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

• Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић 
 
• Пуномоћници оштећених адв.Драгољуб Тодоровић и Наташа 

Кандић  
 
• Констатује се да су из Окружног затвора приведени  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. Палибрк, Милан Бирман, Фолић Горан, Вељко Ђурђић, 
Игор  Исаиловић и Владица Васиљковић. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко ће данас мењати адв. Татомира Лековића? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Адв. Драган Палибрк, ја ћу мењати колегу 
Лековића обзиром на опште. 
 
 Уместо браниоца адв. Татомира Лековића по заменичком 
јавља се адв. Драган Палибрк. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте сагласни са тиме? 
  
 Сагласан је Нишавић Милорад. 
 
 
 
• Присутни су сведоци. 

 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Међутим, сведоци су нам тражили заштиту, тако 
да ћемо морати о томе да одлучимо.  
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Суд доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се главни претрес одржи. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су нам сведоци ту? 
 Јесу, јел тако. 
 
 

Обзиром да су сведоци чије је саслушање предвиђено за данас, 
преко Службe за пружање подршке жртвама и сведоцима, 
затражили мере заштите тако што би били саслушани под 
псеудонимом. 
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се за време одлучивања о мерама заштите искључи јавност. 
 
 
 
 ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја би вас молила судску стражу, морамо да 
искључимо јавност. Значи то је само да би се одлучило о мерама 
заштите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Може? Нека уђу, позовите сведоке нека уђу.  
Обојицу можете.  
 
 

Изостављен транскрипт  у делу главног претреса  који се 
односи на период од искључења јавности до сачињавања записника 
о одлучивању о примени посебних мера заштите  сходно одредбама 
члана 117-122 Законика о кривичном поступку који је објављен у 
«Службеном гласнику РС» под бројем 46/06 од 02.06.2006. године, а 
који је ступио на снагу 10.06.2006. године. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, обавештавамо вас да је веће усвојило 
предлог опт. Чукарић Слађана и његовог браниоца, скенирана је 
фотографија сведока «А» тако да ће се у поступку користити и та 
фотографија.  
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Судија нисам мислио, нити верујем да они 
нису мислили да буде скенирана, него да буде у хард копији да јавност 
не би видела лик, јер му је био заштићен лик. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неће видети лик биће ту на пулту па само ћемо 
показивати фотографију. 
 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можемо да кренемо? 
 

Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се у наставку доказног поступка саслуша сведок под 
псеудонимом «Б». 
 
 

СВЕДОК под псеудонимом «Б» 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате личне податке, да ли ти лични подаци 
одговарају? 
СВЕДОК "Б": Да. 
  
 Са личним подацима као у списима. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте позвани у својству сведока. Дужни сте да 
говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело. Нисте дужни 
да одговарате на питања уколико би тиме себе или неког вашег блиског 
сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети и 
кривичном гоњењу. Дакле дужни сте о свему да нам испричате, о целом 
догађају, не смете ништа прећутати. А знате зашто смо Вас позвали, јел 
тако? 
СВЕДОК "Б": Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за догађај у Сувој Реци што се десио. 
СВЕДОК "Б": Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По закону сте дужни да положите заклетву, па би 
Вас молила да прочитете текст заклетве. 
СВЕДОК "Б": Заклињем се да ћу о свему што пред судом будем питан 
(а), говорити само истину и да ништа од тога што ми је познато нећу 
прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Испричајте нам о свему што Вам је 
познато, шта се то догодило у Сувој Реци везано за страдање породице 
Бериша. 
СВЕДОК "Б": Овако, ми смо се значи, ја сам живео у Сувој Реци, 
живели смо у ул. Цара Душана ја, отац, мајка и брат. Живели смо поред 
пута, значи поред самог асвалта, а у ул. 9. Југовића живела ми је очева 
фамилија, значи деда, стричеви, то баба и остала фамилија и ми  смо 
ради сигурности пошто смо били поред пута отишли до тамо, звао нас 
деда и стриц да тамо одемо код њих да не би били поред пута и отишли 
смо одмах кад је почело бомбардовање, тамо отишли и не знам после ми 
били у двориште и једног дана не знам којег, који је то дан био и који 
датум, дошао је Бобан Вуксановић у двориште, питао каже да има неке 
кревете, стиже нам војска и милиција из Србије, покупио нас у кола. 
Претходно је питао мог ћалета, каже ништа каже страшно само каже да 
неке кревете пребаце и то, па ће каже они да се врате момци. И мој отац 
је нас пустио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваш отац се зове? 
СВЕДОК "Б": Пера. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Б": И он ништа не зна и он је отишао на свој положај човек и 
ми смо отишли тамо, изашли смо из аута и каже попни се на камион, ја 
попео и видео лешеве и ја сам се ту онесвестио. То сви знају. Молио сам 
да ме пусти, он ме није пустио, каже ајде то каже спавају људи, ја кажем 
чика Бобане то није у реду, ја имам само 14 година, ја сам дете, твој син 
иде самном у школу, значи ја не знам ништа иди боље позови неке 
старије људе, мог оца или мог деду који су људи завршили војску и који 
су мобилисани или Цивилну заштиту да то ради. Каже ајде, ајде ради 
каже боље да ти носиш њих него они тебе. Ја сам ту плакао и повраћао, 
молио, кумио да ме пустио, он није пустио и мој брат му рекао пусти 
чика Бобане њега он је стварно болестан, њега пусти он то не може да 
поднесе да гледа крв и то, пусти га, не може, не може, кад се буде 
завршило он ће каже да, сви ћете каже да одете кући и ником ништа 
каже. То је то било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је то. Ја ћу Вам постављати питања, само да 
Вас упозорим значи кад будете говорили о сведоку који је дошао са 
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Вама спомињаћете сведок «Ц».  
СВЕДОК "Б": «Ц», важи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, не сећате се када је то било, јел се 
сећате месец који је био? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да је био март. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Март `99.? 
СВЕДОК "Б": Март, али не знам баш тачан датум. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците ми пошто спомињете двориште, 
ко се налази ту, ко је све ту становао у тим кућама, дворишту, ко је ту 
све био? Са ким сте Ви живели? 
СВЕДОК "Б": Мислим то није била наша кућа, то је било од мог деде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Б": Стриц један и стриц други и још један стриц. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу они били у скупљању лешева? 
СВЕДОК "Б": Нису. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када се Бобан појавио, Бобан Вуксановић код 
Вас у двориште, да ли је дошао колима или је дошао пешице? 
СВЕДОК "Б": Дошао је колима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим колима је дошао? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да је била «Лада Нива» или «Кец», стварно не 
могу да се сетим, од та два. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био сам у возилу? 
СВЕДОК "Б": Јесте, кад је нас покупио био је сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, с ким Ви улазите у возило? Добро 
размислите и присетите се, с ким Ви улазите у возило? 
СВЕДОК "Б": Ја знам с ким сам ушао и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците. 
СВЕДОК "Б": Ја сам ушао у ауто, био је сведок «Ц». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Ц», добро. 
СВЕДОК "Б": И био сам ја и мислим да је био Недељковић Светозар. 
Мислим да смо нас троје, стварно ипак је то прошло 8 година, ја се 
стварно не сећам, а знам да смо за нас троје били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте вас тројица ушли? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И одлазите значи са Бобаном, одлазите где 
тачно? 
СВЕДОК "Б": И он скренусмо у улицу и питамо чика Бобане шта је то, 
каже па реко сам Вам момци каже неке кревете, ништа пола сата да само 
то сместите стиже нам каже војска и милиција из Србије, каже да им 
помогнемо и ми кажемо ако нема проблема ту смо да помогнемо и ми 
отишли тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е кад сте дошли где Бобан паркира кола? 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.04.2007. год.                                                       Страна  7/ 90 
 
