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НАСТАВЉЕНО 07.03.2007. ГОДИНЕ 

у 09,30 часова 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан свима, хвала седите. 
 
 
 Констатује се да су приступили:  
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, 
 

• Пуномоћници оштећених адв.Драгољуб Тодоровић и 
Наташа Кандић, 

  
  

• оптужени Митровић Радослав, Репановић Радојко, 
Јовановић Ненад, Чукарић Слађан, Нишавић Милорад, 
Петковић Мирослав, Петковић Зоран и Папић Рамиз. 

 
• Присутни су и браниоци оптужених адв. Мирјана 

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

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од сведока имам информацију да је дошао само 
Крстић Спира, а да Новковић Ивица није дошао. 
 
  
 

• Од сведока присутан Крстић Спира. 
 
 

Констатује се да сведок Новковић Ивица није приступио, а 
позив је урено примио. 
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АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Када је било саслушање код истражног 
судије, када смо ми били присутни, он је био изузетно уплашен. 
 
 
 
 

Суд доноси  
 
 

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

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
 

 
Суд доноси  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се у наставку доказног поступка саслуша сведок Крстић 
Спира. 
 
 
 
 

САСЛУШАЊЕ СВЕДОКА КРСТИЋ СПИРЕ 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Крстићу.  
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позвани сте у својству сведока, Ви сте већ 
једном дали исказ код истражног судије, сад је веће пристутно тако да 
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сте дужни да дате тако овде исказ. Преходно ћу узети Ваше личне 
податке. Име и презиме Ваше? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Крстић Спира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Име оца? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Петко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које године сте рођени? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: 1954., 25. августа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У селу Лешане код Суве Реке, Сува Река 
општина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше боравиште где је? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Сува Река. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сува Река? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Само будите гласније мало, јер слабо чујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Трговац сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Трговац? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви ако ме не будете чули или неког од 
нас, скрените нам пажњу. Ви сте господине Крстићу као сведок дужни 
да говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело, нисте 
дужни да нам одговарате на питања уколико би тиме себе или неког 
Вашег блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној 
штети и кривичном гоњењу. Значи дужни сте да нам испричате све што 
Вам је познато о предмету. Као сведок дужни сте да нам положите и 
заклетву, па прочитајте овај текст заклетве испред. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред судом 
будем питан говорити само истину и да ништа од онога што ми је 
познато нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Ви знате да сте позвани због 
сучаја, тзв.случаја «Суве Реке», интересује нас у време бомбардовања, 
значи од почетка бомбардовања 24. марта `99. године где сте Ви били и 
на којим пословима и задацима? Шта сте, која су Ваша задужења била? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па од 24. марта ја сам распоређен у 
Цивилну заштиту, у Цивилну заштиту, то је било сам почетак НАТО 
бомбардовања и мислим када сам ангажован онда на сахрањивању ових 
лешева. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то нас интересује, када сте Ви први пут 
ангажовани? Ако је било више пута, питам Вас када сте први пут? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па мене су ангажовали тачније у оном 
локалу где се десио онај злочин. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на почетак бомбардовања 24. марта, 
када би то било? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јел мислите на време? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мислим на време него да ли је то било после 
дан, два, пет, да ли се сећате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да ли је био дан, два или дан, не знам сад 
кад се десио тај злочин тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него кад сте Ви били позвани, зато Вас 
питам? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па тог истог дана, позван сам у. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код истражног судије сте рекли да је то 25., да 
мислите да је 25., па зато Вас инсистирам на датуму да ли се сећате или 
не? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па зато вам не могу рећи, заборавио сам 
датуме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да ли је сад био 25. или 24., кад се десио тај 
злочин, мене су позвали у онај, у Војни одсек и ангажовали ме у 
Цивилну заштиту пошто ја нисам војску служио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вас је позвао? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Дал беше овај начелник, начелник Војног 
одсека, заборавио сам  му име сада, Зоран, Зоран мислим да му је име 
било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како Ви живите у Сувој Реци јел тако? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он Вас је позвао и шта Вам је рекао? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ништа само су нас позвали и дали нам 
опрему, мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то нам испричајте све, шта сте добили, у које 
време сте дошли, где сте се скупили, ко је дошао још са Вама испричајте 
нам то? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па овако, ја сам позван, позвали су ту из 
мог комшилука Сава Јовановић, ондак избеглица је био неки Паропатиш 
ил Иљшани, Даљца, не знам сад дал му је то једно мушко једно женско 
име, били су још нека млада деца које стварно нисам по имену ни дан 
данас их не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога се још сећате? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: И ондак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога се још сећате да је био са Вама? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога се још сећате да је био са Вама, да ли 
можете, присетите се. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па касније придружио се овај Трипковић 
Света. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Света Трипковић? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Света Трипковић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био Нојић Јован? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, Нојић Јован. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је још био? Ево ја Вас подсећам пошто сте у 
истрази говорили. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Све сам им заборавио сад имена, што каже 
човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и долазите где, кад је то било, у које 
време? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па било је пре поднева, сад да ли је било 9, 
10 сати не могу тачно да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Пре поднева када су нас задужили са 
опремом и рекли нам да треба да идемо у локал тамо у том Занатском 
центру да покупимо неке лешеве тако да сам ја са њима отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којом опремом су Вас задужили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па нисмо имали неку Бог зна опрему, само 
одела мислим од униформе и ништа друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Униформу сте имали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Само униформу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква је то била униформа коју сте добили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Плава, она тегет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Плава? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Као полицајци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел маскирна? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Мало отворенија, ја се извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то била маскирна можда униформа? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, Цивилне заштите.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цивилне заштите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ципеле исто и капа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте имали неко оружје? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте били задужени оружјем? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јесам задужен био мислим пре тога, имао 
сам, имао сам оружје али нисам користио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи том приликом нисте имали оружје 
код себе? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Имао сам пушку аутоматску али код куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, тога дана кад сте дошли? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не тога дана, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте имали можда бомбе? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, бомбе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа нисте имали од оружја? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и шта се дешава? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па кажем Вам ми кад смо онда позвани, 
било је ту пар лешева у локалу и било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не чекајте немојте још до локала, како полазите, 
с ким полазите, јел идете пешице, како идете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Пешице, па то је ту близу било, није било 
далеко, мислим од Војног одсека до Занатског центра пешака смо 
отишли. Тамо кад смо отишли онда кажем Вам ту је било и не могу сад 
све да се сетим имена још неки старији људи који су одустали после 
тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Долазите и шта затичете, долазите значи испред 
тог кафића? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какво стање затичете, долазите код кафића јел 
тако? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Да ли се пуца тог дана, тог јутра? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није се пуцало? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, нисам ја чуо, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа нисте чули? Било је мирно? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Било је мирно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и кад долазите колико  би од прилике вас 
билот у код кафића? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па тако око 6, 7 нас је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 6-7? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Око шесторо, 6, 7 ја мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи припадника Цивилне заштите? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и? Јел био неко задужен да координира 
том акцијом прикупљања лешева? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па мене су задужили онда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте били задужени? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Мени су рекли као да сам ја вођа, мислим 
не знам сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Вам је речено? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Као да сам вођа те групе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вођа групе? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И као вођа групе јесте Ви дали сад неки 
налог  овим Вашима или је то све рекао како Ви кажете начелник Војног 
одсека 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисмо имали налог никакав само значи је 
овај усмено, одите до Занатски центар има тамо неки лешеви и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где долазите до ког кафића? Какав је то кафић, 
какво стање затичете, како изгледа? Опишите нам мало то. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Кафић је шта да вам кажем, полупана 
стакла, био је од крви доле стварно лешева је било, једно 6-7, ја  сам 
затекао ту, не знам пре мене кажу да је била нека група раније да је 
однела неке лешеве, али ми нисмо позвани одмах у почетку, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви сте касније то дошли? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Касније да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко Вам је рекао да је била једна група раније? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Исто овај начелник што је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Начелник? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је тај начелник? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Зоран, Зоран, сад му не, да ли беше. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде спомиње Миљковић? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Миљковић? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Миљковић, Миљковић је био касније ваљда 
он у СУП-у, не, не говорим о овом начелнику бре. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Војног одсека? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Војног да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Он нам је рекао, идите каже јер ова деца 
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нека тамо  не знам шта су радили и каже ми кад смо отишли ми мало 
старији људи, било нас је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: И тако кад смо отишли тамо нашли смо 
лош призор у локалу и неких лешева ван локала и тако.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био локал запаљен? Тај локал? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није био? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само полупана стакла видите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Полупана стакла? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Полупана стакла и лешева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел улазите у тај кафић, у тај локал? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и колико кажете да је од прилике било 
лешева? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим око 6, 7 у локалу и једно, 11 
лешева знам да смо потоварили тог дана у камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где би били ови преостали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Који преостали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете 6,7 у локалу,  а пошто? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У локалу, а било је ван  локала  мислим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Између ових локала других, осталих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: `Ајде да завршимо овај локал, значи улазите, 
какви су то лешеви, да ли су били мушког, женског пола? Како су Вам 
изгледали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Било је и мушких. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су Вам деловали да ли су то неки  лешеви 
који су стајали дуже време или су то неки како овде се спомиње свежији 
лешеви, да ли можете то да нам определите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ипак је било свежи лешева, није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Свежих лешева? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, свежих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко, како то креће, како скупљате лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па по двоје, ако је било нешто тешко онда 
смо и четворо нас за рукама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Рукама и  у колима, камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рукама сте их товарили? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је сад камион, јел Ви затичете камин или је 
кренуо камион са Вама? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, камион је ту био затечен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то Вас питам, зчани ту је већ био камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па ваљда то је пребацио прву туру па се 
вратио другу и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Ви претпостављате да сте Ви били друга 
тура? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па ја није да претпостављам, тако су ми 
рекли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако Вам је речено? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па ваљда сам мислио, тако да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде нам опишите како је тај камион био 
паркиран? Да ли је то било испред улазних врата, где је био паркиран у 
односу на тај локал? Како је изгледао јел имао неку цераду или? 
Опишите нам тај камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Камион је био са церадом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са церадом? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Са церадом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве боје је била церада? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Сива, ја мислим сиве боје, не могу да се 
сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сиве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу да се сетим сада тачно, али мислим 
да је сива. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Камион је био подрум «Винарски подрум» 
како је са ове стране дође, фактички камион поред њега и ту је пут 
фактички где су улазили пешаци за трговине и центар и тако. Ту је био 
паркиран камион и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ту негде лоциран киоск неки? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Киоск неки да ли је ту био у близини? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јесте према бензинској пумпи, овамо горе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према бензинској пумпи, добро. Јел подигнута 
церада? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Церада је била подигнута одпозади. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте обратили пажњу јел био празан камион или 
није? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Празан камион је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Празан је био? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Празан да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је возач у камиону? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Возач чини ми се да је био у камиону. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Један или их је више било? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Возач је био у камиону. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само један возач? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Само један. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јел он седи или је изашао из камиона? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, он је седео у камиону, колико се ја 
сећам он је седео у камиону. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел га познајете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Возача? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чији је камион? Јел знате чији је камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имао неки натпис, неке регистарске таблице? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам, нисам то обратио пажњу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте обратили пажњу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам обратио пажњу. Мислим да је био 
призренске регистрације, а да је имао неку фирму, натпис или тако 
нешто, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и значи кажете за руке и ноге тако их, 
узмете те лешеве и у камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да узимали смо из под руке и у камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су ту била нека друга униформисана лица? 
Да ли је било полиције ту? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Били су из полиције, били су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико их је било? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да ли је било троје или четворо сад не могу 
да се сетим тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате који су то полицајци били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам, само знам овога из Цивилне 
заштите ове једног, касније сам чуо да је погинуо да је био из Ужица 
иначе, раније га нисам познавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и шта раде ти полицајци док Ви скупљате 
те лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ништа, они су само обезбеђивали да ли нас, 
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да ли кога не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обезбеђивали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био доктор неки присутан? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Доктор? Сад не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко прегледао те лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Само да Вас лажем то стварно не могу да се 
сетим сад да ли је био неко од доктора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оно чега се сећате. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Касније знам да је где смо ишли на терену, 
касније у току рата знам да је ишао и доктор, а ту моментално сад не 
могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не би знао да, мислим једино да вас лажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се вршио неки попис? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Попис неки да ли се вршио, да ли је неко 
бележио број лешева, шта је пронађено? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је касније? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У току рата да, иначе тог дана не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какви су ти лешеви били, мушког пола, женског 
пола? Да ли је било деце? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Било је и мушког и женског и чини ми се да 
је било једно дете, не могу сад  тачно да се сетим, али једно знам да је 
било, једно дете, а било је жене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су били, јел су били обучени, да ли су били 
цивили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Цивили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цивили су све били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И шта сте даље радили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није ми јасно питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте даље радили, значи јесте их утоварили 
6-7 лешева, јел тако? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да ми смо те лешеве ставили у камион и 
ондак још ове, речено нам је да има још који по Занатском центру, тако 
да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По Занатском центру? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам то говори? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Од ових из полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из полиције? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел они ту стоје све време или  круже около? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да они су били ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту су стајли  све време? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви где одлазите сада? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ондак ишли смо исто има путања друга иза, 
између локала такорећи можда на 30-40 метара тамо даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На 30-40 метара? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Сећам се да сам покупио још жена и муж је 
било, сад да ли су били муж и жена у браку или, углавном мушко и 
женско је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где сте њих покупили? Јел можете то да нам 
до прилике? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па кажем Вам када се скрене од тог локала 
где је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: И између локала је била стаза, значи даље 
мало је било око 30-50 метара унутар Занатског центра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то што кажете муж и жена претпостављате да 
су били, да ли су један поред другога или како, како сте их затекли? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Њих двоје нешто, не могу да се сетим 
тачно, али мислим да су били не тако близу, али били су близу једно до 
другог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете мало да опишете стање тих лешева, 
како су изгледали? Ево конкретно овај брачни пар за који 
претпостављате да су брачни пар, да ли видите где су повреде да ли су 
