смо данас завршили са сведоком Ђорђевић 
Новицом и настављамо  5. фебруара 2007. године са саслушањем сведока 
Поповић Анђелка.  
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 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Главни претрес одлаже се за: 
 
 
 05. фебруар 2007. године са почетком у 09,30 часова. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То би било све.  
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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