 

_________________________________________________________________________ 
К.В.2/2006 

СВЕДОК "Б": Испред тротоара, испред Тржног центра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред Тржног центра, да ли баш испред Тржног 
центра, баш испред Тржног центра или? 
СВЕДОК "Б": Па како је оно општина, где је била општина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Б": Преко пута ту одма на паркингу ту, на ивичњаку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи са стране где је општина, јел ту са стране 
где је општина или где је Занатски центар? 
СВЕДОК "Б": Где је општина мислим да је ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се сећате само? 
СВЕДОК "Б": Па не могу баш да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јел сви излазите из кола? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви и сведок «Ц» и Недељковић Светозар, јел 
тако? 
СВЕДОК "Б": Да, сви излазимо и он нас приводи, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Бобан? 
СВЕДОК "Б": Да и каже ајде да вам пакажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Полако, да ли видите неко возило паркирано ту 
још? 
СВЕДОК "Б": Нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И јел вас он предводи где треба да идете? 
СВЕДОК "Б": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите ту неке људе, да ли ту стоји неки 
људи, да ли је било уопште људи присутно кад сте Ви дошли? 
СВЕДОК "Б": Били су овамо иза камиона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иза камиона, где видите камион, да ли видите 
одмах камион кад сте изашли из возила или га не видите? 
СВЕДОК "Б": Видео сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видели сте паркиран је био? 
СВЕДОК "Б": Да, паркиран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав је то камион? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да је била марка «Застава» камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете мало да га опишете, како је изгледао 
да ли је имао? 
СВЕДОК "Б": Па имао је цераду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:Церада, добро, какве боје? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да је био црвене боје камион, сад стварно не 
могу да гарантујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јел отворена била церада? 
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СВЕДОК "Б": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Отворена? 
СВЕДОК "Б": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви видите кад идете према Занатском 
центру, да ли видите кабину камиона или како је камион био паркиран? 
СВЕДОК "Б": Камион је био паркиран у рикверц. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У рикверц? 
СВЕДОК "Б": Да, била је отворена церада и спуштена каната доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви долазите до камиона? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите возача? 
СВЕДОК "Б": Нисам видео возача. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели возача? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можда сте обратили пажњу које су 
регистарске таблице биле? 
СВЕДОК "Б": Нисам погледао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
СВЕДОК "Б": Он је рекао ево ту то ћете да урадите и ја када сам се 
попео на камион почео сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте се попели? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта сте видели, колико је било од прилике 
лешева? 
СВЕДОК "Б": 4-5 ја мислим да је толико било на почетку и он је рекао, 
ја сам рекао шта је ово чика Бобане и онда сам се онесвестио, повукао ме 
и спустио ме доле и брат је био ту придржао ме, ја кажем молим те 
пусти ме ја ово не могу да радим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Брат вам је ко? 
СВЕДОК "Б": Трајковић Богољуб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи он је већ био тамо? 
СВЕДОК "Б": Да они су већ били у првој тури. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је била прва тура? 
СВЕДОК "Б": Ми смо били у другој тури. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел Трајковић Богољуб са вама ту био у 
дворишту и у јел био? 
СВЕДОК "Б": Јесте, јесте, ми смо сви били у дворишту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад јесте Ви видели ту прву туру која је 
отишла? 
СВЕДОК "Б": Нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК "Б": Он је дошао после по нас другу, ја сам ту био у дворишту 
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мало нама је било велико двориште ми имамо око 20 ари ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли Ви знате ко је дошао по ту прву туру? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да је исто Бобан дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да је исто Бобан? 
СВЕДОК "Б": Да, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А  нисте сигурни, не знате? 
СВЕДОК "Б": Нисам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико вам није рекао? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и значи Богољуб каже то што је рекао? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ми реците кад сте сишли са камиона, коме 
се Ви ту обраћате, Бобану? 
СВЕДОК "Б": Обратио сам се Бобану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само Бобану? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је Бобан био обучен? 
СВЕДОК "Б": Био је у униформи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У униформи, какава је то униформа? 
СВЕДОК "Б": Била је залена униформа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зелена, јел имао нешто на глави, јел се сећате? 
СВЕДОК "Б": Мислим да није имао ништа на глави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел имао неко оружје? 
СВЕДОК "Б": Нисам ни то загледао, мислим да није имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте сишли са камиона прилазите Бобану и ту 
вам је брат Богољуб? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите ту неко униформисано лице још 
осим њих поред Бобана? 
СВЕДОК "Б": Били су овамо неки испред трафике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред трафике, а да ли су ту поред Бобана? 
СВЕДОК "Б": После су онда дошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После? 
СВЕДОК "Б": Бобан им рекао, значи ја сам молио да ме пусти и Бобан је 
рекао ево довео сам ове момке који ће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте рекли, то сте рекли, само ми реците ово 
пошто кажете да сте видели 4-5 лешева, какви су то били, да ли вам је 
остало у сећању јесу то били млађи људи, мушкарци, жене, деца? 
СВЕДОК "Б": Верујте да ја кад сам само то видео и видео сам да су били 
сва од крви  ја сам одмах ако верујете да сам се одмах онесвестио и пао 
доле, а нисам видео да ли су то били деца или одрасли људи и то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И добро и где вам каже где да идете? 
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СВЕДОК "Б": Рекао нам останите ту и ја сам га лепо као једном, не 
једном и сто пута ја сам значи био ту одведен на силу госпођо. Ја сам 
имао само 14 година, узмите то у обзир ја сам био 7 разред, мислим 
мени када је мајка видела то ја сам онесвестио се и добила је инфракт и 
отац и све, значи ја сам рекао Бобане што ти твоју децу не донесеш, твој 
син иде самном у школу, како те бре није срамота и он каже то они 
спавају и ништа каже то није страшно. Ја сам морао, шта сам ја морао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је сведок «Ц» док Ви то њему говорите? 
СВЕДОК "Б": Он је био испред, одмах ту смо сви били онде на окупу. И 
молили га сви да одемо да нас пусти и никог није пустио, сви смо били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли поред Богољуба још неко био ту? 
СВЕДОК "Б": Па били су ту  и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите сви који су били? 
СВЕДОК "Б": И Светозар и сви смо били који смо били и Светозарн и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морате имена да нам кажете? 