видљиве те ране, повреде? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам, нисам ја да вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу лешеви били комплетни сви? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Комплетни, комплетни, али ране и ово 
нисам обраћао пажњу нисам гледао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мислим да ли сте видели нешто 
карактеристично? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам ни могао да гледам о томе. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то сте исто на исти начин јел тако? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Утоварили сте у камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Утоварио у камион и кад смо све завршили 
камион сам затворио и отишао камион и ми смо отишли у ту Народну 
одбрану смо је звали, рекли смо шта даље, ништа даље идите кући и 
тако да и сад каже убудуће знај да је твоја група та група и ти ћеш да 
будеш да водиш ту групу где треба и ако затреба и шта треба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је било тог дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Тог дана, мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а јел Ви знате где је отишао камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је отишао камион да ли знате, у ком правцу? 
Јел речено где  ће ићи? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Кренуо је у правцу Призрена, а где је 
отишао не знам. У правцу Призрена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У правцу Призрена? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није био пун? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само са тим лешевима? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Само ти лешеви, ја не знам за друге. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта вам кажу сад полицајци, јел Вам кажу јел 
Ваш посо завршен, јел Вам нешто неко говори? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико ништа? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Рекли су завршен посао, то је нормално чим 
смо затворили камион и онда за данас нема више посла и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте тад том приликом вршио неки увиђај, 
да ли сте приметили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Шта да ли се? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Увиђај да ли је неки вршен тог дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није. Ја не могу да се сетим, не знам сад да 
ли је неко после нас долазио, излазио, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте познавали неког од полицајаца? Ево 
конкретно да Вас питам пошто кажете да је један погинуо, да ли се то 
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можда односи на Тановића? Да ли сте њега познавали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Њега сам, тог дана сам упознао, мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Тог дана, нисам, нисам ја само чуо сам 
касније после тога да је погинуо, иначе нисам њега знао од раније тако. 
Једино што је овај био познат то је био у резервном саставу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то био? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Петковић Мики, ми смо га звали Мики. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи он је исто био? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и ко је још био од полицајаца? Кажете да 
је било још? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па у резервни састав да ли је био, он је у 
пензији Станко Трбољевац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: И ове друге кажем Вам, нисам познавао. По 
именима нисам познавао, нити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По именима нисте познавали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам их познавао. Само ово двоје које су 
рекли сам знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте још када купили лешеве, тих дана да ли 
сте још негде ишли да купите лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Тог дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана кажете нисте, завршили сте? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ишли евентуално неког другог дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Неког другог дана касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када је то било? Јел то касније или? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Касније других дана, мислим када су се 
дешавале борбе и шта, тог дана можда у року од 2, 3 дана не знам то не 
могу да се сетим тачно, нисмо  имали такорећи ништа посла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми јесте ишли код неке куће да 
скупљате лешеве? На Рештанском путу да ли сте ту били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: На Рештанском путу јесте, али сад не могу 
да се сетим датума и тако нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел то било у односу на овај догађај, јел то 
било нешто скорије или нешто много касније? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Касније, не знам сад колико је било касније, 
али то је било скоро мислим није баш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, па зато што сте и говорили код истражног 
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судије да сте рекли да је било и наредних дана, па Вас зато питам 
испричајте нам шта је било? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па наредних дана да кажем Вам у тој кући 
то је неки Беришанац из те куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад чекајте, завршили смо значи тог дана, више 
нисте били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Тог дана ништа више нисмо имали посла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се дешава даље? Значи када би од прилике у 
односу на тај дан, дан-два-три јел можете то да определите? Ако не 
можете уреду. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу сада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ко Вас опет позива да идете да скупљате 
лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Још сам почетак мислим да је док нису 
прешли у Техничкој школи, Зоран овај што је био начелник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јел то Станисављевић? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који Зоран, Станисављевић? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Станисављевић да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: А онда кад смо прешли доле у Техничкој 
школи кад је прешла овај, како је називају тај штаб војни, ондак је 
преузео ваљда овај Мирковић начелелник СУП-а из Призрена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кад је он дошао, да ли се сећате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то тих дана било? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: То је било скоро, брзо, али не знам сад 
тачно у данима не бих знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви имали неку  комуникацију са 
Миљковићем? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Једино кад би нас позвали да се каже 
видите тамо и тамо, дали су ми да је водио крим техничара неког 
Тодора, који је радио у СУП-у и он је ишао са нама и из Призрена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То значи говорите за наредне дане да је 
Јовановић Тодор ишао са вама? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: За наредне дан, за наредне, иначе тог дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде испричајте нам шта је било, пошто смо 
кренули са овом, са Рештанским путем код кућа, када сте, значи Ви 
крећете, ко Вас је позвао Станисављевић? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и јел исто са истом екипом крећете да 
скупљате лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Са истом екипом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, како, шта Вам је он рекао? Где да идете 
јел Вам тачно прецизира где треба да идете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Реко нам је идите у тој кући где је становао 
у ОЕБС-у, ваљда су ови из ОЕБС-а били ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако Вам је рекао где је била кућа ОЕБС-а? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, идите тамо има неких лешева тамо је 
већ било стварно и запаљено та кућа, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви одлазите значи са том екипом долазите до 
куће? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У каквом стању затичете кућу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па кућа је била доста полупана стакла и ово 
и кажем вам доста је била и запаљених лешева, ту смо 4 евентуално 5 
лешева ја мислим покупили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел кућа била запаљена? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па део, не цела у целости мислим, али део. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је још горела или није када сте Ви дошли? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није она горела. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, мислим ватра је била стишана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су и ту били униформисани полицајци? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали обезбеђење ту неко? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Обезбеђење кажем вам ондак је дошао овај 
Тодор, као он је обезбеђење и крим техничар да слика те лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јовановић Тодор? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Презиме му не знам, али знам да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је крим техничар био? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па тај Тодор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тодор, Јовановић Тодор. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Кажем презиме не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сад кажете обезбеђење, јел мислите да је он 
имао функцију обезбеђења и да слика те? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Са ким је он био тада? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Мислим да су били неки из Призрена исто 
из те крим техничке службе, али њих нисам познавао, од раније их 
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нисам познавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је њих било са Тодором? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да ли двоје или троје још, не могу да се 
сетим сад баш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Друге полицајце ту нисте видели? 
Униформисане или Вама непознате или да ли је још некога било ту око 
куће? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим да, не могу да се сетим сад 
полицајаца да је било ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи осим Тодора и ове екипе из Призрена? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било неких цивила можда ту да су били 
присутни неки који су у цивилној одећи били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко надзирао то шта се ради и како се 
ради? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Сем ових техничара нико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико више? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и долазите до куће и где затичете тачно те 
лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па те лешеве неке смо нашли у кући, а неке 
ван куће. Сад колико је било у кући не могу да се сетим, знам да смо 
неке нашли и ван куће, али од прилике 4, 5 лешева ја мислим да је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико би било по Вама у кући? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не бих могао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ви ушли у кућу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам, мислим да нисам улазио у кућу, не 
могу да се сетим сад тачно, али из куће не знам колико је лешева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А оно што Ви знате где су остали? Иза куће или 
испред куће, бочно, где су били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Иза куће.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иза куће? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Иза куће је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опишите нам како су ти лешеви стајали, како су 
изгледали, ког пола су били? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Једно два леша ја мислим да је било 
изгорела. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Два леша изгорела? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. Не могу сад тачно да се сетим али 
мислим да је било изгорело два леша. Не тотално, али изгорела. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да и? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нога, рука, значи тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то фотографише неко те лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим да је Тодор фотографисао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тодор је то радио? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како јел их скупљате? Где стављате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У рукама носимо. Рукама, онда су нам дали 
носила и један камиончић од Комуналног једног предузећа ту, био је 
двосед и приколицу је имао тако да смо у приколицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ком моменту се појављује камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Како мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви већ док купите лешеве или затичете 
камион ту? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па дали су нам тај камион из Комуналног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то нам нисте рекли, зато Вас питам, значи дали 
су Вам још пре него што сте кренули? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, да, дали су нам камион, возача једног 
Бора неки не  знам сад презиме како му беше и њему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: И тај камион су нам дали да покупимо те 
лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко вам то даје? Јел кумунално предузеће? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ови из, тај Зоран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Значи то је било организовано од стране Зорана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он вам је рекао? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да он нам је рекао ево вам камион, ево вам 
носила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које марке је тај камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: То је ТАМ ја мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: ТАМ? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: ТАМ жуте боје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имао цераду? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, без цераде. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Без цераде? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, да. Имао је двосед значи био је двосед. 
То су ови што обављају путари и тако мислим користили та возила и 
имао је један део приколицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Један део приколицу? Отворена приколица је 
била? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, у склопу у њему, као ови  комбии 
што су, али није комби него значи имао је део као приколица без цераде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви сте утоварили ту лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ту био присутан неки лекар? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим да је био др Бобан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Др Бобан да је био присутан? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта он ради? Јел прегледа лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Прегледа лешеве, прегледао лешеве и кад 
он прегледа лешеве онда каже товари, мислим прво Тодор слика, он 
прегледа па онда смо утоварили у кола. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А носила сте већ добили значи од самог почетка? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, тог дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А носила сте већ добили значи од самог почетка? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не тог дана, мислим кад смо добили камион 
па су нам дали и носила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: И онда потоварили у камион и док нисмо 
добили налог тако рећи да сахрањујемо на њихово гробље, ја мислим да 
су их одвели за Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да су и те лешеве одвезли за Призрен? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим, не могу да се сетим сад тачно, 
али мислим да су однешени за Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви возили неки камион? Јесте Ви возили 
лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја сам возио касније када је овај возач 
отишао, већ пред сам крај рата, тај камион, лешеве ја нисам возио, возио 
је тај Бора у почетку.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците јесте били још негде осим те куће коју 
сте определили да је то била кућа где је била смештена мисија ОЕБС, да 
ли сте после тог дана отишли још негде на неки пут или? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ишли смо по улицама у Сувој Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По улицама? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте били можда до неке радионице? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да ли смо били где? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До неке радионице, столарска нека радионица, да 
ли сте можда ту скупљали лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Столарска радионица? Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли би Вам значило ако бисмо Вам показали 
фотографију, па да ли евентуално можда се сетите да ли је то таково 
стање? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па сад не знам та столарска радионица да 
ли је било уопште, а можда је, не знам сада ако имате слику неку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја ћу замолити режију да Вам покаже 
фотографије 113 Љ.  
  Молим? 
  Да прво једно, па друго, 113 Љ и 113 О ћемо после. 
  Да можемо, јел има скица. Погледајте ту. 
  Да ли можда препознајете ову кућу, да ли сте ту долазили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У ову кућу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па јел то та кућа од Бериша, ова што смо 
говорили где су становали ови из ОЕБС-а, личи ми на њу, не знам она је 
била у фасадној цигли, сад видим у боји, она је била фасадна цигла беле 
боје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фасадна цигла беле боје? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. Јер знам зато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад у односу на ту кућу, Ви кажете, јел иза 
куће сте скупљали где је било 2-3 леша? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Иза куће 2 леша је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иза куће? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Иза куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Режија ја бих вас молила и фотографију 113 О. 
  Да ли можда препознајтете да ли сте били овде? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу сада да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли може још мало на горе да се ова 
фотографија подигне? 
  Е тако. 
  Да ли можда препознајете да сте ту били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу да се сетим у ком делу града је она 
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била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви познавали власника ове куће где је била 
смештена мисија ОЕБС, јесте познавали ко је ту живео? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Власника? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Људи који су живели ту, да ли сте познавали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Познавао сам човека који је радио самном у 
трговини  и то је Исмет Бериша се звао, сад да ли је његов отац био 
власник, да ли су његова деца били власник сад то не знам. А тај Исмет 
је умро ја мислим од своје смрти раније много тако да не знам да ли је 
био његов отац власник или су његова деца власници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, не мислим власници него сте знали људе 
који су живели ту? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте можда препознали неки леш? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, да вам кажем право мени је било јако 
тешко да гледам лешеве и тако да стварно лица, ликова не сећам се, не 
могу да вам опишем да знам неког по имену да је био убијен и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми шта је урађено са тим лешевима, 
јесу директно у камион стављени и одвежени или да ли су сахрањени, 
јел знате шта је било са тим лешевима? Значи из те куће? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Из те куће ја мислим и ти лешеви да је 
возач одвео за Призрен или сахрањени, сад не могу да се сетим тачно, 
можда и јесу сахрањен на гробљу у Сувој Реци. Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви били тих дана негде на гробљу, јесте 
сахрањивали те лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па пазите ја сам ангажован био код жене 
ми у Црвени крст, у Црвени крст пошто је била она секретар, разумете и 
ја тако да она није имала возила, ја сам мојим возилом по потреби ишао 
и тамо по потреби и овамо у време рата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сте тог дана скупили лешева? Тог дана 
другог дана када сте причали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У Сувој Реци ја мислим да је било око 16. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Око? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Око 16. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи говоримо то око куће и то по путу, што 
кажете да? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Око куће кажем ту у кући и око куће је 
било око 4-5, не могу да знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И  на путу сте кажете скупљали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: И ондак овамо по улицама у овим деловима 
Суве Реке још тако да око 16 лешева је било знам у камиону. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и завршио би се тако и тај дан? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: И тај дан, возач је одвео за Призрен где је 
одвео исто нисам ја питао, знам да сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа то незнате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, то незнам. И после тога је почело 
сахрањивање на гробљима у Сувој Реци и око Суве Реке и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После све тога? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: После тога свега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми да ли сте Ви уопште ишли са неким 
камионом лешевима до касарне у Призрену? Говорили сте код 
истражног судије и о томе.  
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја лично знам да сам кренуо и да ми се 
камион покварио, сад и оставим камион на путу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то ме интересује, кад сте Ви кренули 
камионом, да ли сте кренули тог дана првог кад сте ишли да скупљате 
лешеве где Вам је речено у том Занатском центру да постоје лешеви? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте тог дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не касније, касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ових наредних, другог дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Наредних дана, али сад да ли је други, 
четврти или пети сад не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад кад сте Ви кренули камионом, чији је то 
камион? Ко Вам је рекао да кренете камионом? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па Бобан нам је рекао да кренемо тим 
камионом, овај доктор који је прегледао лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ми реците да ли у односу на ова два 
догађаја јел то неки трећи догађај кад сте Ви били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је касније било или је то тих дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: То је тих дана, није, не ради се мислим 
уопште о овом Занатском центру, ово кад је кренуло овамо, ово је било 
ми где смо возили, значи наш возач. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ми то определите, кад сте Ви возили? Кад 
сте Ви возили? Кад је вама речено да Ви дођете? 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа   
са главног претреса од 07.03.2007. год.                                                      Страна 24/86  
                                                                                                  