СВЕДОК "Б": Недељковић Светозар, био је Трајковић Богољуб, сведок 
«Ц», био је Недељковић, овај Петковић Ненад Нешко и ја мислим да 
нико није био ту. После су онда накнадно дошли неки из Цивилне 
заштите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где Ви идете сада? То је накнадно из Цивилне 
заштите? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и сад идемо значи идемо по реду и  где 
долазите? 
СВЕДОК "Б": Долазимо ту испред оне пицерије не знам шта је било код 
Тржног центра ту и рекао нам ево ово ћете да урадите, кад будете 
урадили идите кући, значи није хтео да нас пусти ми смо га молили и 
није хтео и ми смо онда остали ту и то радили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта вам каже? Јел вам каже шта треба да 
радите? 
СВЕДОК "Б": Каже рекао је и ове, каже из овог локала све треба да се 
лешеви убаце у овом камиону, реко нам је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И сад опишите како то изгледа, ви улазите у 
пицерију јел тако? 
СВЕДОК "Б": Да. Улазимо у пицерију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С ким сте ушли да ли се сећате с ким улазите у 
пицерију? 
СВЕДОК "Б": Не могу се сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и како сте сада скупљали лешеве, како сте 
их преносили, опишите нам то? 
СВЕДОК "Б": Имала су нека носила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су била носила? 
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СВЕДОК "Б": Испред камиона била су доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред камиона? 
СВЕДОК "Б": И после узели смо та носила и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел искључиво са носилима сте преносили? 
СВЕДОК "Б": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте носили и рукама или само носилима? 
СВЕДОК "Б": Нас је било малте не доста ту, неко је носио у рукама неко 
је носио у носила, искрено речено можда сам ја да кажем ту и најмање 
радио пошто је мени било мука и ја сам се склонио тамо они су више 
радили ја сам можда да не кажем 4-5 лешева пренео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И опишите нам мало како је изгледало кад сте 
ушли у пицерију, како је то вама, какав је утисак оставило када сте 
видели све то? Шта сте видели? 
СВЕДОК "Б": Кад сам ја ушао у пицерију плашио сам се, мислим никад 
до тада нисам видео тако рећи да кажем мртвог човека, били су сви један 
наспрам другог и тако у полулежећем положају сви су били доле на 
плочицама и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел пуно било ту људи? 
СВЕДОК "Б": Па од прилике јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу били у униформама, јесу то били цивили? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да су били цивили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кога видите јел има по структури ко је ту све? 
Жене, деца? 
СВЕДОК "Б": Јесте биле су жене, деца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мушкарци? 
СВЕДОК "Б": Да мушкарци били су, овако ја не знам никог ко је био ту 
и то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте можда неког препознали? 
СВЕДОК "Б": Не никога нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никога нисте препознали? 
СВЕДОК "Б": Нисам. Ја никога нисам знао од њих и то је шта је мене 
интересовало школа, кући, шта је могло једно дете од 14 година да 
интересује.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И реците ми да ли сте чули да ли је било неких 
пуцњава? Да ли се пуцало ту док сте преносили? 
СВЕДОК "Б": Ми док смо ту били није се пуцало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Док сте преносили? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел тако из пицерије у камион, нисте чули 
пуцање? 
СВЕДОК "Б": Нисам ја чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте долазили јесте чули пуцање? 
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СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли је била можда та пицерија 
запаљена? 
СВЕДОК "Б": Не могу то да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК "Б": Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био неки леш код камиона, код камиона, 
значи не на камиону, него код ту? 
СВЕДОК "Б": Ево овако сад ћу ја да кажем, то ја нисам видео да је био 
леш када смо ми ја мислим да смо прву туру пребацили онда одморили 
мало и један од полицајаца стварно не могу да се сетим како се зове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прва тура, да чујемо, колико је то од прилике 
људи сте пребацили? 
СВЕДОК "Б": Само могу да вас лажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто мислите прва тура, то рачунате до 
одмора? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је то била прва? 
СВЕДОК "Б": Да одморили смо и један од полицајаца је рекао нам ево 
овде има продавница сад ћу ја да вам напуним нешто да поједете неке 
слаткише донео нам, отишли смо ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је од полицајац, јел га знате? 
СВЕДОК "Б": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било ту полицајаца? По вашој процени 
колико је било полицајаца? 
СВЕДОК "Б": 4-5. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 4-5 и тај један вам каже да? 
СВЕДОК "Б": Да, донео нам слаткише и отишли смо ја, сведок «Ц» и 
Трајковић Богољуб да узмемо те слаткише и неке лименке од сока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где се одмарате? 
СВЕДОК "Б": Одмарали смо се овамо позади камиона код траве, била је 
једна трава доле и ту смо сви седели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми јел ту постоји нека трафика? 
СВЕДОК "Б": Трафика постоји испред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ту стајао неко? 
СВЕДОК "Б": Ту је стајао сведок «А», ја мислим да је сведок «А» стајао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, погледајте ту фотографију сведока «А»? 
СВЕДОК "Б": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је стајао. И шта он ради? 
СВЕДОК "Б": Он је стајао сам испред трафике и ништа. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само је стајао? 
СВЕДОК "Б": Да. Ми смо њега видели ту је стао и ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа није радио? 
СВЕДОК "Б": Да, ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се нешто обраћао вама, јел нешто вам каже? 
СВЕДОК "Б": Није се мени, мени се није обраћао ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И добро одморили сте се, да ли је камион у 
међувремену отишао? 
СВЕДОК "Б": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Отишао је камион? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви видите где, где одлази, мислим којим 
правцем је ишао? 
СВЕДОК "Б": Отишао је према правцу Призрена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте видели човека који је ушао, возача 
који је био? 
СВЕДОК "Б": Који је возио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "Б": Нисам то видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК "Б": Нисам видео, часна реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И добро, да ли вам неко нешто сад каже, камион 
одлази да ли вам неко каже јел готово можете да идете или кажу не 
може још? 
СВЕДОК "Б": Рекао нам исто каже останите још ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
СВЕДОК "Б": Бобан је био, вратио се кад је прва отишла тура, ја сам га 
поново питао јел може да идемо, каже не, не можете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало, где се вратио Бобан? Јел и Бобан 
отишао са камионом? 
СВЕДОК "Б": Није он отишао са камионом него не знам ишао је негде 
колима када је прва тура, после је пребачен он је дошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А са ким је отишао колима? 
СВЕДОК "Б": Нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте видели кад се вратио колима? 
СВЕДОК "Б": Видео сам њега само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само њега? 
СВЕДОК "Б": И коме он прилази? 