 
 
   

_________________________________________________________________________ 
К.В.2/2006 

СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, ја нисам возио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Мој возач, он је одвео, мислим ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад нам испричајте о томе? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: па те лешеве које смо покупили ја мислим, 
сад не знам тачно да ли смо сахранили ови из ове куће, сад говоримо о 
ОЕБС-у и да ли смо и њих разумете водили за Призрен или смо 
сахранили, сад не могу да се сетим. А остале знам 16 лешева да је било у 
камиону и да је возач одвео за Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е па који су ти, тих 16 лешева, који? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: По улицама Суве Реке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По улицама? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па опет Вас питам, морате прецизно да ми 
кажете да ли је то након ове куће где је била кажете смештена мисија 
ОЕБС, да ли је тад покупљено 16-17? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па ту, сад не могу да се сетим сад да ли је 
из те куће лешеве да ли смо сахранили, да ли смо однели и њих у склопу 
ових што смо покупили још по Сувој Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ја ћу да Вас подсетим, истражни судија Вас 
пита јесте ли возили неке лешеве у Призрен, Ви кажете «у Призрен смо 
одвезли једну туру лешева, да ли је било 16 или 17», одакле су 
покупљени, «из Суве Реке» и Ви кажете можда би то евентуално било 
25. и 26., и сад ја сам закључила, шта сте урадили са њима, «и са њима 
смо потоварили у камион и одвезли за Призрен», ко Вам је рекао да 
возите за Призрен, «највероватније неко из полиције», и сад Ви кажете 
Ви сте одвезли у Призрен и да сте ове лешеве одвезли у касарну, па Вас 
даље пита истражни судија да ли Вас је тамо неко чекао, и Ви кажете 
«од људи не, само овај не бих се сетио сада стварно», значи да се 
закључити  да сте и Ви били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Сад не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим ја Вам то говорим ако можете да се 
подсетите, значи Ви сте били тако барем код истражног судије сте 
говорили да сте Ви били са тим лешевима да сте били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Возач је возио и ја сам ишао за Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте ишли? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па са тим лешевима кад смо покупили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то нисте, нисте нам тако говорили, зато Вам 
ја предочавам, Ви сте рекли да сте се вратили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Са тим лешевима ми смо отишли заједно, 
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ја, возач и још двоје ваљда је било од  моје екипе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да определите која би то тура била 
кад сте Ви отишли? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу сад да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То не можете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу, не могу да се сетим зато Вам 
кажем сад да не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чекајте, покушајте, мислим ако причате о 
једном камиону, причате о једном камиону који је био већ у Занатском 
центру код кафића па сте ту завршили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: То је одвојено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је одвојено? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: То је одвојено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад сте говорили о кући где је била смештена 
мисија ОЕБС, јел и то друго? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: То је друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је ово онда, кад би ово било да Ви крећете са 
камионом пошто говорите од 16, 17 лешева да Ви крећете и да одлазите 
у касарну? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па тих дана, тих првих дана, тих првих 
дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је исто било тих првих дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је тад Вама рекао да Ви кренете? Зашто нисте 
први пут, зашто нисте други пут? Ко Вам сад то говори да Ви кренете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па рекао сам вам да ли је др Бобан, не могу 
сад да се сећам, од полицајаца не  верујем да нам је ко рекао. Ја мислим 
др Бобан да нам је рекао возите за Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Вама био ту надређен? Ко је Вама био 
главни ту да кажем? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У рату сви су главни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ко је вама могао да нареди да Ви кренете 
камионом? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим, не могу сад да се сетим тачно, 
али ја мислим да нам је Бобан рекао да водимо за Призрен те лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да вам је Бобан рекао? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад реците ми, одакле камион, чији је то 
камион? Како сад ви одједном идете и ко вам каже где сад да скупите 
још лешева? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па ови из крим техничке службе су били и 
они су били, Бобан је био и они су нам рекли има још лешева по 
улицама Суве Реке, не у овој главној улици него у овим забаченим 
улицама. Тако да смо покупили те лешеве и онда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате чији су то лешеви? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Чији су лешеви? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су Српски, да ли су Албанци били? Да ли 
знате чији су то лешеви? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Лешеви су ја мислим само Албанци, 
Шиптарски били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само албански? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, разумели смо се, ово сад говорите о неком 
трећем догађају да кажемо, ово прво независно је од тога? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па сад кажем Вам да ли је то исто кад се 
десило ти лешеви из куће ОЕБС-а и ови по улицама, да ли је сад то исто 
не знам, не могу да се сетим тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ваљда Ви знате кад сте ишли? Јесте ишли 
раније да купите лешеве и да носите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па значи могли сте да запамтите, зато Вас питам, 
разумете, мислим врло је битно да нам орпеделите када би то било, кад 
Ви возите лешеве, не Ви него Ваш возач, а Ви ту присутни сте? Немате 
много тих догађаја што се тиче тих лешева и сами кажете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па у томе је ствар што сад сам заборавио, 
не сад него заборавио сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и сад нам онда барем испричајте ко Вам је 
рекао да Ви идете камионом? Мислите да Вам је то рекао Бобан 
Вуксановић? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чији је то камион којим Ви одлазите? Како 
изгледа? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Тај је камион из Комуналног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Комуналног? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. Жути камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је стајао тај камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није стајао нигде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Значи ту код куће ОЕБС-а покупи и 
улицама разумете ми смо ишли. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Од куће на кућу где су нам рекли да има 
лешева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел камион иде? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви за њим? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опишите нам, ми не знамо како је то изгледало? 
Ви кажете није стајао, јел он ишао испред Вас камион, како је то било? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ишао је, ишао камион, ми смо ишли 
камионом и ови нам из крим техничке службе кажу станите овде, овде 
имамо леш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви у камиону? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ми у камиону. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и из крим технике вам кажу станите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Станите овде имамо леш, овде имамо леш, 
ми станемо, они, мислим он га слика леш, Бобан прегледа леш и ондак 
ми узимамо леш и стављамо у камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад ко вас ту предводи? Ко вас води, ко вам 
говори даље да треба да идете да купите лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па тај Бобан је ишао са нама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је он? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. Тај Бобан је ишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где Бобан иде, јел и он у камиону или он иде? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Он је ишао некад са нама, некад је ишао са 
овим Тодором колима. Некад је ишао са нама у наш камион, а некад је 
ишао са. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад то кад говорите спомињете опет кућу 
ОЕБС-а, јел након тога што сте покупили те лешеве из куће ОЕБС-а ви 
крећете тим камином па идете по улицама? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па  тако, па тако објасните нам? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па зато кажем сад не могу да се сетим 
тачно да ли смо те лешеве само из куће ОЕБС-а сахранили у Сувој Реци, 
то не могу да се сетим или смо и њих одвели значи са овим осталим 
лешевима смо покупили у Сувој Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када говорите можда смо и њих одвели, па јесте 
и Ви ишли? То Вас питам? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте и Ви ишли са тим лешевима? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јесам, јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и колико би том приликом било да сте ви 
скупили лешева, јел то 16-17 што сте говорили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То тим улицама кад сте ишли, јел тако? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, то је свеукупно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ту полиција прати тај камион? Да ли имате 
неко обезбеђење ту? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никакво, значи само Јовановић Тодор што је 
био? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Тодор и Бобан је имао исто и он 
наоружање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Бобан? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да и он је ишао у униформи и као лекар и 
сад које је он имао како да кажем коју је дужност имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко вам каже да је завршено, да може да се иде 
и где треба да идете, ко вам сад даље издаје инструкције? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Мислим ту нам је Бобан рекао да се вози за 
Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реко готово, нема више лешева? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нема више да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел било или није било више? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Тог дана није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта Вам каже Бобан где да возите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У Призрен у касарну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро,  Ви сте са возачем? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Јел Ви седите са њим у кабини сте са њим? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да ја са возачем и још два радника ја 
мислим да је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још два? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је то возач? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Бора је био возач. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бора? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле је он? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Поповљане, живео је ту у Суву Реку, иначе 
из Поповљана је. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви нешто говорите, јел коментаришете са 
Бором? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Кад, сада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бора вози, јел коментаришете који су то лешеви, 
одакле толико лешева? Јел нешто говорите са њим, коментаришете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам, ко је у то време, нисмо око тога 
ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па знате питам  Вас зато што кажете да Вам је то 
први пут било, знате па ваљда сте нешто коментарисали, одакле, откуд 
ти лешеви толики, да ли се нешто дешавало, да ли је било неке акције, да 
ли је било било чега? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу сад да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За Вас да би било интересантно да ви 
коментаришете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу да се сетим наших коментара или 
нешто да је било тако да смо причали нешто, не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и одлазите за Призрен, испричајте нам где 
сте све били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Где смо, извините? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причајте нам даље, идете камионом, идете у 
Призрен? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У Призрен да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где одлазите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У Призрен у касарна, касарна је била 
порушена само у круг касарне  и тамо смо из камиона нашег у камион 
други са церадом претоварили те лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам је то рекао да треба да идете до касарне? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па мислим Бобан, не могу да се сетим 
тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бобан? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим Бобан нам је рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одлазите, јел камион већ чека испред касарне 
или како то изгледа? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Камион у Призрену? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Други? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Он је био у кругу касарне унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У кругу касарне? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Било је и других лешева тамо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су били ти лешеви? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У том камиону. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том камиону? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, он је био камион отворен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је то камион, јел то велики камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: «Застава» је камион био, ових 4, 5 тона ја не 
знам колико, «Заставин» камион и са церадом је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је то онај камион први који сте видели у 
кафићу што је био? Испред кафића? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није био тај камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је неки други био? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ово је био неки други, други камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, пун камион, по вама колико би то од 
прилике лешева? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У камиону? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Стварно сад не бих знао бројку, не бих знао 
цифру ту да вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, како улазите у касарну, ко вас је ту 
сачекао, ко вам даје инструкције да треба да пребаците лешеве из једног 
камиона у тај други? Ко вас ту чека? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ми смо рекли само на капији оном војнику 
који је дежуран био да имамо лешеве и он нас је упутио само до ево вам 
онај камион тамо и истоварите и то је било све, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај на капији вас је упутио? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта каже да истоварите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Осим те двојице, возача и те двојице и Вас, да ли 
је био још неко са Вама? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па ја мислим да је био тај Јован и овај Сава, 
не могу сад тачно да се сетим, али  мислим да су били двоје још.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Бобан Вуксановић јел био са вама? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па код истражног судије сте рекли да је био? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У Призрену? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био је Сава Јовановић,  а јел и Бобан Вукасновић 
са вама, «Бобан Вуксановић и Бора је возио и ја, нас четворо»? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу да се сетим за Бобана да је био он  
у Призрену. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можда се нисте добро ту изразили? Бобан 
Вуксановић и Бора је возио и ја нас четворо, значи овде опредељујете да 
је Бобан Вуксановић, Бора, ко је четврти? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Сава Јовановић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сава? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Тај Јован. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Јован? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јован Нојић, Нојић се зове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јован Нојић? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Вас питам. И он је био у камиону? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У камиону, а иначе за Бобана Вукасновића 
стварно не знам да ли је био он са нама за Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и излазите из камиона? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Излазимо из камиона, истоваримо лешеве 
значи паркирали смо се до оног камиона како нам је речено и из камиона 
у камион пребацали лешеве и ми се вратили нашим камионом назад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вратили сте се камионом? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се некоме јављате ту у касарни? У кругу 
касарне, да ли се неком униформисаном лицу јављате, полицији, да ли 
неком командиру или било коме? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неком ко је имао неки чин? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не сећам се да смо се некоме јављали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никоме? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. Само како нам је рекао овај, ево код 
оног камиона тамо истоварите у камион и то смо урадили и тако смо 
завршили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И враћате се у Суву Реку? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И враћате се у Суву Реку? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сви враћате како сте и отишли или је неко 
остао? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, како смо отишли тако смо се и вратили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте се јавили некоме у Сувој Реци? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јесмо у Техничку школу код ових 
начелника, односно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког начелника кад говорите, ком начелнику сте 
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се јавили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Зорану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зорану? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Из војног штаба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта сте му, јел му подносите неки извештај, 
јел кажете одређено? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, рекли смо  ми смо завршили посао 
за данас, шта ћемо даље, идите кући само нам је речено и тако да ми за 
тај дан више нисмо имали посла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали тих дана опет такву неку акцију 
скупљања лешева? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Тог дана не, а наредних дана да, онда су нас 
ангажовали и у Сопине и шта ја знам где је било лешева у Дуљу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте Ви ишли на гробље у Сувој Реци, кад 
сте Ви били на гробљу и носили лешеве, јел то тих дана било? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па после тога кад смо већ одвели ову туру 
за Призрен, после тога нам је речено сахрањивање мора да буде на 
гробљу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад које је то у односу на Призрен? Које је то 
сад, који би то дан био, када би то следећи пут било? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не бих знао да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел опет тих дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Тих дана, тих дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко вам каже да идете и које сад лешеве да 
сахрањујете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Овај, ондак је Миљковић начелник СУП-а, 
он нам је рекао, од данас има да се сахрањују лешеви где се нађу, 
нпр.ако идемо у Дуље у Дуље, ако идемо у Пећане у Пећане, ако идемо у 
Раштане нпр.и шта ја знам ова села Сопине, где се нађе леш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Начелник СУП-а вам је то рекао? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Начелник СУП-а, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Миљковић? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Миљковић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Милутин? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам му име. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам му име, а Миљковић знам да је 
презиме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је пре Миљковића био начелник? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Пре Миљковића је био у СУП-у 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа   
са главног претреса од 07.03.2007. год.                                                      Страна 33/86  
                                                                                                  
 
 
   