СВЕДОК "Б": Пришао је овамо код нас, каже седите  мало момци 
одморите и рекао узмите ово да попијете по сок и ја сам рекао мени 
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господине није ни до сока ни до ничега ја те лепо молим да ме пустиш 
да одем кући и он каже ево још мало 10-15 минута и сви ћете каже да 
одете својим кућама.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што још мало, шта се чека? 
СВЕДОК "Б": Чекало се, имало је још неких лешева у пицерији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел долази поново камион? 
СВЕДОК "Б": Долази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то онај исти камион који је био? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да је исти. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да је исти, црвени мислите да је? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел видите сад ко вози тај камион? 
СВЕДОК "Б": Нисам видео, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште не видите човека? 
СВЕДОК "Б": Нисам видео човека, часна реч значи нема потребе да 
лажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и како паркира камион? 
СВЕДОК "Б": Исто је паркирао као што је први пут паркирао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Б": И онда смо ми поново исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто, ко вам говори сада да идете поново? 
СВЕДОК "Б": Говорио нам исто један полицајац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је то полицајац? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим  да се, не знам му право име и презиме, имао је 
бркове овако, мислим да је Мики. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мики мислите да је? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте га ви познавали од раније, јел он из Суве 
Реке или није? 
СВЕДОК "Б": Јесте из Суве Реке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте познавали сте га? 
СВЕДОК "Б": И њега сам исто молио да ме пусти, али добро ја човека не 
кривим зато што му њему Бобан рекао да нас не пусти док се све то не 
заврши. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта вам Мики каже? 
СВЕДОК "Б": Ево момци још ово мало и онда идете кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А одакле се он сад појавио? Јел стајао ту док сте 
ви седели и одмарали и док сте ишли у пицерију, јесте га видели када 
сте били први пут када сте ушли у пициерију, Микија? 
СВЕДОК "Б": Нисам га видео испред пицерије, овамо где је сведока «А» 
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био ту испред трафике, они нама ништа нису говорили него нама је тако 
рећи све Бобан наредио да то товаримо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и ви одлазите поново у пицерију? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми  по некој вашој процени, пошто сте 
Ви ипак лешеве товарили колико сте од прилике утоварили лешева у тој 
првој тури? 
СВЕДОК "Б": Само би вас слагао, могу да кажем 20-30, не знам тачан 
број. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и јел било још доста у пицерији кад сте 
ушли? 
СВЕДОК "Б": Па било је можда још њих 10-11 кад је оно дошао друге 
туре камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И јел сви улазите, сви који сте били тамо? 
СВЕДОК "Б": Знате овако кад је дошла Цивилна заштита онда смо ми 
тако рећи више одмарали него што смо радили и они  су онда све то 
радили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Цивилна заштита колико сам схватила 
појављује се када је дошао други пут камион? 
СВЕДОК "Б": Није баш други, током прве већ туре је дошла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А већ током прве? 
СВЕДОК "Б": Пред крај, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кога видите, кога препознајете? Јел знате 
некога ко је дошао из Цивилне заштите? 
СВЕДОК "Б": Па знам, ја мислим да је  ту био тог дана Паја не знам како 
се презива да ли беше Милановић или Миливојевић, Паја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Б": Онда мислим да је био Јовановић Сава и били су још неки 
људи али не сећам се, не знам значи име и презиме, знам њих Саву и 
Пају зато што они живе у тој улици где сам ја живео а ови људи они су 
има их више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па колико је по вашој процени, колико је било 
људи? 
СВЕДОК "Б": Из Цивилне заштите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "Б": Па било је једно 6-7 је њих било. Јел могу да мало узмем 
воде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, како да не. Значи сад они исто улазе у 
пицерију и они исто скупљају лешеве? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте заједно, јесте и ви улазили поново? 
СВЕДОК "Б": Они су улазили, ми нисмо, ми смо стојали онде испред 
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камиона, испред  где је био, где је била трава седели доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су они били обучени? 
СВЕДОК "Б": Били су у плавој униформи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У плавој униформи? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и шта се дешава, причајте нам сад шта се 
ту дешава? Они преносе, јесу ли и они носилима, рукама, како су 
преносили? 
СВЕДОК "Б": Носили су и рукама и у носила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
СВЕДОК "Б": Значи то је можда трајало још једно 10-15 минута, они су 
носили и онда, онда смо ми, био је то утоварен камион и исто је не знам 
не могу да се сетим баш који полицајац рекао нам узели смо, дали нам 
лименке да оперемо канату од крви да би се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам дао? 
СВЕДОК "Б": Дао нам један полицајац, ја мислим, не знам му име не 
могу се сетити, дао нам лименке да би опрали канату од крви да би се 
каната затворила. Узели смо крпе неке и брисали ту канату. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте вршили утовар тих лешева да ли је неко 
давао знаке живота, да ли сте приметили да ли је неко био жив? 
СВЕДОК "Б": Нисам то приметио кажем ти ја када сам ушао оно не знам 
како сад то да кажем, сад онај мирис ме и оно да ли је то од крви или од 
нечег другог мени је тако то сметало да ми је мука долазила. Кажем ја 
сам  можда 4-5 лешева и склањао се овамо у страну, само што ме нису 
пустили да одем кући.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули да је ипак неком приликом дошло 
до пуцања? 
СВЕДОК "Б": Колико се ја сећам ја нисам чуо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја би вам предочила само у том делу евентуално 
можда ће вас то подсетити, када вас је заменик тужиоца питао «ово што 
кажеш да су били 4-5 полицајаца, знаш ли ко је од њих пуцао и 
докрајчио ове који су преживели», Ви кажете «ја сам само овог једног, 
није био дете био је одрастао, можда 12-13 година, Мики, када је био 
мало жив и померило се дете то сам видео и ништа више нисам видео», 
«када је пуцао у њега, где му је пуцао», «у тело»? 
СВЕДОК "Б": Ја сам рекао, ја мислим да је Недељковић Светозар видео 
то дете како рита се и као и даје знаке живота и ми смо позвали њега и 
да је Мики отишао, а да сам не сећам се да сам ја рекао да је Мики њега 
докрајчио, мислим пуцао у њега. Знам да је Мики, видео сам кад је он 
ушао у пицерију, а ми смо овамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад како је то, значи  Недељковић кажете да је 
видео да је то дете давало знаке живота? 
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СВЕДОК "Б": Недељковић из Цивилне заштите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
СВЕДОК "Б": Кажем и ми смо били овамо на страну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме саопштава Недељковић? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да је Микету и ових их Цивилне заштите, каже 
Мики једно дете је овде живо и они су, он и још један полицајац, не знам 
ко је, ушао унутра и ми смо се овамо склонили, ко је у њега после пуцао 
је то нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел чујте пуцање? 
СВЕДОК "Б": Па ми смо били овамо, мислим да се чула се пуцњава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел то било појединачно, рафално, како сте 
чули? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да је појединачно, једном је пуцано, не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Појединачно, један пут или више? 
СВЕДОК "Б": Један пут.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је опет тако неко улазио и рекао да је неко 
преживео или је то само тај један једини пут? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да је то једини пут колико се ја сећам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте видели то дете? 
СВЕДОК "Б": Нисам видео дете, јер га ја нисам ни, ја га нисам товарио 
на камион, не знам ко га је товарио. Исрено речено ја од тих лешева 
никога нисам познавао, значи наводно никога нисам препознао ни једног 
човека или једну жену или неко дете, нисам препознао никог јер нисам 
имао никакве контакте са њима и то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли је било још неко ту убиство, да 
сте Ви били видели или сте чули да се пуца, док сте Ви били ту? 
СВЕДОК "Б": Колико се ја сећам ја нисам више видео убиство. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Реците ми да ли знате ко је Јашар Бериша? 
СВЕДОК "Б": Не знам лично њега, никад га нисам видео, а чуо сам да је 
радио на пумпи, само то знам, ништа више. А могу значи да гарантујем 
и часна реч да то ко хоће да потврди да ја њега никад нисам њега видео 
овако у животу, нисам ни познавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте чули нешто шта се догодило са њим? 
СВЕДОК "Б": Нисам. Кажем ти ми смо ту били онда је било они су 
товарили то и сведок «А» кад је то било онда пошли према трафици и он 
каже ајде идите кући, каже све је завршено и немојте каже више да се 
враћате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, да ли сте чули шта се десило ту, да ли је неко 
причао, спомињао Јашара, то где сте Ви били? 
СВЕДОК "Б": Нисам чуо, зато што смо ми били овамо иза после 
камиона, такорећи испред трафике колико се ја сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли чули ко га је убио? 
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СВЕДОК "Б": Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Инсистирам на томе зато што сте поново када 
сте били саслушани код истражног судије овако рекли, «знаш ли ко је 
радио на бензинској пумпи у то време», «не знам њега, чуо сам, чуо сам 
да је убијен», «јеси ли чуо ко га је убио» пита Вас заменик тужиоца, а Ви 
кажете «причало се ту када смо утоварали да га је «Јајце» убио»? 
СВЕДОК "Б": Ја могу да потврдим например значи слушајте да се тога 
не сећам да сам ја то рекао, гарантујем животом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то сте, то је Ваш исказ, ја Вам цитирам Ваш 
исказ. 
СВЕДОК "Б": Значи ја нисам чуо да је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је било 22. априла 2004. године. 
СВЕДОК "Б": Господина «Јајцета» ја иначе не знам овако лично а не 
знам му ни право име и презиме и њега никад нисам виђао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево то сте Ви децидирано рекли, «причао се ту 
када смо га утоварили да га је «Јајце» убио», тај исказ се снима знате? 
СВЕДОК "Б": Знам да се снима, ја значи верујем вама и суду али ја се 
тога не сећам да сам ја то рекао, искрено речено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ево и 20. фебруара 2006. године такође кад 
сте били саслушани код истражног судије описивали сте да сте чули 
пуцањ, «да ли знате ко је пуцао», «па били смо у кафићу, нисам тачно 
видео, али чуо сам пуцањ»? 
СВЕДОК "Б": Јесам чуо пуцањ, ја мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Ко је пуцао, знате ли му надимак» пита вас адв. 
Милан Бирман, Ви кажете «знам надимак, чуо сам кад су ови мало 
старији рекли, надимак му је мислим «Јајце», значи поново кажете да је 
«Јајце»? 
СВЕДОК "Б": Можда сам ја то рекао оно у. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте дужни да нам кажете све што знате. 
СВЕДОК "Б": Разумем ја Вас и ја сам зато и дошао, значи можда сам ја 
то рекао али стварно се ја тога не сећам да сам рекао, јесам чуо пуцњаву 
ја иза тога стојим и потврђујем то. Кажем ја да Јашара никад нисам ни 
видео и не знам како је човек изгледао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, сад Вас не питам за то, а кажите ми, Ви 
кажете «Јајцета» не познајете? 
СВЕДОК "Б": Не, а јесам тога дана видео ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК "Б": Њега сам видео тога дана ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту сте га видели, јер тако сте и изјавили? 
СВЕДОК "Б": Да испред трафике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред трафике? Па шта он ради? 
СВЕДОК "Б": Да, стојао је исто и имао пушку у руци. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је изгледао, ајде опишите га мало пошто 
сте га видели, како је изгледао, висок, низак, крупан, како је изгледао? 
СВЕДОК "Б": Стварно њега ја никад нисам виђао, значи ја сам само тога 
дана виђао њега ту и иначе овако га не познајем га лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како је изгледао, опишите га? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да је мали, низак онако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Б": Да је низак човек и као ниже грађе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га од раније познавали? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И добро, шта је сад тачно? Јесте видели да 
«Јајце» пуца? 
СВЕДОК "Б": Нисам то видео, часна реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта значи то није тачно што сте рекли код 
истражног судије и један пут и други пут? Сад мењате исказ. 
СВЕДОК "Б": Не мењам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извините, ја се извињавам, али он је рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте ме само прекидати молим Вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, нећу Вас прекидати али није он никад 
рекао да је он видео, он никад није рекао да је он видео, он никад није 
рекао да је он видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, њему је предочено да га је «Јајце» убио, 
децидирано је рекао, сад мења исказ, немојте ме прекидати, то можете и 
на крају. 
СВЕДОК "Б": Ја нисам лично видео да је он њега убио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, није вам то ни речено, него да се причало 
да га је «Јајце» убио, Ви сад кажете не знате то ништа? 
СВЕДОК "Б": Ја сам био овамо и људи су причали, а ја нисам чуо ко је 
то причао, јер смо ми били овамо на једној страни а људи су били на 
другу страну камиона, ја то потврђујем, а ко је причао значи не знам 
људе, ја знам из Цивилне заштите и рекао сам само Јовановић Саву и 
Пају и никог више а били су људи још ту из Цивилне заштите и стварно 
њих не знам, да их сад видим ја не би их препознао. И они су ту 
причали, а ја нисам видео ко је убио њега, ни ко га је убацио у камион.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК "Б": Нисам то видео, то могу да потврде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога да је убацио у камион? 
СВЕДОК "Б": Па мислим тог Јашара ко је убацио у камион, ја то нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте га видели када је долазио Јашар? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад мени је овако нејасно да ли Ви говорите о 
том пуцњу у пицерији да чујете или говорите о пуцању ван пицерије? 
СВЕДОК "Б": Ја сам чуо пуцањ само у пицерији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само у пицерији? 
СВЕДОК "Б": У пицерији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кажете? 
СВЕДОК "Б": Кад се то дете, кад је то дете давало неке знаке живота. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад говорите да сте Ви седели и одмарали се, да 
је то више Цивилна заштита радила, али нисте тако говорили рекли сте 
да сте и Ви ушли у пицерију, знате? 
СВЕДОК "Б": Слушајте госпођо да вам ја једно кажем, ја не могу се 