_________________________________________________________________________ 
К.В.2/2006 

Витошевић, али он је стално радио у Суву Реку мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је стално радио? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Тај Витошевић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Витошевић? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Као начелник СУП-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад кад би то било да ли је то у марту месецу 
када је Миљковић наредио да се сахрањују лешеви? Јел то тад било? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па да ли је то март, пред крај марта или 
почетак априла, сад не могу да се сетим, датумима апсолутно ништа не 
памтим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми тих дана, значи од почетка 
бомбардовања, да ли је било неких акција, да ли је било неких дејстава 
ОВК у околини Суве Реке, у самој Сувој Реци, да ли су била нека 
дејства? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Само приче, ја не могу ништа да вам кажем 
да сам ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али Ви живите ту, значи мора да знате, јел 
чујете јел се пуца, јел? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да вам кажем право ја чуо сам само од 
људи како причају било је напада на Рештанском путу, било је напада 
онда горе у Сопине, било је шта ја  знам, иначе овако ја лично да сам чуо 
и да сам видео нисам сигурно. Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било неке друге полиције осим полиције 
ОУП-а Сува Река, да ли је било неке друге полиције у самој Сувој Реци? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Сви су били под маскирну униформу, сад ја 
се надам да су били са неким тракама на руке да су били сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве су те униформе где видите траке на руци? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Маскирне полицијске униформе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Маскирне? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Плаве, зелене, какве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Полиција је имала ове плаве, тегет 
затворене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате да ли је нека полиција била 
смештена у хотелу «Балкан»? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Полиција да је била смештена? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли знате, јел знате то? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не знам, не знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули да ли је била уопште нека 
полиција која је дошла на испомоћ? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Знам да су говорили да је била нека 
полиција из Крушевца, неке «Мамбе», «Мамбе» су спомињали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: «Мамбе» ваљда не знам тачно, неке «Црне 
мамбе» или не знам тако нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте имали прилике да видите такву 
полицију? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Те људе? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Те полицајце, јесте имали прилике да видите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Једним «бовом» само кад су ишли кроз 
Суву Реку, иначе овако из близа ни да сам имао контакт са њима, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте знали ко је био главни њима? Ко је био 
командант њихов? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте знали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви, где Ви станујете јесте Ви у близини 
полицијске станице или не? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја сам у близини џамије у Сувој Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми јел Ви познајете Вељковић Велибора? 
Вељковић Велибора полицајца да ли познајете који је радио у 
полицијској станици, евидентичар? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Чуо сам ваљда за Вељковић, чуо сам, али 
њега да знам, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли познајете можда, имате ту испред себе 
немојте само говорити име и презиме него само псеудоним «А», да ли 
познајете тог човека? Под псеудонимом «А», немојте говорити име и 
презиме, него прочитајте? 
 Јел познајете тог човека? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: ја по имену и презимену, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули ко је Митровић Радослав, звани 
«Чегар 1», да ли сте чули? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте, да ли сте познавали Репановић Радојка? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јесам њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он тих дана био ту у кругу Занатског 
центра, на Рештанском путу, да ли се он појављивао ту када сте Ви 
скупљали лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни једног тренутка га нисте видели? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја њега нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу да се сетим али сигуран сам да 
њега нисам видео нигде у где смо ми ишли на сакупљање лешева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете Јовановић Ненада? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јовановић Ненада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ако се односи на помоћника командира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јако добар дечко, њега знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте њега видели ту било који пут кад сте 
били и скупљали лешеве, да ли сте га, да ли сте имали прилике њега да 
видите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. Ја не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули ко је Чукарић Слађан звани 
«Јајце»? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: За «Јајце» чуо сам надимак, али не знам о 
коме се ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте чули за надимак «Јајце», шта? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па ништа само да је полицајац неки «Јајце», 
«Јајце» звали иначе ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел знате како изгледа, јесте познавали како је 
он изгледао? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте знали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: И данас да га видим сигурно не би знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нишавић Милорад ко је то? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нишавић Милорад он је био у Државну 
безбедност, знам њега исто добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је он изгледао у то време. 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Како је изгледао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, опишите га. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Буцкаст је овако као и ја, није нешто, 
униформу није имао не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није имао униформу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте га често виђали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Њега? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? Тих дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У време рата или пре рата? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У време рата, од почетка бомбардовања? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Виђао сам га на улицу, овако где се 
сретнемо здраво, здраво и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад год сте га видели како је био обучен, јел 
имао неку униформу или је стално био у  цивилу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим у цивилству је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а реците ми да ли сте га тих дана, значи 
кад сте ишли у сакупљање лешева, да ли сте га тог дана видели? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или тих дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Можда је, можда је наишао и отишао, али 
да се задржавао сигурно да није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад шта то значи можда је наишао и отишао? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па кажем сад не могу да се сетим тачно да 
ли је он наишао, дошао да  види шта се ради и отишао, сад стварно не 
знам ја не могу да будем прецизан то да знам, али знам да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што нисте рекли за Репановића и Јовановића 
можда су наишли да виде шта се ради, па да су отишли, него баш кажете 
за њега можда је наишао па је отишао, значи да ли га видите или га не 
видите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Стварно не могу да се сетим ни да ли су ни 
Репановић или Ненад наишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро за њих сте рекли, али ово значи да ли га 
видите или га не видите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па кажем вам сад не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да тврдите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу да тврдим тачно да ли је наишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците Петковић Мирослава да ли познајете? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ако се ради о овом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало молим вас тише. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У резервном саставу, знао сам њега зато 
што док сам радио у ауто школи, мислим касније сам `95. почео да 
радим у ауто школи и он је радио у заводу и њега сам одатле и знао 
мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га можда тад у то време када сте били у 
тој акцији сакупљања лешева видели? Петковић Мирослава? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Је, он је ишао кад смо ишли и на терен 
ишао је у наше обезбеђење ондак са Тодором. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је био у обезбеђељу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тад кад је Тодор Јовановић био и тад је био и 
Петковић? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, да. Он је ишао кад смо ишли на терен 
даље ван Суве Реке, тај Петковић и овај Горанац ја мислим да је био 
неки Шабан или Шабани или нешто тако, као у обезбеђењу су ишли и 
Бобан покојни и  Тодор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Пековић Зоран? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Петковић Зоран? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Он, њега нисам видео, једино у граду овако.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел знате где је он припадао, јел био у 
полицији, јел био при Територијалној одбрани, Цивилна заштита, да ли 
је уопште негде некоме припадао? Да ли би имао неко задужење? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да ли је он припадао некоме не знам, њега 
сам у цивилству увек гледао по Сувој Реци, а шта је имао, који задатак је 
имао појма немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, добро. Да ли сте познавали Папић 
Рамиза? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Бабић Рамиза? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Папић, Папић Рамиз? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Папић, Папић чуо сам за Папић презиме а 
иначе овако из виђења, из виђења само, не тако добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али знате како изгледа? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Сад сам изгубио сигурно слику, не бих 
знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тих дана био са вама када је била та 
акција скупљања лешева? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не би знао да  вам кажем сада, не  могу да 
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се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте познавали Јашар Беришу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, знао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то био? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Човек који је радио на пумпи. На пумпи је 
радио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел дуго радио на пумпи, од кад до кад је радио 
на пумпи? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја од како сам ја имао кола, тако рећи знам 
да је он радио дуго још док је била ИНА под Загребом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од почетка бомбардовања, да ли сте имали 
прилике да видите Јашара Беришу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Од почетка? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од почетка бомбардовања, од 24. марта, тих дана 
да ли сте виђали Јашара? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ко је био на пумпи? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па није радила пумпа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није радила? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел уопште од почетка бомбардовања није 
радила или? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ни пре тога ја мислим није радила, ни пре 
тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми имамо овде исказе да је радила пумпа, да је 
радила па зато да ли се Ви сећате или? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу сада да се сетим, не могу да се 
сетим да ли је радила пумпа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте чули шта је било са Јашаром, да ли 
уопште имате сазнања шта је са њим? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Чуо сам касније после пар дана да је убијен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После пар дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Чуо сам касније после пар дана да је убијен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После пар дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на шта после пар дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У односу после бомбардовања, значи 
почетак бомбардовања па после пар дана сам чуо да је убијен. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога сте чули? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Од ових дечкију који су били са мном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са Вама који су били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел кажу ко га је убио, кад је убијен? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам, нисмо око тога разговарали. Не би 
знао сад тачно кад је убије и ко га је убио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли знате ко је после радио на пумпи? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: После ко је радио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: После тога знам да је преузео тај Зоран 
Петковић, као њему су рекли да ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад би то било од прилике? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да ли је било 10 дана после тога, мислим у 
почетку  од бомбардовања, значи у априлу негде, почетак априла сад не 
би знао тачно, он је преузео као да ради на пумпи и после тога знам да је 
преузео после њега овај Слави Јовановић, Славомир Јовановић пред крај 
рата такорећи, не знам сад тачно месец. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Абдулах Ељшани, да ли сте 
чули ко је то? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Абдулах? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, Ељшани? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ељшани? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ко је? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ељшани познато ми је презиме, а име 
човека не могу да се сетим сада слике који је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви уопште одлазили у полицијску станицу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У полицијску станицу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, јесте имали прилике да идете до ОУП-а? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У току рата? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате да ли сте имали прилике да 
видите да ли је постојао неки звоник у близини полицијске станице и да 
ли је ту било неко обезбеђење, ако сте пролазили да ли сте видели? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Обезбеђење не знам да је било неко, а знам 
звоник, црква ту је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте некад имали прилике тих дана да ли је 
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неко био на звонику? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам, нисам обраћао пажњу, не бих знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде опишите нам како је изгледало у Сувој Реци 
од почетка бомбардовања значи тих дана, да ли је било неких дејстава, 
да ли је било пуцања, да ли је било неких детонација, да ли је било неких 
акција? Живите ту, да ли сте чули уопште да се нешто дешавало? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Сад око тога не бих знао да вам кажем, јер 
ја реко сам да сам био ангажован и код жене овамо у Црвени крст, ја 
стварно нисам знао ни глава где ми је и онако овако слабо чујем, онда да 
стварно нисам чуо неке детонације и шта ја знам или акције или тако 
нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте чули јел било неких дејстава ОВК у Сувој 
Реци или на Рештанском путу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па знате шта, сад причам како сам чуо од 
некога, било је, али не знам ја лично нисам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали прилике да чујете да је било 
неких претресања да су се куће албанске претресале, да ли сте то чули? 
Не знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали прилике тих дана да видите да 
неке колоне, да неки напуштају Суву Реку, да се стварају неке колоне, да 
одлазе људи? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Видео сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када, у ком моменту Ви то видите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам сад у ком моменту и којих дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на почетак бомбардовања? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Дал` дан, два, али видео сам колоне, видео 
сам колоне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су то људи? Који одлазе, зашто су се 
створиле колоне? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Мештани Суве Реке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мештани Суве Реке? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви питате, јел познајете некога из Суве Реке, 
мислим Албанца неког јесте познавали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па познавао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте познавали породицу Бериша? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Познавао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте са неким од њих коментарисали зашто се 
створиле те колоне и зашто ти мештани напуштају Суву Реку? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни са ким нисте разговарали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кажете да би то било тако дан, два да су се 
формирале те колоне? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Након почетка бомбардовања дан, два ја 
мислим тако да су се почеле те колоне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па колико би то по Вама било, колико, јел то 
било доста људи који су напустили Суву Реку? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па било је доста, било је доста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Било је доста? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зашто јел било са ким сте причали о томе због 
чега  напуштају Суву Реку? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Видите ја стварно не знам, нисам 
разговарао уопште ни са људима који су одлазили нити сам са некима 
овим руководећим разговарао око тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни са ким нисте? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви имате неко сазнање о страдању породице 
Бериша, 48 чланова породице убијено? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Само са телевизије сам чуо. Не знам, не 
знам, овако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кад сте први пут чули? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Које? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте Ви први пут чули за то? За тај догађај? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: За ова страдања? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Једино овај центар што је био и ово, иначе 
ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Једино, нисам Вас чула, једино? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Једино кажем овај локал што је био у том 
центру што су нас звали, иначе ја страдања не знам никаква да сам чуо и 
нисам чуо у току рата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За овако масовно колико је страдало људи, то 
нисте чули? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али чекајте шта сте Ви помислили, Ви кажете да 
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је претходно већ једна тура била пре него што сте Ви дошли у  тај кафић, 
па сад Ви затичете лешеве, па претходно су били лешеви, па који су ту 
лешеви јесте можда повезали кад сте чули да су страдали? Да ли сте 
можда повезали са тим догађајем кад сте Ви скупљали лешеве да ту има 
неке везе, да ли сте уопште о томе размишљали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам ништа. Нисам ништа нити са ким 
коментарисао око тога шта је и како је дошло до тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чекајте признаћете да је мало неуобичајено да 
затичете толико лешева и да чујете да је било, а да не знате уопште да се 
нешто било шта догодило? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да вам кажем право ја сам такав тип човека 
да не волим рекла, казала, не волим да улазим ако нисам видео значи 
нисам видео, не волим да слушам оно што нисам видео, такорећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Споменули сте да сте познавали једног из 
породице са којим сте радили Бериша? Како сте рекли да се зове? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Исмет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исмет. Јесте разговарали нешто са? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, он је пре тога умро, а био ми је 
колега на послу, јако фин дечко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А неког живог јесте познавали, ко је био жив у 
то време? Из породице Бериша? У то време јесте познавали некога? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У време рата? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па познавао сам и његову браћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Неџата и Џељад ја мислим да му је млађи 
брат био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта је са Неџадом, шта је са Џељадом? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Појма немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ништа? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Само преко телевизије што сам чуо. У 
време рата не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми пошто сте споменули да је Новковић 
Ивица био са Вама камионом кад сте ишли до Призрена, да ли је он 
скупљао лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Који? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Новковић Ивица? Нојић, пардон, пардон, ја сам 
лапсус направила? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нојић, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли знате Новковића? Новковића? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Новковића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам о коме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, Новковић Ивица, јесте чули? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. Шта је он био? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па питам Вас да ли уопште знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да ли је био полицајац, мислим не знам о 
коме се ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите сад ће чланови већа да Вам 
постављају питања. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине Крстићи данас 
кажете да не знате како се презива овај начелник Зоран? Чујете ли ме? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Начелник, који? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Овај начелник у војном 
одсеку Зоран? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Заборавио сам  му презиме. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У поступку истраге сте 
рекли да мислите да се презива Станисављевић. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па чуо сам од ње. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, подсетила сам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, нисам регистровао. 
Извињавам се. Да ли је тада ту и др Бобан да ли је и он тада ту кад сте 
позвани у Војни одсек да примите овај задатак, да ли је и Бобан ту? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Шта је Бобан био у Сувој 
Реци? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Он је био доктор, био је претходно 
председник општине. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ:  Општине? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Лекар, је ли сада у време 
рата имао какву функцију? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па они кажу да је имао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У војном одсеку, у 
Цивилној заштити, било где да Ви знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па они кажу да је био и као, шта ја знам 
начелник како га кажу, шта ја знам и у време рата. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Начелник чега? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Града као. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Града? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је у Сувој Реци 
постола, рекосте да је постојала Цивилна заштита, ево и Ви сте у 
Цивилној заштити, добили сте и њихове униформе? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Први пут смо окупљени тада. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је постојала 
Територијална одбрана, ТО? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па ваљда је постојала али ја не знам, нисам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па не, него да ли су неки 
ваши комшије, рођаци не знам ни ја ангажовани у ТО, Ви сте 
ангажовани у Цивилној заштити, па Вас питам да ли су неки други 
ангажовани или у ТО или су резервисти у полицији, у војсци? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па да као што је онај Петковић у полицији, 
тако су били и ови други неки при војсци неки при полицији. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Е добро, да ли је тих дана, 
ево говорите о тим првим данима од почетка бомбардовања било борби 
у Сувој Реци са ОВК? Да Ви знате да сте причали грађани у Сувој Реци 
ако је било борби претпоставка је да би се причало ево не знам тамо и 
тамо и тако даље? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја зато Вам управо и кажем, ја нисам видео, 
нисам чуо. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, нисте видели да ли 
сте чули? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Чуо сам можда од људи, разумете да било 
је. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, не, да ли сте чули, да 
ли сте међу собом причали да се воде неке борбе или је све мирно? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Чуо сам, не, чуо сам да су се водиле борбе, 
а сад да ли између ОВК или шта ја знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, тај дан кад идете у 
Занатски центар да скупљате, да покупите ове лешеве, да ли сте чули 
какве експлозије у Сувој Реци? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Рекли сте да су ту били 
неки полицајци, 3-4 њих, говоримо о овоме, о Занатском центру и овом 
кафићу, да ли је ту било припадника војске, људи у војничким 
униформама? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Никога таквог нисте 
запазили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам запазио. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Претпостављам да није 
спорно да знате разлику између униформе војника и униформе 
полицајца? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па знам, да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро. Да ли су љиди које 
товарите у камион мртви? Да ли је то неко утврђивао? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, по рукама смо осетили да је тешко тело, 
иначе овако није. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Јел можда онесвешћен? 
Разумете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Можда. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Можда је онесвешћен? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Можда, не могу сад. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је то неко проверавао 
на неки начин? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, само нам је речено покупите лешеве. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је неко давао знаке 
живота, по Вама? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Сад стварно нисам имао времена да гледам, 
нити да знам да ли је неко давао знаке живота.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Улазите у кафић, кажете 
тамо је било 6-7 лешева или колико већ рекосте, кажете да су полупана 
стакла, да ли је било дима у том кафићу? Дима? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Дим, не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли се осећао дим, мирис 
дима? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па мирис дима да, али мислим ми смо 
касније дошли зато вам кажем да нисмо одмах отишли, ја не знам сад да 
ли је шта је. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, уреду, рекли сте. Да 
ли је поред тих лешева около ту у кафићу било каквог оружја? Пушака, 
пиштоља? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не сећам се да сам видео. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Рекосте да су неки лешеви 
у овој кући ОЕБС-а били у кући, неки су били позади куће, ван куће? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па мени је остало бар 
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нејасно, Ви рекосте да су један или два били изгорели, који ови у кући 
или ови ван куће? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ван куће. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ови ван куће? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Јесте Ви те лешеве видели, 
колико сте им били близу? Колико сте им били близу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да ли је неко изнео то пре нас ван куће, 
углавном смо кад смо ми отишли нашли лешеве, та два леша изгорена 
вани, а сад како су они дошли ван и како су изгорели ја то не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро и Ви ове утоварате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Рекли сте да је овде био 
присутан др Бобан? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим да је, сад не могу тачно да се 
сетим, али ја мислим да јесте. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Овом приликом? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли су и они лешеви у 
Занатском центру и ови овамо код ове куће и касније около оно што сте 
покупили, укупно 15-16, да ли су на неки начин означавани, неким 
бројем, неким натписом? Било каквим подацима који би се, који би се 
приложили уз леш или било шта слично, јел разумете шта Вас питам? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Мислим кад смо почели у току 
сахрањивања. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па пре него што утоварите 
у камион, да ли је се ти лешеви некако означавају пошто не знате о коме 
се ради? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па овај је узимао податке, мислим податке, 
сликао је. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро сликао је, него 
разумете шта Вас питам, да ли је евентуално неко писао на неком 
папиру било број, било име презиме уколико се зна, о коме се ради па то 
стави уз леш или у џеп или било шта слично? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Тих првих дана. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Говорим о Занатском 
центру и говорим о овом. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Касније кад смо почели са сахрањивањем, 
онда водили смо књигу, водили смо шта ја знам сликање. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Е касније када сте 
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сахрањивали по тим местима страдања, било да је Сува Река, било да су 
ова друга села Широко и тако даље, да ли су ти лешеви на неки начин 
означавани? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јесу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Како? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па кажем вам прво сликање на лицу места 
где је нађен леш. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Онда где одведемо да га сахранимо на 
гробље, сликање поново, ондак ако је имао личну карту узимао је Тодор 
податке које је име и презиме, писао је у неку свеску. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ако није имао личну 
карту? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ако није имао личну карту само сликање и 
назначили смо онда кад га будемо сахранили такорећи НН, непозната 
особа. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И тако сваком? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па знам, али онда како се 
међусобно, како међусобно разликовати ако је сваки НН? Да ли се 
означава неким бројевима, неком шифром не знам ни ја? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Тодор да ли је то водио, не знам, не могу да 
се сетим тога. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Питам Вас, Ви сте, Ваш 
посао је био да томе присуствујете и да укопате лешеве и да поставите 
неко обележје, јел тако? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја уопште није, о ниједном нисмо узимали 
податке, мислим мене што се тиче и мојих људи, ови који су радили 
самном, а Тодор је имао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Питамо Вас само да нам 
кажете оно што сте видели, нема везе да ли сте Ви то радили, односно ко 
је то радио, ако је то радио неко други онда кажете ја сам видио да тај 
ради то и то, само Вас то питам? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па јесте, Тодор је водио, а сад како је водио 
Тодор то је његов посао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Кажете дошли сте у ову 
касарну у Призрену, па вам је ако сам добро схватио стражар на капији 
рекао да одете до оног камиона и да тамо истоварите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Јел тамо возач тог камиона 
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или било ко други? Код тог камиона да ли је његов возач или било ко 
други? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нико није. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Никога нема тамо? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте запазили 
регистарски број камиона, односно ознаку места? Јели призренске 
регистрације или неке друге? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим да је био призренске 
регистрације, да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И овај камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, да, али број камиона.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, добро, број не али 
само у овом смислу. Да ли је било ту какве хладњаче, камиона 
хладњаче? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам ја ту видео. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ту поред тог камиона, код 
тог камиона? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, нисам видео.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Само ми реците још ово, 
остаје ми мало нејасно или мало више боље рећи, себи сам овде 
забележио рекосте на питање председника већа, Вељковић Велибора не 
познајем чуо сам за њега, шта сте чули за њега? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па чуо сам име, по имену само. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У том смислу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да сте само чули име? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Само по имену, иначе човека не познајем 
нити знам коју је функцију. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нешто везано за неки 
посебан догађај или било што слично? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. Само мислим хоћу рећи по имену 
сам чуо, као што мало пре питаше госпођа судиница за «Јајце», то је 
значи само сам чуо, а не знам ко је.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Само да Вас питам молим Вас ту у вези догађаја који сте описивали у 
Занатском центру, рекли сте да је било више полицајца јел тако? Који су 
обезбеђивали док сте Ви износили лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Шта 
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су они радили сем тог обезбеђивања? Јесу Вам нешто говорили, да ли су 
вам саветовали, наређивали како да износите, како да се одвија та 
акција?  
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу да се сетим сад да ли су нам шта 
говорили. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Да 
ли је неко у смислу организације, неко обављао неку организацију, па је 
рекао износите прво ове па ове или тако неки вид? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Како 
сте ухватили ви сте износили, јел тако? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, само рекли су нам ево овде вам је 
камион, сад не знам не могу да се сетим ни ко нам је рекао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: И за 
то време они ништа нису говорили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ништа. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Колико траје то изношење? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па не знам, не верујем да је више од пола 
сата трајало. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: А 
реците ми пошто су полупана стакла, куда ви износите лешеве до 
камиона? Кроз прозор, кроз врата? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Кроз врата. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Колико је удаљено то од врата Занатског центра  до камиона? Колики је 
тај пут? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није било много далеко, није било можда 
ни 5-6 метра можда од локала до камиона. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: А 
јел су прозори били полупани? Јел сте могли кроз прозоре износити? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не би реко, јер прозор је излог ваљда имао 
је излог, али  се није ишло. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Није 
цео прозор до земље? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није цео прозор био до земље. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Него 
један део? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није цео прозор био до земље, није, ја 
мислим тако да је било. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Добро, и док Ви све то радите, значи једно пола сата, да ли се ико 
појављује ту у међувремену, дал неко долази, било ко сем вас који сте 
ту?  
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Да 
ли видите било кога да пролази, долази? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, нисам ја приметио, не знам стварно. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Сад 
кад сте изашли па сте кренули камионом, па сте кренули тим путем 
којим сте ишли, да ли сте видели да нешто гори можда да су запаљене 
неке куће, неки објекти да се нешто дешава? Кад излазите из Занатског 
центра, кад крећете сад са камионом? Кад сте утоварили, када сте 
завршили? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја се извињавам, сведок није у том камиону. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисмо ми кренули камионом.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Не, 
не, него да ли уопште види? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја се извињавам, ми нисмо кренули 
камионом. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Ви 
сте ишли пешке, а камион је отиша? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Камион је отишао, ми смо отишли пешке.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Добро, кад сте Ви изашли пешке, није битно, него на том путу којим 
идете, да ли уопште видите  нешто да се дешава у месту необично? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Ништа није горело, нешто запаљено, то мислим, није битно сад како 
идете, свеједно како идете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу сад да се сетим. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Не 
сећате се да сте нешто приметили да се дешава  необично у том смислу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу сад да се сетим стварно. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Да 
сте видели неке запаљене објекте да нешто у том моменту када излазите 
и идете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Даље да, овако да гледам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Колико даље? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Али не знам у центру да је нешто горело. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: Ту у 
самом месту? Не, не, мислим у самом месту? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: И 
шта кажете даље, на шта мислите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу да се сетим ту да је нешто горело. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Ништа нисте видели необично у односу на оно кад сте дошли пре тога? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Ништа, добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Само дошли и покупили и значи како нам је 
рекао и вратили се назад, ништа. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА мр.ГОРДАНА БОЖИЛОВИЋ-ПЕТРОВИЋ: 
Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само још једно питање, код истражног судије сте 
рекли да Вам је познато да је дошла нека екипа из Крушевца, међутим 
њих нисте познавали осим Горана Величковића, па ме само ово 
интересује кад сте упознали Горана Величковића, где сте га упознали, 
коју униформу је имао, кад сте га виђали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Овако, Горана Величковића сам знао још 
можда годину дана раније пре бомбардовања, он је био на нашем терену, 
коју функцију, коју дужност је имао не знам, али у униформи војске је 
био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У униформи војске? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је био смештен? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да ли су били у «Балкану» смештени сад не 
могу или негде на Дуљу, не знам сад. Не знам, не бих знао где су били 
они смештени, а њега сам упознао код у Црвени крст код жене, ту сам га 
упознао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је било са њим?  
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Он је касније у току рата, на жалост 
изгинуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Касније? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: На нагазној мини. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када би било то у односу на, јел то у марту, 
априлу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Март није, ја мислим да је можда април, 
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можда и мај, не могу сад да се сетим тачно, ту је био он у том џипу и 
овај судија неки из Суве Реке суда Цане, не знам тачно име и презиме 
Александар ваљда Јанићијевић Александар, Цане смо га звали, судија је 
био он и возач тог џипа, њих су сви троје изгинули. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли сте чули за неки каменолом, да 
ли је негде ту у близини био неки каменолом? Да ли је било ту неких 
акција? Да ли сте Ви имали прилике да чујете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Каменолом, знам за каменолом да је 
постојао, а не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте чули да је било неког страдања или да су 
се одвијале неке акције? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ништа о томе? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. 
  Тужиоче изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад Вас је позвао Зоран да дођете у 
Територијалну одбрану, колико је то сати било? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Кад су нас позвали у центар? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Мислите да нас униформишу? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим да је било после 9, а да ли је било 
око 10 ту негде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта су вам рекли кад сте дошли у 9 сати 
ујутру? Шта су Вам рекли шта ћете да радите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ништа, дали нам униформе и упутили нас 
одмах у Занатски центар. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта су Вам рекли шта има то у Занатском 
центру? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Збиља сад не могу да се сетим да смо нешто 
причали и разговарали око тога, знам само да нам је речено ево вам  
униформе обуците се и идете на посао, има лешеви неки. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па то, па то, а каква је та униформа била, нека 
специјална или се разликовала од? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па радничко одело. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Радничко одело? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Тако је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесу вам дали нека носила или нешто? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па све понављате што је рекао, тужиоче, ево сад 
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морам да Вас прекинем. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Касније, касније су нам дали. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па чекајте судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте, све понављате, и кад је дошао рекао 
је пре подне и униформу и носила, мислим морам  да Вас прекинем јер 
не можемо, знате Ви колико ће трајати то испитивање ако Ви понављате 
иста питања. Кажите па конкретно питање које није постављено, ја Вас 
молим и стално Вас упозоравам на то, радничка униформа, носила. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па пустите ме, пустите ме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Задатак је био лешеви, па све је то рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али Ви овако ме прекинете и потпуно се 
изгуби нит, свако тај Ви га нисте ни једног сведока овде нисте пустили 
да он дође, да исприча своју причу, па да га онда евентуално питате 
нешто што Вас интересује, да то има неки ток. Вама је нормално да Вам 
одговарају тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче ја Вам кажем само поставите питање 
које није било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не али пустите ме, па немојте ме прекидати, 
пустите ме, то има смисла зашто то тако иде, мислим. Па нека се 
понављају, пустите ме једном па ћете видети да ли је то добро. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Слажем се са тужиоце, нек предложи укидање 
притвора, пусти окривљене на слободу и да га пустимо да поставља 
питања колико хоће и шта хоће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите наставите питања, значи која 
нису била. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па данас немате другог сведока и данас чак и 
то што причате није оправдано.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче поставите питање, немојте да причамо 
исто, исту причу. Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи у 9 ујутру сте дошли? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па то сам рекао, не знам, ја сам рекао и 
госпођи судиници. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И ко је одредио, кажете ваша екипа је имала 8-9 
људи, ко је одредио ко ће да буде у тој екипи? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Како мислите ко је одредио? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па кажете вама су рекли Ви сте вођа екипе у 
истрази сте поменули да је то 8, 9 људи, ко је одредио тих 8,9 људи да 
буду са Вама, јесте то Ви или су они њих позвали исто као и Вас? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Исто ко и мене, позвали и. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Исто? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Позвали и послали нас на посао, нико није 
одређивао посебно човека за то, посебно за ово, не знам сад ја сам то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је трајало то облачење, јесте Ви 
пресвукли те униформе као одела, одмах сте се обукли? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па одмах смо се обукли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па колико је то трајало? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па шта знам, 5 минута, 10 минута, 
временски нисам гледао, кажем вам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел Вам је Зоран или Бобан, јесу Вам рекли да 
је већ био неки камион? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас па не може овако Зоран или Бобан 
или ко. Не може тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па зна се који Зоран и зна се који Бобан. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па не може Зоран или Бобан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је одговорио и то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је одговорио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је одговорио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па нисте ми ни пустили да поставим питање. 
Па нисам ни завршио. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Зоран Станисављевић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, Зоран Станисављевић, да ли су Вам Зоран 
Станисављевић или Бобан Вуксановић рекли, др Бобан, рекли да је пре 
вас већ био неки камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нису они нама рекли ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како Ви знате да је био пре неки камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Зато што сам чуо од деце претходно који су 
били. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е која су то деца? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Како да вам кажем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу то деца из те ваше екипе? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Моје дете није било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, јесу то деца из екипе коју сте Ви имали 
или нека друга деца? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, деца из комшилука. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нека друга деца? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта су вам деца рекла? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Деца? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ми смо пребацили лешеве и ништа друго. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, за тај први камион, кажете био је неки 
први камион, па шта су Вам рекли шта се десило са тим камионом? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам ја ништа шта се десило са првим 
камионом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, откуд вам то да је био први камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па деца говорила да био је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И јел натоварено нешто у тај камион први? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам ништа, нисам око тога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али откуд веза између неког камиона и 
Занатског центра? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам, не могу сад да вам одговорим ту 
ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, кажете у истрази на другој страни? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја сам био доста јасан, мислим кад су нас 
ови звали и кад су нас упутили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Стално док ја постављам питања се чује неки 
жамор, нешто се коментарише, шта или се шапуће одговор или нешто 
гласно, ја сам овде сам а њих је ту 9. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У овом моменту стварно нисам чула, иначе ја 
реагујем кад чујем тако нешто и врло реагујем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Верујте стално се мислим. У истрази сте рекли 
да сте из тржног центра, Занатског центра изнели 11 лешева, а данас сте 
рекли да сте изнели 6-7, е сад шта је то? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Реко сам из локала 6-7, а из занатског цетра 
опет говорим 11. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, на путу је било скупљао је па је укупно 
толико.  Између, прецизирао је. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим да сам ту јасан, у локалу је било 
6-7. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где је тај локал? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Где је локал, описао сам вам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Опет исто, ево хоћете да вам кажем шта је сад 
рекао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја се извињавам али господин тужилац не 
слуша током саслушавања сведока, и онда лепо је рекао 6-7 у локалу, 3-4 
напољу, укупно 11. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је, јесте, не али ја дозвољавам да 
постави питање да не испадне да нисмо му дозволили да постави до 
краја. Молим вас до краја, `ајде да видимо до краја. Све до сада ни једно 
питање није било које није било постављено. Изволите наставите. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Истрага. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На трећој страни, такорећи у оном кафићу се 
десило 11 лешева смо избацили, јел толико сте? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Из Занатског центра то је значи што из 
локала, што из Занатског центра, то је свеукупно 11 потоварено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало да пронађем, где је то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На трећој страни. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Судија ја се извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Осморо је изнето из кафића, троје је било вани 
тужиоче. Па ево па морамо  јер Ви сте предочили ово је вероватно као  
примедба нека. Молим Вас. Јесте, јесте, настављамо даље, настављамо 
даље. Ви врло преурањено реагујете господине Ђурђићу то није 
дозвољено, сачекајте да погледамо, па да ја као председник већа 
одреагујем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ајде поново, колико је било кад кажете у 
кафићу, јел то нека пицерија можда? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам да ли је пицерија, да ли је кафић, 
углавном говорили су кафић. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И колико је ту лешева било? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Видео сам да је имало столова, видео сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је ту лешева било? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Шест до седам, ја не могу сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте одговорили, ајмо молим Вас тужиоче 
морамо преко председника већа, не можемо једна иста питања 
постављати нон стоп. Дајте преко председника већа питања. Немојте 
одговарати док вам ја не дам дозволу.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Од 6 до 7 до 11, где су остала тела нађана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па реко сам вам у Занатском центру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је то објаснио, све. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Судија молим Вас имам примедбу, ја хоћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прецизно је објаснио да путу између локала.  
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Из истраге да се прочита његов исказ и ово 
данас нема никакве разлике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, све то стоји. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нема никакве разлике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема никакве разлике. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А 10 минута губимо на том питању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас седите господине Ђурђићу, тачно је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И оно двоје што сте рекли муж и жена и колико 
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је то укупно било у том камиону вашем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче па немојте тако постављати, молим 
Вас. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па он не зна што је речено у истрази и то пита, 
а не слуша овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте господине Ђурђићу више упадати, 
молим Вас Ви имате већ једну опомену, немојте молим Вас да ме терате 
стварно да примењујем мере, па немојте то да радите. 
  Тужиоче наставите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То значи да сте тог дана у тај камион први који 
сте Ви возили имали 11 тела? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам ја возио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То није питање, питање поставите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте имали 11 тела тога дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: 11 тела. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте радили са тих 11 тела? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Шта сам радио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је. Молим Вас гледајте овамо, објаснио 
је тужиоче.  