сетити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ћу вам ја предочити. 
СВЕДОК "Б": Важи, нема проблема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ако не можете да се сетите, ево ја покушавам 
да вам предочим знате, па ако се сетите. 
СВЕДОК "Б": Па мислим то је прошло 8 година и значи ја сам ипак био 
дете кад ми је баш требало да се развија мозак мени је стао, значи 8 
година је прошло од тога ја никога нисам знао од њих. Оно што могу да 
се сетим ја то потврђујем 100 %. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад сте рекли да сте Ви ушли били, разумете, у 
пицерију? 
СВЕДОК "Б": У пицерију јесте ушао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, и како сад то, како се то одвија, ко улази, ко 
пуца, значи Ви излазите из пицерије и ко улази сада у пицерију, кога 
видите да улази у пицерију? 
СВЕДОК "Б": Ушао је Мики у пицерију и још један полицајац, не знам 
како се он зове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "Б": Не знам, а ко је пуцао нисам видео, од њих двоје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли знате ко је Тановић? 
СВЕДОК "Б": Чуо сам за њега, али не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се спомиње он ту док сте Ви били ту, да ли 
се он спомињао? 
СВЕДОК "Б": Нисам чуо за њега да се он спомињао, можда сам и чуо 
али не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте чули, добро. Да ли је био неки полицајац 
који је певао? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да јесте, мислим да је то господин «Јајце»  
мали, тамо испред трафике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред трафике? Па како у ком моменту Ви 
чујете да он пева? 
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СВЕДОК "Б": Па били смо овамо ми иза камиона, он је певао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како је он вама деловао, како се он то 
понашао? 
СВЕДОК "Б": Па не знам како се он понашао, не могу да опишем, не 
знам како да кажем како се он понашао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како је вама деловао, пева? Шта пева? 
СВЕДОК "Б": Нисам, не знам шта је певао. Нисам могао ја баш сваки 
детаљ да знам, ја сам ту и најмлађи био од све њих, зна ко је ту чисто о 
том ми сведоци, ја сам ту најмлађи био, међу њима свима, ја лепо 
тврдим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не ја Вас само питам то што сте запамтили. 
СВЕДОК "Б": Ја кажем то је значи оно што сам запамтио, што сам ја то 
и кажем, али ипак нешто прошло је 8 година не сећам се значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте још неког полицајца видели? Морам да 
Вас подсећам тако пошто то је само што сте рекли током излагања онда 
се присетите? 
СВЕДОК "Б": Видео сам ту Микија, колико сам ја могао да запамтим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте рекли. 
СВЕДОК "Б": Видео сам «Јајцета». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли би могли да препознате «Јајцета» кад би га 
видели, да ли би га препознали? 
СВЕДОК "Б": Можда би га препознао, можда и не би. Њега лично овако 
никад нисам виђао и нисам познавао. Једино тог дана што сам га ту 
упознао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате ко је командир полиције? 
СВЕДОК "Б": Знам ко је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да је господин Радојко био командир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он био тада ту? 
СВЕДОК "Б": Ја њега нисам видео ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га видели уопште? 
СВЕДОК "Б": Можда у пролазу је прошао можда колима, али овако 
лично и да се он мени нешто обратио или ја њему, нисам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, у ком моменту Ви видите Радојка да 
пролази колима? Значи имамо моменат кад сте дошли са Бобаном, има 
моменат кад скупљате лешеве, одлазите, у ком моменту Ви видите 
Репановића? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим он је само прошао колима доле према правцу 
Призрена и ништа више, а није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ме разумете, значи инсистирам на томе 
само да ми кажете, када га Ви видите, кад први пут сте видели 
Репановића, долазите и да ли је тамо када сте дошли са Бобаном? Да ли 
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сте га видели да је прошао тада или не? Кад сте дошли? 
СВЕДОК "Б": Кад смо дошли тог момента ја њега нисам виђао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га видели у моменту када сте скупљали 
те лешеве? 
СВЕДОК "Б": Кад смо скупили јесте прошао је колима само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте завршили са скупљањем лешеве па је 
прошао или је још трајало скупљање лешева? 
СВЕДОК "Б": Мислим да је још трајало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још је трајало, да ли је прва тура скупљена па је 
наишао или? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да је прва тура. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је камион отишао када сте видели да је 
прошао колима? 
СВЕДОК "Б": Не знам, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите, значи мислите да је то та 
прва тура када је скупљено лешева да је тада прошао? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим колима је прошао, како су кола изгледала? 
СВЕДОК "Б": Искрено речено нисам загледао кола, не сећам се који је 
ауто био, можда «кец», могу да претпоставим али не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве боје, да ли вам је запало какве је боје? 
СВЕДОК "Б": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел застао? 
СВЕДОК "Б": Можда секунду једну и одмах је наставио пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је причао са неким? 
СВЕДОК "Б": Нисам то видео кажем ја сам њега само видео онако у 
пролазу случајно је окренуо главу, прошао и ништа више.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је још некога било? Да ли познајете 
Јовановић Ненада? Да ли знате ко је то? 
СВЕДОК "Б": Јовановић Ненад? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли знате ко је то? 
СВЕДОК "Б": Не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "Б": Не знам, господина Радојка знам зато што је његов син 
ишао самном у школу, једино њега знам а овог другог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто кажете да је било 4-5 униформисаних 
лица па покушавам да видим још кога сте ту препознали? 
СВЕДОК "Б": Не знам стварно, часна реч, њега не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте Ви видели да је Бобан Вуксановић 
отишао, у ком моменту он одлази? 
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СВЕДОК "Б": Чим нас је предао ту и рекао нам шта да урадимо и одмах 
после можда минут-два или пет је отишао.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И јел Вас предаје некоме, јел каже ко ће сада да 
ту буде главни коме да се обраћате? 
СВЕДОК "Б": Да реко је ту, и реко је господину Микету ево ови момци 
ја сам чика Микета питао, чика Мики јел могу да одем кући и Бобан је 
њему рекао немој момке да пустиш док посао не заврше. Ја господина 
Микија не кривим он је можда и слушао наређења ја сам њега питао зато 
што њега лично знам, Микија. Разумете.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи рекао је да се њему обратите, Микију? И 
њега сте питали? 
СВЕДОК "Б": Да питао сам њега, чика Мики јел могу кући, каже извини 
дечко каже чуо си шта је рекао командир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад кад сте били априла саслушани 2006. 
године, то је релативно неко скорије време. 
СВЕДОК "Б": Априла 2006.? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Априла 2006. године, другачије сте то рекли, 
пита Вас адв. Горан Фолић «ко је преузео команду када је отишао др 
Бобан у погледу наређивања шта да радите, да ли да убацујете лешеве и 
тако даље», Ви кажете «нама је господин, мислим да је «Јајце» два до 
три пута рекао ајде пожурите, пожурите», «јели вам претио том 
приликом», Ви кажете «да рекао је, ја сам рекао»? 