Господине Ђурђићу. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам шта да кажем на овај одговор. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте та тела носили у Призрен? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисмо ми возили човече. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, речено је, немојте одговарати, речено је. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Господине тела су потоварена у камион, 
човек који је седео на камиону рекао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте одговарати господине Крстићу. 
Господине Крстићу, господине Крстићу, да ли ме чујете? 
 Немојте да одговорите док Вам не дам. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Узрујавате ме без везе сад ме питате ме ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Који се, помињете да вам се покварио камион 
неки, који се то камион покварио? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам о чему сад, који покварен. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел Вам се покварио неки камион тога дана 
или тих дана? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, рекли сте да се покварио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па како није? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није тог дана. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кад се покварио, то је питање уреду сасвим на 
месту питање? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад се покварио камион, који? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам сад можда 4, 5 дана или 10 дана 
можда од тога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се први камион који је био покварио? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам, нисам ја возио тај камион. Нисмо 
ми возили у ствари. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али не онај који је био пре него што сте Ви 
дошли, да ли се тај покварио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате, да ли сте то чули? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рекли сте данас кад сте почели Ваш исказ, тог 
дана када се десио тај злочин шта сте подразумевали под том  
реченицом кад се десио тај злочин, на шта сте мислили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Мени није спомињан никакав злочин, мени 
је само речено има убијена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али Ви сте рекли не знам који је то дан био, 
био је први, други дан, али тог дана када се десио тај злочин, тако сте 
почели Ваш исказ данас, на који злочин сте мислили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па не знам ја сад, о овим убиствима сад ја 
нисам спомињао злочин, него ко је говорио о томе злочину ја не знам, ја 
знам само да нам је речено да има убијена лица, а како на који начин. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте то, јесте та убијена лица у Тржном центру 
повезали са овим што сте рекли данас, тај злочин. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам, ја се не сећам да сам ја рекао 
злочин, сад можда и јесам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте чули ко је возачу рекао где да вози? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је руководио том акцијом утовара лешева 
ако сте Ви били вођа тима? Ко је сада рекао возачу где треба да вози? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: О ком камиону говорите човече, само да 
знам. Ја се извињавам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: `Ајте пробајте без то човече. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Први камион који је дошао из Занатског 
центра који смо водили то сам био доста јасан, човека нисам познавао 
који је возио камион и он је већ био у камиону, јел ме разумете сада, 
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нити знам ко је њега посла ту нити знам ко му је рекао  да вози и где да 
вози, ако говоримо да моја екипа, мој возач што је возио онај други 
камион, онда имали смо ове наше надређене из.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то све истог дана било? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није истог дана господине. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али сте мало пре рекли, пре него што сте Ви 
дошли и чули сте од деце да је био још неки камион, пре тог? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Деца су говорила да је био неки камион пре 
тога, а шта је он возио не знам, нисам ја био ту.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел се пуцало док сте Ви то товарили, док сте 
ишли да обучете та одела? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам ја чуо, не знам.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ништа нисте чули? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где је то у односу, где сте се Ви то обукли у 
односу на ту, ево ту Вам је план града, где сте Ви ишли да се обучете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Скупштина општине и у склопу скупштине 
општине је било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А скупштина општине  је где од прилике? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ево вам је овде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел ту преко пута? Шта је преко пута, с друге 
стране улице шта је? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Овамо је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел ту близу тај Тржни центар? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ево овамо бензинска пумпа је и иза  
бензинске пумпе је Тржни центар. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи били сте јако близу тог Тржног центра, 
да ли сте чули неке, неке детонације, неке пуцњеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте видели неку полицију, војску, нешто 
да иде улицама? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте дошли испред Тржног центра да ли је 
ту било неких људи? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. Нисам видео никакве људе ја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, сами сте били, није било никога около? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Кажем Вам да су нас послали ови из, дошли 
до Занатског центра и никог нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крстићу гледајте у веће, питања 
преко председника већа. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То Вас је суд питао не знате колико је то 
временски између? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, господине Палибрк, не можете се тако 
понашати, не можете се смејати и не можете коментарисати тако. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па није само господин Палибрк. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господина Палибрка сам видела. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Има још који су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче, наставите да постављате 
питања која нису постављена. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ајде, овај други пут кад сте Ви руководили 
акцијом, рекли сте некад је ишао Бобан са Вама колима,  а некад 
камионом, односно некад камионом са Вама некад са  Тодором колима? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Некад није ишао са нама, он је камионом.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте питање, сачекајте питање. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: А некад је ишао са овим Тодором. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Крстићу јел ме чујете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гледајте у нас пошто не чујете добро, гледајте у 
веће? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисмо чули питање, немојте понављати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то истог дана било? Кажете некад камионом 
а некад колима, јел то? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није, није истог дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није истог дана. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није истог дана то је након тога, након тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро рекли сте, објаснили сте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Након овог првог Занатског центра или након? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Након овог првог што се тиче локала, 
завршили смо причу са локалом, значи да ли је прошао дан, два, три сад 
не знам када су нас звали за ову кућу ОЕБС-а и касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све сте објаснили, немојте се понављати, све је 
то речено и кад је Бобан био, све сте Ви то објаснили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па сад кажете, некад сам ишао? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не ја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Некад он, некад је др Бобан ишао камионом а 
некад са Тодором? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сачекајте питање, немојте говорити, 
господине Крстићу, немојте. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА:  Па то је питање. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па не могу ни ја да се орјенитишем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то значи да су више пута ишли да траже те, 
та тела по Сувој Реци, разумете шта Вас питам, дошли сте до ове куће 
ОЕБС-а, тамо сте нашли 4, 5, два угљенисана, па где сте нашли још онај 
остатак, то вам је 4,5 кажете да сте имали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па објаснио је тужиоче. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Објаснио сам, по улицама Суве Реке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па покажите нам на тој  мапи? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Како да Вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете, да Вам кажем господине Крстићу 
и то Вам је одговор јел можете да покажете на тој скици Суве Реке где 
би то било од прилике? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не би, не би могао да знам јер овде уопште 
нема мислим тог дела. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то ту на Рештанском путу, на ком делу Суве 
Реке сте то, та тела пронашли? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Улицама Суве Реке, значи у забаченим 
улицама. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, јел видите, ево видите, мислим јел добра 
та мапа прво, да ли се Ви? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У забаченим улицама, овде нема ни једне 
забачене улице колико ја видим, има Скупштина општине, гробље, 
црква, станица милиције, Рештански пут. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел га видите ту? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ево видим га овде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па где су та тела, ајде покажите нам прва где 
сте нашли та угљенисана? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас морам да интервенишем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Показао је, показао је и на фотографији је 
показао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Рекао је сведок по улицама Суве Реке које нису 
на овој карту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, рекао је, одговорио је. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И то је одговор био и сад не можемо да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите господине Ђурђићу. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да управо тако сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ајде прва та угљенисана покажите нам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма показао је господине, ма.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ту, е остала јесу далеко од те куће? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јесу бре. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу бре. А др Бобан је знао где су? Или ко, ко 
вас је водио да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Др Бобан и крим техничка служба. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Др Бобан? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма Тодор, рекао је, објаснио је, Тодор Јовановић 
је био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад опет се враћам на ово што сам Вас питао, 
кажете некад смо ишли камионом, др Бобан је некад ишао камионом, а 
некад колима, јел то значи кад идете па нађете па некад он уђе са вама, 
некад уђе у ауто истом приликом или сте се Ви више пута враћали тог 
дана или тих дана? Да ли ме разумете. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Локал је завршен. Бобана уопште не знам и 
не сећам се  да ли је долазио  на лице места то сам говорио мислим у 
почетку и тако остајем и даље, убудуће значи кад се десио ова кућа 
ОЕБС-а сад говорим, а видим да пише и ту ОЕБС, ту је долазио др Бобан 
и др Бобан је са нама ишао по улицама Суве Реке,  мислим толико сам 
јасан, значи са нама и са крим техничком службом, сад да ли је некад 
ушао у кола код нас у камион или је ушао код њега, то сад да је то било 
јуче па би можда знао нешто, а ово је било 8 година. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел онда са тим камионом Ви идете у Призрен? 
Ту где сте, сад ми то није јасно, кажете  то је био двосед који је имао 
приколицу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па како у тај двосед стане вас троје, четворо и 
идете за Призрен? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Двосед значи, има возач и сувозач и има и 
ред седишта позади, а иза седишта, иза кабине такорећи има приколица. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А то кад кажете двосед, онда мислите то да има 
два реда седишта? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Два реда седишта. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А то. Како сте знали где да возите где да идете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па речено нам је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко вам је рекао? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Е сад ајде кад би ја знао ко ми је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па то је важно? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па не бих знао сад да ли ми је Бобан рекао, 
да ли је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел био Бобан у камиону па он рекао ајде 
овуда овим путем или није био у камиону? У истрази сте рекли да је био 
у камиону а у данас нам кажете да није био у камиону, па ако није Бобан 
био у камиону онда Вас ја питам како сте знали куда да возите пошто 
сте Ви вођа групе? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Можда је и био, сад не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није он рекао да није Бобан био у камиону, ни 
једног тренутка. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу да се сетим стварно детаља, да ли 
је ишао и Бобан са нама до Призрена, сад стварно не знам, не могу да се 
сетим у ствари можда и јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте након тога, та ваша група да ли је 
опет имала неки задатак да, али да пуно лешева покупи негде на неком 
месту, где је то било највећа количина лешева коју сте покупили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Појединачно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не појединачно, него овако? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Наредних дана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А овако 15 одједном, 11 одједном? Јесте имали 
такву групу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Откуд тај Миљковић да буде начелник кад Сува 
Река већ има начелника? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви то уопште знате? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Витошевића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви то уопште знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, али откуд знате да је он сад начелник? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па рчено је, начелник, фактички. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то значи да је Витошевић смењен? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не Витошевић и он је био у канцеларији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, да ли Ви то знате да ли је он смењен или 
уопште имате неко сазнање? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не то не знам, немам сазнање да је он 
смењен, али. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, али како сте знали да сад треба њега да 
слушате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је рекао. 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па рекао је човек ја сам надлежан за Вас, 
где вам ја кажем ту идете, значи ако каже идите у Сопину имате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте, баш сте то рекли, објаснили сте. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Баш сте све то објаснили. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, па тако мислим, тако је и било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте Ви познавали обзиром да сте из Суве 
Реке, јесте познавали све полицајце који су родом из Суве Реке? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, а како онда знате особу коју зову «Јајце», 
по чему се он прославио па Ви знате, па сте чули за «Јајце»? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја сам само чуо сад од Вас и речено ми је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да је чуо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта Вам је рекао? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: И доле ми је речено «Јајце» постоји неки 
полицајац, а ја нисам знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да је чуо, објаснио је, чуо сам. Изволите 
господине Ђурђићу. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ако је завршено питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Само хоћу да вам предочим, питање је било 
како сте чим се прославио човек кога сте овде назвали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Мислим да је то безобразлук. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господиђе Ђурђићу, молим Вас. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Али нико не реагује на то и мислим да 
престанемо више са тим, сачекао сам завршено је питање, али стварно 
немојмо то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У реду, на месту је, апсолутно је примедба била 
на месту. Не можемо тако тужиоче, прославио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А што Ви мислите да је прославио негативно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте уопште прославио, није битно да ли 
је позитивно или негативно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, по чему је он то познат па запамтили сте 
«Јајце» а нисте запамтили полицајце са којима живите и радите, њих не 
знате а знате неког ко је дошао са стране и зове се «Јајце».  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли везујете за нешто, молим Вас? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте то чули? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, чуо сам за «Јајце» полицајца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чуо је, објаснили сте. 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Чуо сам и од деце и од. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел он нешто радио па сте Ви чули за њега? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам, не знам ни шта је радио ни где је 
радио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу то иста она деца која су Вас обавестила о 
оном првом камиону? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала вам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питаћете имате право да питате после, полако 
господине Чукарићу поставићете питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете стварали су се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господина Чукарићу не можете тако, имате 
право да поставите и имате право да изнесете које имате примедбе. 
  Значи молим Вас, постоји неки ред. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете стварале су се неке колоне, људи који 
су излазили из Суве Реке, напуштали Суву Реку, кажете то су људи из 
Суве Реке? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте питање. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу ли они били заустављени на изласку, да ли 
то знате, да ли им је давао неко неке потврде и да ли их је неко или је то 
гужва јер је пуно људи било? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја о томе не знам ништа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да ли је неко давао неке потврде, нисам чуо 
нити видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте дошли у Призрен у касарну и јавили се 
оном стражару на капији, кад вам он рекао ово што вам каже колега 
идите тамо то истоварите, колико је далеко тај камион у који сте 
истоварили од капије? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Шта сад да вам кажем, то је можда 50-60 
метара. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи види се са капије? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Молим? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Види се са капије тај камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Са капије? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта је вам он каже тамо истоварите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, ево вам камион тамо истоварите и да 
бисмо ми вратили наш камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте молим вас. Немате да помогнете 
поставићете питање и изнети примедбу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте, мало се разликује кад сте причали да 
сте дошли до Тржног центра, онда сте тамо затекли неке полицајце који 
су вам рекли ено тамо су у Занатском центру, е сад Вас, а ја Вас мало 
пре питам, Ви кажете није било никога, разумете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па ти полицајци. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи било је неких полицајаца, ко су ти 
полицајци? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па реко сам вам ово што сам познавао у 
резервни састав, Петковића и овог Трбољевца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел су само њих двојица били или је било још 
људи? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Чуо сам да је био тај што је погинуо, тај 
Тане, Тановић не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Тановић, објаснили сте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је било још неких људи ту? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које Ви познајете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не сем тих четри полицајца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то све био дан или је била ноћ кад сте? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Дан, пре подне. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Све је био дан и кад сте их истоварили тамо у 
Призрену исто је био дан? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Пре подне. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, хвала Вам немам више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Пуномоћник оштећених. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Пуномоћник Тодоровић. Да ли су 
били у утовару ту  у Занатском центру лешева, учествовали неки млади 
Роми? Роми, Цигани јел? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није ми јасно питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су учествовали у утовару лешева? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ко? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Млади ти људи који су били  Роми, да ли су они 
учествовали? 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Младићи ромске националности? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Учествовали ови што су били самном. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А да ли је још неко, неки Роми? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесу били Роми, конкретно јесу били Роми? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Били су Роми, били су ромске 
националности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то Вас питамо, кажите. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Били су ромске насионалности. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Јесу ли Роми имали ту униформу 
Цивилне заштите, јесу имали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ко је њих довео? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ко је њих довео? 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па не знам. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Нису са Вама? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нису. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Само ово, знам све сте то рекли, значи 
ових 16 лешева, дакле нису само били на Рештанском путу него и на 
другим местима, јел тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да тако је објаснио. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да ако се тиче ове куће ОЕБС-а. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Нису само са Рештанског пута? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нису, нису. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, да Вас питам јесу ли били то 
цивили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Мислим да је било пар њих у УЧК 
униформи, али било је и цивила. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли су узимани отисци прстију тих 
лешева на Решатанском путу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја колико се сећам не, не знам. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Рекли сте да је било ту техничара из 
Призрена, јесу ли ти техничари из Призрена били наоружани? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Сад не могу да се сетим, да ли су имали 
пиштоље или пушке, нисам видео. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Пушке, пушке? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу да се сетим. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Овај камион у кругу касарне, да није 
био можда војни камион? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, цивилни камион. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Цивилни, а да ли је био кипер? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: «Заставин» камион господине, не верујем 
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да они имају кипер, са церадом је био једна страна је отворена била 
цераде, то је то. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А шта сте Ви радили пре рата у Сувој 
Реци? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У ауто школи, а радио сам и код жене 
кажем Вам и у току рата и пре рата помагао у Црвени крст. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А јесте имали Ви неки ауто или 
камион, камионет? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Мој лично? 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да, пре рата? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Имао сам двоје аута моје лично. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Камион, камионет и то нешто јесте 
имали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Нисте, а да ли знате да је убијен неки 
грађанин српске националности у Сувој Реци непосредно пре 
бомбардовања? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па јесте убијен је тај Бобан, убијену су још 
пуно њих. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не Бобан него пре ових, Занатског 
центра да ли је неко убијен у центру? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па да ли су убијени сад не знам, 
киндаповани знам доста из Суве Реке, али. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, а овај. Па не питао сам, али 
очигледно не може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро, наставите  даље. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не, мислио сам, ја сам мислио на 
Лазића неког да ли је убијен, ето конкретно? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Убијен у у продавници. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Е то, то сам питао, кад је, колико је то 
било пре овог бомбардовања? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па не бих знао сад да се сетим, `98. ја 
мислим да је било, пре рата. Пре мислим бомбардовања, рат не знам 
како ко га води кад је почео и кад је завршен. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли Вам, Ви сте рекли да Вас је 
ангажовао Зоран Станисављевић, да сте обукли униформу и да сте 
дошли ту да па да сте ишли на Рештански пут, да ли Вам је било кад 
када сте радили на том сакупљању лешева издавао неке наредбе Бобан 
Вуксановић, вама, тој екипи које сте Ви били вођа? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја сам рекао Бобан је ишао са нама. 
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АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Када, где? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Значи кад смо кренули од ове куће ОЕБС-а. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ово на Рештанском путу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: На Рештанском путу и он је надаље ишао 
увек са нама. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Е добро, уреду, хвала. Немам више 
питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само би ја госпођо Кандић, само би још само 
нешто предочила сведоку, да ли Вам ишта значи, сведок «А» нам је 
говорио да је био један камион и товарени су лешеви, међутим он се 
покварио у смислу да је испустила гума, па тако да није много било 
утоварено лешева, можда 10-ак, питам Вас зато што сте рекли да је један 
камион се покварио па чисто да Вас подсетим да ли то има неке везе са 
тиме? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам је то познато? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули да је неки камион био, да се гума 
испустила и да само мало је било лешева, неких 10-ак, мало? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Може бити да је тај камион, ако није био 
наш, да је неко други возио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро, то Вама није познато? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу да се сетим сад тога случаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Само да се наставим ово на 
колегу Тодоровића сад бојим се да остаје нејасно или сам Вас ја 
погрешно схватио, да ли је било лица ромске народности у Вашој групи? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Било је. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли су то старији људи 
или деца? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Били су мало старији. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Мало старији, тако, ја сам 
схватио да вам је Зоран рекао да је прва група имала неку децу па су 
нешто имали неких проблема и зато вас ангажовали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам ја. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ову другу групу старијих 
људи? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам ја о томе прва група ко је био и  
шта, знам ја нас кад су ангажовали ту је било ових дечака, мислим деца 
могу да кажем ко мој син 19 година је имао тада. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја их децом зовем, а иначе било је значи и 
старијих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи под децом и то од 19 година кажете? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па  да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па то ми баш онда и нису 
деца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па добро ја их зовем деца зато што ја имам 
сина њихових. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро да разјаснимо шта је то по Вама деца. 
Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А та деца су нека друга деца од оне деце која су 
Вам рекла да је био неки камион пре тога? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, ова што су са мном радили касније, 
после тога смо радили заједно. Не знам ја о другој деци. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Откуд они знају, јесте сви заједно били у исто 
време или су они били негде другде, откуд они знају да је био камион 
неки раније?  
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Сад откуд знам ја, не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не знате? Добро. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Они откуд знају, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите госпођо Кандић. 
НАТАША КАНДИЋ: Сведок нам је рекао да је позван у Цивилну 
заштиту и да су након прикупљања лешева у Занатском центру се 
вратили у Цивилну заштиту и да му је тамо неко рекао да ће они убудуће 
скупљати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте тако је рекао. 
НАТАША КАНДИЋ: Како сте Ви реаговали на то када су Вам рекли да 
ће убудуће бити лешева и да сте Ви задужени за скупљање лешева? Како 
је то? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није, није нам речено за сакупљање лешева. 
НАТАША КАНДИЋ: Ево рекли сте, рекли сте да ћете убудуће, убудуће? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте за убудуће. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Бити ангажовани, али нису нам рекли за 
лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретно кажите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Него рели су нам било је да ћемо водити 
рачуна и о стоци, да не буде жедна, да не цркава по улицама и ако је 
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цркла нека да смо морали да је покупимо и очистимо са пута.  
НАТАША КАНДИЋ: Па јел има стоке у Сувој Реци на улицама? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Било је стоке кад су већ мештани 
напустили, стоку су пустили из штала испушћали и ондак ми смо 
морали да водимо бригу и о стоци, није само било људи, ја се 
извињавам, али то нисам тај одговор можда дао одмах тако, али то је то. 
НАТАША КАНДИЋ: А да ли се пре тог кафића, да ли сте пре тога 
некада били позвани да сакупљате лешеве, нпр.у вези кад је убијен овај 
Србин, да ли? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, ја сам купио тог дана кад су нас, 
никад пре тога нису нас ни звали, нити да нам дају нека упутства како да 
се понашамо, није кренуо рат, није кренуо, значи нас су тек после. 
НАТАША КАНДИЋ: Мени је остало нејасно када, у колико сати сте Ви 
отишли у Занатски центар? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја Вам говорим у 9 и у 10 сати, не могу сад 
тачно да се сетим времена, ујутру. 
НАТАША КАНДИЋ: А да ли сте онда чули, јесте Ви отишли на дан 
када се то све догодило у Занатском центру или касније? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам ја да ли се то догодило тог дана, ја 
стварно не знам. 
НАТАША КАНДИЋ: Јел био неко од грађана тамо кад сте Ви били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
НАТАША КАНДИЋ: Ко је био, само ваша ова група? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, објаснио је ко је био, објаснио је. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Наша група и полиција, ови полицајци што 
су били ту. 
НАТАША КАНДИЋ: Кажете нам, рекли сте данас да Ви нисте ишли за 
време бомбардовања у полицију, а где сте Ви виђали овог начелника 
Миљковића? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Миљковића знам ја од давнина, знам можда 
30 година госпођо. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, али где сте га виђали, где Вам он каже, 
изда неко наређење? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ми смо били, ја се извињавам нисте 
завршили можда питање, у згради Скупштине општине па смо онда како 
се премештао штаб ишли у техничку школу, он је долазио код нас тамо 
кад је постављен и долазио је код нас тамо. 
НАТАША КАНДИЋ: Шта је то значило кад је рекао да је он задужен за 
Вас, шта је, шта је то  подразумевало све? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ:  Нисам ја рекао да је задужен. 
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НАТАША КАНДИЋ: Молим? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам ја рекао да је он био задужен. 
НАТАША КАНДИЋ: Јесте рекли сте данас да је надлежан за вас. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ми смо слушали њихова наређења, ништа 
друго, не наређења него. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приђите микрофону  молим Вас господине 
Крстићу да би се то регистровало све. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Речено нам је да има лешева нпр.тамо, тамо 
идите, то је то, нисмо ми добијали никаква решења, мислим.  
НАТАША КАНДИЋ: Рекли сте да вам је, јел је он издавао наређења да 
идете у Сопине? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па ја не могу да разумем сад да ли је то 
нека наредба, речено нам је, значи ми сматрамо себе у Цивилну заштиту, 
ја реко мало пре да нисам сахрањивао само шиптарске лешеве, 
сахрањивали смо и Србе и Роме, то сам био јасан. 
НАТАША КАНДИЋ: А где сте Србе сахрањивали? Где сте налазили 
тела? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па ако су, где су погинула, значи ту на 
путу, као што је Бобан погинуо и касније и један мој комшија исто је 
погинуо ту, ондак још двоје људи из других села, знао сам их добро, 
један је радио и он исто у Територијалној одбрани и један је радио као 
возач из Сопине, све људе сам знао од раније. 
НАТАША КАНДИЋ: А где сте возили њихова тела? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Њиховим кућама и. 
НАТАША КАНДИЋ: Њиховим кућама? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
НАТАША КАНДИЋ: А јел има неко тело да сте возили у Призрен? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Где да смо? 
НАТАША КАНДИЋ: Да сте возили у камиону у Призрен? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Од српске националности не. 
НАТАША КАНДИЋ: Кажите ми, рекли сте нам данас овде да сте у 
камиону у тој касарни тамо када сте претоварили лешеве, да сте у том 
другом камиону видели лешеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
НАТАША КАНДИЋ: Колико је било лешева по процени? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не бих знао. 
НАТАША КАНДИЋ: Па мало, пуно или? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па не знам сад, мало пуно, ако је било, 
људи моји немој да ме подсећате сад на та времена, јер стварно ја сам 
леш од нашег камиона пребацао тамо, да ли је било троје, четворо, 
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петоро, нисам ја обраћао пажљу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснили сте добро не морате више. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ако ме разумете. 
НАТАША КАНДИЋ: Како нисте обраћали пажњу, јел Вам то онако као 
нормално отворите камион, он пун, оно лешеви у камону? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па није нормално, ја да сам нормалан, 
нормалан би био и данас, ја вам говорим да смо одвели лешеве и 
истоварили тамо госпођо, ја не знам сад нормално. 
НАТАША КАНДИЋ: Кажите ми, где сте Ви, рекли сте да сте пре рата 
радили у Црвеном крсту, јел сте радили у «25. мају» или? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Радио сам у трговину сам рекао 23 године, 
радио сам у ауто школи и ондак «Семафор», а радио сам код жене. 
НАТАША КАНДИЋ: А јесте радили у овом «25. мају»? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Молим? 
НАТАША КАНДИЋ: «25. мају» јел сте радили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: «25. мај» то се звала трговина у којој сам 
радио 23 године. 
НАТАША КАНДИЋ: Јел је радила са вама Хамиде Сука? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
НАТАША КАНДИЋ: А јел знате шта је било са њом? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Убијена је и она. 
НАТАША КАНДИЋ: Када? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па не знам ни кад ни ко. 
НАТАША КАНДИЋ: Па како знате да је убијена? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Зато што и њен леш смо утоварили у 
камион. 
НАТАША КАНДИЋ: Када и где сте нашли леш? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па не знам који дан био сад не могу да 
знам, ја вам говорим у те лешеве које смо покупили  тих 16 лешева. 
НАТАША КАНДИЋ: А јел се сећате где је она становала? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Становала је имала је стан у Сувој Реци ту 
како да вам опишем. 
НАТАША КАНДИЋ: Код стадиона? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У згради стамбеној, а имала је кућу горе 
изнад стадиона. 
НАТАША КАНДИЋ: Где сте нашли леш? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је то било тих дана? 
НАТАША КАНДИЋ: Јесте. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Након, након. 
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НАТАША КАНДИЋ: А њен муж? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: И њен муж, заједно у кући и њен муж и она. 
НАТАША КАНДИЋ: А у ком стању су лешеви били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Како мислите у ком стању? 
НАТАША КАНДИЋ: Па јесу били нпр.запаљени или? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, читава тела у кући. У кући је била, 
читава тела. 
НАТАША КАНДИЋ: Молим? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није била запаљена ни кућа, читава кућа. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Судија овај случај није предмет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте мало. 
НАТАША КАНДИЋ: Како сведок говори о лешевима које прикупља 
улицама Суве Реке. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Судија ја се извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Он говори о лешевима, али морамо опутужнице 
да се држимо госпођо Кандић. 
НАТАША КАНДИЋ:  На Рештанском путу, он прикупља лешеве. 
НАТАША КАНДИЋ: Госпођо Кандић, морамо оптужнице госпођо 
Кандић да се држимо, јер ми немамо те људе које Ви спомињете, јел 
имате још нешто. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Судија ја се извињавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро ми не спроводимо истрагу овде. 
НАТАША КАНДИЋ: Али они прикупља тог дана он прикупља те 
лешеве. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ:  Да, али није се судија сведок изјаснио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, али то је неки други случај госпођо 
Кандић, ми говоримо сад расправљамо о овом. Дозволила сам Вам то 
питање, видите да нисам реаговала, али дајте сад да се усредсредите. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Судија мислим да је сведок објаснио да се то 
ради о неки пар, не пар него више дана након овог догађаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, рекао је. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Ако овако кренемо судија онда ћемо се вратити 
на `38. па да кренемо како је то ишло, шта се дешавало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро господине Фолићу. 
НАТАША КАНДИЋ: Нећемо се вратити на `38. све је тих дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите госпођо Кандић поставите питање. 
НАТАША КАНДИЋ: Ја би само још сведока питала да ли је можда чуо 
за приче да је Хамиде пре него што је убијена силована? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Судија молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Госпођо Кандић не можемо таква питања, молим 
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Вас. Јел имате везано ово за шта смо ми овде. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте ништа одговарати.  
НАТАША КАНДИЋ: Да ли када сте били на Рештанском путу да ли сте 
видели неке цивиле? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
НАТАША КАНДИЋ: Никаквих цивила није било, ни албанских ни 
других срских цивила? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам тог дана, тог дана ништа. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је било, неки су нам сведоци помињали да 
су се тамо на Рештанском путу када су купљени, када је да  су се 
налазила нека двојица, тројица цивила? Да ли сте их можда Ви видели? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Збиља сад не могу да се сетим. 
НАТАША КАНДИЋ: Који су били наоружани? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели? То је питање? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не сећам  се да сам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте, не сећате се, добро. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте тада испред Занатског, у Занатском 
центру видели те неке цивиле? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не, цивиле живе нисам видео. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте видели негде Нишавића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам, питала сам. Питан је, све је питан, 
није видео тих дана. Можда у пролазу па сам се и задржала на томе. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли знате ко је, да ли сте чули за надимак 
«безбедњак»? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Молим? 
НАТАША КАНДИЋ: Јесте чули за надимак «безбедњак»? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, први пут чујем од Вас. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Изволите. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН (бранилац окр. Зорана Петковића): Да ли знате 
ко је Трајковић Стефан? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Трајковић? 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Стефан? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу да се сетим. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: А Трајковић Трајко? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: То су деца млада сигурно, не знам. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: А Давор Трајковић? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Све је то можда из те улице, али стварно 
сад не могу да се сетим. 
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АДВ.МИЛАН БИРМАН: А јесу то та деца о којима сте причали да су 
Вам рекли да су били за ону прву групу? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Е сад, да ли су то та деца или. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Па јесу ли то Трајковићи или нису, јел знате 
Трајковиће, те клинце, то неко је тамо имао 15, неко 16, неко 17 година у 
то време? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја се извињавам, али они јесу Трајковићи. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Па јесу то та деца о којима се причали? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па сад да ли су та деца не могу да се сетим 
да. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Добро. Петковић Драгољуб, ко је то? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Петковић Драгољуб? 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Ко је био шеф Цивилне заштите у Сувој Реци? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Појма ти ја немам. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Па ко је вама био главни за Цивилну заштиту? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па ја кажем Зоран ми је дао ту одећу, сад ко 
је био главни појма немам ја, апсолутно што се тиче Цивилне заштите. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Па били сте у Цивилној заштити? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја јесам био, али тог дана. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: А не знате ко је био главни за Цивилну 