СВЕДОК "Б": Па да то ево кад ме овако подсетите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само полако. 
СВЕДОК "Б": Могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, «рекао ја, ми смо сви рекли ми не 
можемо више ово да радимо и он је рекао, запретио пушком, боље ви да 
њих утоварујете него они нас, немој да ви будете међу њима», то је 
дакле тако сте рекли да је «Јајце» рекао? 
СВЕДОК "Б": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад кажете Мики, па ко је? 
СВЕДОК "Б": И Мики и «Јајце», ја сам њих питао, њих двоје да ме 
пусте, он је рекао јеси чуо што је рекао боље да ти њих товариш него 
они нас, то значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко вам то каже Мики или «Јајце»? 
СВЕДОК "Б": «Јајце» нам то рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Јајце»? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А значи стајали су један поред другог кад сте Ви 
питали и молили? 
СВЕДОК "Б": Јесте, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто сте улазили у пицерију, носили сте 
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лешеве, да ли сте имали прилике да видите оружје неко? 
СВЕДОК "Б": Оружје у пицерији? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, у пицерији? 
СВЕДОК "Б": Нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су биле неке, да ли је било неко оружје ван 
пицерије? Да ли сте видели да је негде на земљи сложено или било где, 
било где? 
СВЕДОК "Б": Нисам то видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели оружје? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели ни да било ко држи, да ли сте 
видели неке амблеме можда УЧК? 
СВЕДОК "Б": Нисам то видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте ни то видели? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте имали прилике? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми нисте ми спомињали да ли је био 
Станко Трбољевац, јел знате ко је то? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим њега лично не знам, али чуо сам када су људи 
разговарали да су га звали Станко, Станко и он исто и њему је била, 
човеку је била исто мука и он је исто повраћао и није могао то да ради и 
ја мислим да је и он био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што нам све не причате тако, мислим ја стално 
вам извлачим из контекста. 
СВЕДОК "Б": Ја искрено кажем зато што Ви мене подсетите, значи ја се 
сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро где је Станко, где стоји он? 
СВЕДОК "Б": Ту смо значи сви стојимо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви сте били, и он је тад био? 
СВЕДОК "Б": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је он дошао? Са којом екипом он долази? 
СВЕДОК "Б": Са Цивилном заштитом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са Цивилном заштитом? 
СВЕДОК "Б": Да. Ја лепо кажем значи оно што ме Ви подсетите и што ја 
се сетим, ја значи кажем, ја ипак кажем ти још једном и сто пута ћу да 
кажем ја сам тамо отишао на превару значи имао сам 14 година, ја дан 
данас сам значи неспособан госпођо, имам значи ту да вам покажем које 
и лекове пијем и све, ишао сам и код психолога и код психијатра значи, 
оно што се сетим ја могу да кажем, оно што се не сећам. Стварно значи 
ја можете да замислите не знам, извините можда да ли имате Ви децу 
значи како је мојој мајки тад било и мом оцу. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро то сте нам све објаснили. 
СВЕДОК "Б": Како је мени било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумем. 
СВЕДОК "Б": Па јесте, али ја сам ту оштећен, ја сам значи ту значи на 
силу доведен, значи на превару. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте нам све објаснили. 
СВЕДОК "Б": Значи ја ту никог не кривим од полицајаца, ја једино 
кривим господина Бобана, зато што ме он ту довео, није ме нико други 
довео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми да ли знате ко је Мирко Ђорђевић? 
СВЕДОК "Б": Мирко Ђорђевић? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "Б": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "Б": Не могу да се сетим, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што спомињете, сад ме ово интересује, не 
знате да ли је «Лада» да ли је «кец», кажете да су биле две туре? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Две туре, па ме интересује, Ви сте 
претпостављате са «кецом» као дошли, јел тако «Заставом»? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да је са «кецом», знам значи лично да ме је 
Бобан возио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте видели «Ладу»? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да нисам видео.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни једно друго возило ту нисте видели? 
СВЕДОК "Б": Кад смо ми стигли испред Тржног центра? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "Б": Мислим да нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а реците ми да ли сте видели неке људе у 
неким кожним јакнама да су стајали? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да су пролазили? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели неки дим, да ли је нешто било 
зашаљено када сте долазили, да ли сте имали прилике да видите да је 
нешто горело да је било запаљено? 
СВЕДОК "Б": Нисам, нисам то приметио да је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте приметили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте чули после да је било нешто запаљено? 
СВЕДОК "Б": То сам чуо значи, када смо ми стигли кући, били смо сви у 
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крви и видео нас отац мој и мајка и покојни деда што ми пре 4 месеца 
умро ми деда, значи и пре недељу дана умрла ми баба данас јој дајемо 7 
дана, и мој деда је ваљда неко му то рекао и однео нека колица горе и 
пошао каже, пошао је горе. Шта је радио горе и узео неки песак ставио 
на колица и отишао је горе према том Тржном центру, а шта је радио не 
знам и рекао је нама почео да нас, ударио нам шамар ко вас то натерао, 
зашто сте то отишли да радите, ми смо рекли дедо ми то нисмо отишли 
добровољно, нас је преварио господин Бобан и он је отишао сад ћу ја да 
идем лепо код њега у канцеларију да разговарам са њим, како је могао 
вас да превари, што није звао нас старије људе, мене или твог оца или 
има овде доста старијих људи него да вас узме да се ви потресете. Он је 
отишао нека узео колица и песак и кренуо према Тржном центру и каже 
сад ћу ја са њим да разговарам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А реците ми да ли сте код општине 
видели неке људе, да ли су неки стајали ту код општине? Да ли је било 
људи? 
СВЕДОК "Б": Било је људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли неког препознајете можда међу тим 
људима који стоје ту? Да ли сте видели неког кога Ви знате? 
СВЕДОК "Б": Можда сам и видео, можда, не могу да се сетим да ли сам 
неког препознао, видео сам неке људе, можда сам у исказу рекао да сам 
можда препознао некога, али не могу да се сетим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате ко је Петковић Зоран? 
СВЕДОК "Б": Петковић Зоран? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли знате ко је то? 
СВЕДОК "Б": Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то? 
СВЕДОК "Б": Па знам ко је он, пошто је он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је радио, шта је радио? 
СВЕДОК "Б": Е не знам где је он радио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "Б": Не знам, знам му сина, значи што сам се дружио са њим 
једино тако знам и знам да су беше они становали код мог стрица у 
дворишту, једино то знам, а иначе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га видели тог дана? 
СВЕДОК "Б": Тог дана ја њега нисам видео ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште га нисте видели? 
СВЕДОК "Б": А тих дана значи марта месеца од почетка бомбардовања, 
јесте га сретали можда? 