заштиту? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не зна он каже Зоран Станисављевић, и њега 
спомиње. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Појма немам. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Добро, јесте задужили Ви неки камион од 
Петковић Драгољуба или од неког другог? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он и не зна ко је Петковић Драгољуб. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Сад ако се ради о овом камиону што смо 
касније возили, сад не знам о ком камиону. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Па јесте ли задужили неки камион или нисте и 
ако јесте од кога, ево да не буде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште тих дана јесте задужили неки камион ви 
као Цивилна заштита? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам задужио камион, дат нам је камион 
тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дато вам је? 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Јесте добили кључеве од камиона, не мислим 
задужио да сте, јел Вам дао неко кључеве од камиона и какав је тај 
камион био? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па каже дали су им камион.  
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим да сам описао, тај камион тај 
жути камион од Комуналног што ми говоримо задужен, ајд` да кажемо 
да је задуже, не знам да ли је он добио. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Па од кога сте добили кључеве? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Возио је тај Бора неки по презимену не 
знам. Касније кад је Бора прешао да вози аутобус и шта ја знам друге 
камионе,  онда су мене обавезали да возим и ту групу. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Па ко Вас је обавезао? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па рекли су ми ти си одавде, па вози. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Па ко? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Знају да сам радио у ауто школи. Па не 
могу да знам сад да ли је Мирковић ми рекао или ко ми је рекао, ајде 
сад. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Добро хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала.  
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Можете само, погледајте скицу само реците 
у ком је положају био камион, како је био паркиран испред Занатског 
центра, јел кабина  можда гледала према згради Скупштине општине? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је гледала кабина? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, да. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Јесу странице са стране, онај церада, да ли је 
била подигнута та церада? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Није, није, само. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Да ли то значи да је неко унутрашњост 
камиона могао да види шта се налази унутра у приколици само ако дође 
иза камиона? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Иза камиона само знам да је било отворено. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Значи само је од позади могло да се види? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Само од позади. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Добро, реците ми јесу и друге колоне 
избеглица из других крајева пролазиле кроз Суву Реку? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Кроз Суву Реку? 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јесу. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Јел се то поклапа временски са исељавањем 
ових људи из Суве Реке? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јесу. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Да ли има још питања? 
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АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ (бранилац Петковић Мирослава): Пошто је сведок 
суворечанин, Ви знате где се налази црква у Сувој Реци? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Црква? 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Знам. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: А јел знате где се налазио звоник? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Које? 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Звоник? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: До цркве је. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: А да ли знате да ли је вишља црква или звоник? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па некако сад, није ми пало на памет да то 
меркам сад, али је некако висина ми је била иста ја мислим. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Иста јел? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па не знам тачно. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Реците ми кад је кренуло бомбардовање, да ли су 
и српски цивили  бежали из Суве Реке? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јесу и пре бомбардовања и после 
бомбардовања. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: А да ли се дешавало да сте скупљали лешеве који 
су страдали од терориста? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Када страдали? 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли се дешавало да сте сакупљали лешеве 
албанске националности који су страдали од албанских терориста? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли зна он? 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли зна? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не бих знао, кад је и ко убио, њихови, 
наши, ко је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, па јасно, откуд би знао од кога су 
настрадали. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Добро, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. 
 Немате питања? Изволите господине Васиљковић. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ (бранилац Слађана Чукарића): Ви сте 
мобилисани од стране Цивилне заштите, јел тако? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли су и остала лица која су била 
мобилисана од стране Цивилне заштите била искључиво пунолетна 
лица? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па сад сам вам рекао да ли су била сва 
пунолетна не знам, да ли од 18, 19 година  рачунам да су имали та деца 
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што су били самном. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Значи били су пунолетна лица? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна, не зна, немојте. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: У реду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Следеће питање, људи који су 
учествовали у вашој екипи које сте Ви били шеф у утовару лешева, да ли 
су они били пунолетни? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја се надам да јесу. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро, малочас сте изјавили да сте 
наводно чули да је неко споменуо «Јајцета» кад сте утоварали лешеве, е 
да ли сте то тад, да ли сте сигурни да сте то тад чули или сте за «Јајцета» 
чули неком другом приликом, у неким другим ситуацијама? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Касније, касније. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Касније? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Касније, нисам знао, нисам чуо мислим тог 
дана. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Е добро,  хвала лепо. Још једно 
питање, рекли сте да сте овом приликом пронашли неке лешеве  који су 
били у униформама УЧК? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да то  сам рекао, је, је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како није тужиоче, рекао је. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Имали су. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Господине тужиоче, ко је Вама дао 
реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Васиљковићу не можете се тако 
обраћати, молим Вас, рекао је ОВК. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Јасно, и ко молим Вас судија 
руководи поступком, да ли заменик тужиоца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас господине Васиљковићу постављајте 
немојте сада да анализирате, па рекао је одговорио је, нећемо тако 
упадати. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Следеће питање још једном, да ли сте 
налазили лешеве са униформама УЧК другом приликом у граду и око 
града? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: И око града било је, било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И другим приликама је било?  
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: У граду и око града? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Сопине, шта знам друга села. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли се догађало да пронађете леш 
где је испод цивилног одела део војне опреме, мислим на мајицу или на 
неку кошуљу са значком  ОВК? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте имали прилике да видите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу да Вам кажем да Вам одговорим на 
то питање, јер не знам, нисам. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Хвала немам више питања судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала. 
 Браниоци немају више питања? Изволите. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли би могли да нам ближе опишете улаз у 
кафић тај у Занатском центру, положај камиона и онај киоск што сте 
рекли да је према општини? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Само нек ми буде јасније и гласније ово 
питање, нисам разумео, нисам чуо. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: `Оћете ближе да нам опишете положај камиона 
у односу на улаз у кафић у Занатском центру и онај киоска што сте 
објашњавали у правцу општине? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретно значи, јесте разумели питање, какав је 
положај камиона у односу на киоск? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Положај је био према окренут према 
скупштини општине. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А у односу на улаз у кафић, хоћете нам да ја не 
бих сада прејудицирао, хоћете нам рећи какав је положај камиона? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Цирада је била, приколица је била иза значи 
у позадини отворена. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Конкретно да Вас питам, задњи део камиона да 
ли је био испред уласка у кафић кад се гледа од кафића ка киоску? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па испред кафића је био, можда није био 
удаљен 4-5 метара од кафића. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Е хвала, друга ствар, да ли сте приметили или 
да ли сте Ви конкретно користили неки алкохол том приликом? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Алкохол? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да, да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Код кога? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Из флаше, јесте пили неки алкохол? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Том приликом јесте пили уопште, то је питање? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А јесте видели неког да је пијан? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да је пио? 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, само Вас питам немој да се љутите не 
мене. Хоћете ми рећи у које време сте били скупљали лешеве испред 
куће на Рештанском путу? Јел може да определите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не би знао тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре подне, по подне, не морате време? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не би знао тачно време, да ли је било око 
поднева, по подне, не могу сад да се сетим стварно. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, само једну ствар још би Вам предочио, 
Јовановић Тодор нам је рекао да су лешеви који су били код куће ОЕБС-
а и тог у то време скупљени да су сахрањени на гробљу у Сувој Реци, јел 
то дозвољавате да је то тачно или? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја сад не могу да кажем. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ви не може да се сетите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не могу да кажем, зато сам мало кад ме 
госпођа судиница питала, био толико у дилеми да ли су они лешеви 
сахрањени. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Значи не знате, ја сам Вам само рекао шта нам 
је Тодор Јовановић јуче рекао. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ту ми је нејасно. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не би знао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, уреду. Е још једна ствар, у тој кући коју 
сте рекли да је од беле фасадне цигле, јесте икад боравили у њој, јесте 
били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам, изгорени су били неки. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, да ли сте икада били пре тога, да ли сте били 
у тој кући? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У тој кући, у кући нисам улазио, а улазио 
сам у локалу који је вођен испод има ауто делова, мислим човека са 
којим сам сарађивао због делова. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, јел можемо да добијемо ону Љ слику 
113. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, немамо обуставу рада, немамо. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Повећали смо плате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Режија, хоћете молим вас фотографију 113 Љ. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел то та кућа где су били? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: С које стране је сликана ова кућа? Која је ово 
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страна куће јел знате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Мислим када гледаш од Рештанског пута да 
је предња страна. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ово предња страна? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па не могу сад да се сетим да ли је од ових 
излога ту где је била ова трговина. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А јел се види та трговина? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не види се. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не види се. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не види се, па јел у приземљу, где је трговина? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У приземљу је била трговина. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па јел видите Ви овде негде у приземљу ту 
трговину на слици? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не може да определи, не може да определи 
знате. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ово може бити да је задњи део. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па лепо Вас питам, реците ми који је ово део 
куће, јел предњи или задњи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете уопште да распознате? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У тој згради јесте био локал. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Знам, знам, Ви лепо мени, али ја Вам 
постављам одређено питање и молим Вас. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да ли је ово предња или задња страна, не 
видим локал овде. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Одговорите ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не види локал, каже, не види локал. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па зато сам и питао који део зграде види, нећу, 
не тражим али кад је поменуо локал питам га где је, значи ово део овај 
део куће јел можете сад да нам кажете који је? Јесте се присетили? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па ондак чим се не види локал значи ово 
дође задња страна. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Задња страна, а јел ово та бела фасадна цигла о 
којој Ви причате, са задње стране? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ово што видите је бела фасадна цигла са задње 
стране? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да, цела кућа је била обложена у фасадној 
цигли. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И значи овако је изгледала? 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Јесте. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, он зна која је кућа, зна где је био, 
мислим зато је и определио је која је то кућа, да је то кућа где је била 
смештена мисија ОЕБС. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја знам са предње стране да је имао локал.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, наравно Ви сте објаснили то како знате која 
је. Да ли има још питања браниоци? 
 Изволите, јел има питања? Нема? 
 Да, изволите? 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је сведок препознао још неког када је 
прикупљао лешеве, данас смо чули да је препознао Хамиде и њеног 
супруга, да ли је још некога препознао? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Приговарам, сведок је рекао да ни један леш 
није препознао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да није препознао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А Хамиде није везана за овај догађај о коме се 
води поступак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је, није препознао, рекао је. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Знам зато што Хамиде је радила са мном. 
Њу сам познавао и њу сам препознао.  
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Када је она, када сте је препознали, 
када сте нашли њен леш и њеног мужа? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па не могу да се сетим. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Јесте ли заједно са овим лешевима? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па ја мислим да је заједно. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ето видиш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро седите.  
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оптужени да ли имате питања? 
НАТАША КАНДИЋ: Само још једно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Тодоровићу угасите микрофон. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли сте тело Хамиде и Мурата Сука однели 
камионом, одвезли камионом у Призрен или на гробље у Суву Реку? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам разумео питање? 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли су тела Хамиде и Мурата Сука одвежени 
камионом у Призрен или на гробље у Суву Реку? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, они су камионом одвежени за Призрен. 
НАТАША КАНДИЋ: За Призрен? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Ја мислим тако, не могу сад да се сетим 
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тачно, али не сећам се да су сахрањени. 
НАТАША КАНДИЋ: А кажите ми да ли је у том вашем групи за 
прикупљање лешева, да ли је било осим ромске, српске деце? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: У тој тури који смо возили? 
НАТАША КАНДИЋ: Не у тој. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам сад, не могу да се сетим. 
НАТАША КАНДИЋ: Овима који су радили са вама,Трајковићи или да 
ли је било осим ромске деце, да ли је било још  неке деце млађе? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
НАТАША КАНДИЋ: Да нису Роми? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
НАТАША КАНДИЋ: Само ромска деца? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Роми и ови. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да рекли сте. 
НАТАША КАНДИЋ: Ромска деца и старији? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Судија он никад није рекао деца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте. Стално говори деца, немојте молим 
вас.  
 Добро, хвала, оптужени да ли имају питања? 
 Да ли има неко од оптужених да постави? Да ли има од оптужених 
неко? 
 Нема нико. 
 Тужиоче? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овај човек са којим сте сарађивали у овој кући 
ОЕБС-а који је радио у продавници, како се звао? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Он је био из Студенчана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел он био од породице Бериша, да помогнем? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не, не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Он је то неки? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Из Студенчана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је неко ко је долазио са стране ту да ради. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Из Студенчана, био под кирију ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е то, то сам. Хвала Вам. Јел он убијен? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Хтео сам да се размислим о имену човека 
али знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел он жив? Јесте чули нешто шта је са њим 
било? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Па ја не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не знате, добро. 
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СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нисам имао прилике ни у току рата, ни 
после рата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опт. Чукарић Слађан изволите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Судија ја имам само једну примедбу, где сте 
дозволили тужилац да збуњује сведока игром речију, да понови мене и 
да оптужи за оно што није тачно, а то је потврђено када је мој адвокат у 
испитивању сведока и на околности потврдио да то није тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Стављам примедбу да убудуће слику 
сведока «А» реко сам јуче и да убудуће не збуњујемо сведока и не 
трпамо неке речи некоме у уста човек што не зна, што не познаје неког, 
он се изјаснио да ме не познаје нити да је чуо, али неко му трпа  речи у 
уста да одговори оно што није, па имам примедбу на ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хвала господине Чукарићу, да ли има од  
оптужених неко још? 
 Нема нико. 
 Господине Крстићу да ли Ви имате још нешто да изјавите? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нешто што Вас ми нисмо питали, да ли има 
нешто што бисте Ви рекли? 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Не знам, не би имао, то је све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 
 Питања нема, сведок више нема ништа да изјави. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви имате трошкове јел тако? Ви долазите из 
Ваљева?  
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Из Ваљева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Трошкове карте аутобуске, толико можемо да 
Вам надокнадимо. 
СВЕДОК СПИРА КРСТИЋ: Нема везе, дошао сам ја колима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колима сте дошли, ми можемо у висини ето 
повратне аутобуске карте. 
 
 
 Сведок тражи трошкове у висини превоза. 
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 Суд доноси 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
 Исплатити сведоку 900,00 динара на име повратне аутобуске 
карте Ваљево-Београд, Београд-Ваљево. 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам лепо господине Крстићу можете ићи. 
 Пошто нам сведок није дошао, Новковић Ивица, наставићемо 
сутра овим редом како смо и раније заказали. 
 
 
 

Суд  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 

Прекида се главни претрес, а наставља се: 
 

 
08.03.2007. године са почетком у 09,30 часова. 

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо, довиђења. 
 
 
Записничар     Председник већа-судија 
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