СВЕДОК "Б": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК "Б": Не, веруј мени да сам ја после тога дана више нигде ни на 
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улицу нисам излазио, сав сам био уплашен, значи да ме неко поново не 
превари да ме негде не одведе, значи нисам се одвајао од куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Нишавић Милорад звани 
Мишко? 
СВЕДОК "Б": Нишавић? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да ли знате ко је то? 
СВЕДОК "Б": Знам ко је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је то? Шта је он био у то време? 
СВЕДОК "Б": Шта је био не знам стварно, али знам исто значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како га знате? 
СВЕДОК "Б": Знам га исто преко његовог сина пошто сам исто са 
његовим сином ишао у школу, па једино тако знам, а шта је он радио и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде опишите нам га како је он то изгледао? 
СВЕДОК "Б": Био је онако крупнији човек и имао бркове, можда мало 
нижег раста и то. Њега значи током целог бомбардовања нисам виђао у 
Сувој Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште га нисте виђали? 
СВЕДОК "Б": Нисам га виђао уопште. Њега и Зорана Петковића нисам 
видео током целог бомбардовања, током целог рата, њих нисам виђао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли знате Папић Рамиза? 
СВЕДОК "Б": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, да ли знате ко је Јовановић Тодор? 
СВЕДОК "Б": Не знам ни њега. Јел могу само нешто да вас питам 
госпођо, ако није проблем тај. Значи нека питања мени постављате која 
ја уопште њих не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не, и то нам значи да нам кажете. 
СВЕДОК "Б": Па кад би ја знао значи рекао би. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и то је одговор и то нам значи. И то нам 
значи, не питам Вас ја што Ви све знате него Вас питам  и оно што не 
знате, морате да кажете знам или не знам.  
СВЕДОК "Б": Разумем ја вас и ваше послове све овде вас овде 
присутних, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли сте чули за име Ељшани Абдулах? 
СВЕДОК "Б": Нисам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте чули? 
СВЕДОК "Б": Никад нисам чуо, искрено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вратићу се поново на Јашара, кажете да знате да 
је радио на бензинској пумпи? 
СВЕДОК "Б": Знам преко мог оца, то ми је отац рекао, а ја њега нисам 
виђао да је радио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли знате ко је после радио на бензинској 
пумпи, да ли сте виђали некога ко је радио на бензинској пумпи после 
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тога? 
СВЕДОК "Б": Нисам виђао, кажем ти да ја од тога дана после никад 
нисам ни ишао према цркви и тамо тај део где је милиција, општина и то 
никад нисам излазио тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел знате где је Рештански пут? 
СВЕДОК "Б": Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рештански пут, јел знате где је? 
СВЕДОК "Б": Рештански пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пут за Рештане где је то? 
СВЕДОК "Б": Само мало ако могу да се сетим. Ја мислим да је пут за 
Рештане кад се иде од једне улице овамо скреће се према кад се иде 
овамо од друга села исто овамо према Ораховцу и то овамо, Рештане и 
то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте пролазили ту, јел знате ко је ту живео, ко је 
ту становао? 
СВЕДОК "Б": У Рештане ко је становао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "Б": Не знам ко је становао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, да ли сте Ви чули уопште за породицу 
Бериша? То је велика једна породица. 
СВЕДОК "Б": У Рештане? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "Б": Нисам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте чули. Молим Вас не питам ја сад за 
Рештане, ја питам уопште сад за породицу, уопште за породицу Бериша 
да ли сте чули? Осим Јашара Берише? 
СВЕДОК "Б": У Сувој Реци јесам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чули сте? 
СВЕДОК "Б": Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел знате шта се догодило са њима? 
СВЕДОК "Б": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, па јел знате ко је ту поубијан у тој 
пицерији ко је убијен? 
СВЕДОК "Б": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте чули да ли се уопште причало о томе тих, 
тог дана, сутрадан, тих дана, да ли сте чули ко су ти људи који су ту 
поубијани? 
СВЕДОК "Б": Ја искрено речено не знам нисам чуо ко је ту убијен од 
породице како беше Бериша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК "Б": Ко је ту убијен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико ништа није причао? 
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СВЕДОК "Б": Није код нас, значи веровали или не да ја никада нисам 
причао ни свом оцу ни супрузи ни мајки шта је било, кога сам видео, 
разумете, једино што сам причао да нас Бобан одвео тамо и ништа више, 
а ко сад мислим то је ваша ствар ако ми верујете да ја то никад нисам 
причао никоме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Спомињали сте цркву, да ли сте Ви некада 
одлазили до звоника? 
СВЕДОК "Б": До звоника, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли можете, ако се сећате, да кажете шта је 
вишље звоник или црква? 
СВЕДОК "Б": Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је вишље звоник или црква? 
СВЕДОК "Б": Шта је више, па ваљда је виши звоник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То мислите, јел да? 
СВЕДОК "Б": То мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде опишите нам како је било у Сувој Реци од 
бомбардовања, да ли је било пуцања, да ли је било неких дејстава ОВК, 
да ли сте чули да је уопште било неких дешавања тих дана? 
СВЕДОК "Б": Па ту где смо ми живели у улици, кажем ти значи ми смо 
имали велико двориште, од тог дана када смо оно радили значи више ту 
нисмо ни излазили, родитељи нас нису пустали тако рећи ван дворишта, 
ту смо се играли ко и сва деца друга и ван значи ја до моје куће веровали 
или не да ја нисам ишао, зато што сам у моју кућу ако треба да идем 
морао да изађем на главни пут јер ми смо ми живели поред центра, 
поред асвалта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли знате кад је бомбардована Сува Река, да 
ли је било од почетка бомбардовања, тих дана бомбардована или не, да 
ли се сећате тога? 
СВЕДОК "Б": Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се.  
 Ја ћу сад замолити оптужене да устану, Ви ћете прићи, ако не 
видите добро ми би или овако, мислим да је једноставније да нам судска 
стража доведе оптужене овде да видимо кога може да препозна па бих 
вас молила да их доведете овде, све оптужене.  
 Ви ћете добро погледати  и рећи ћете кога препознајете, кога 
знате.  
 Овако можете, овим овде, овако тим, на том делу скроз тамо до 
краја, до краја стакла. Не, не, овако, овако све их у реду постројте, тако, 
мислим да више добијамо, скроз тамо до стакла. 
 Погледајте, приђите тамо, погледајте добро кога знате и реците 
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кога знате.  
 Наочаре би Вас молила да скинете. 
 Да ли знате? 
СВЕДОК "Б": Господина ја мислим да не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Б": Исто њега не знам.  

Ја мислим да је то господин «Јајце». 
Господин Радојко. 
Господин Мики. 
И њега исто не знам. 
Чика Мишка знам. 
И овог господина не знам. 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. 
 
 
 Констатује се да је сведок под псеудонимом «Б» препознао 
Чукарић Слађана кога је назвао као «Јајце», Петковић Мирослава 
Микија, Репановић Радојка и Нишавић Милорада кога је ословио са 
чика Мишко.  
 
   
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми још ово сам хтела да Вас питам, да ли 
сте приметили да ли је било неке друге полиције, неке друге униформе 
осим ових полицајаца које сте видели? Нисте ми само рекли у којим 
униформама су они били, ти полицајци? 
СВЕДОК "Б": Мислим да су плаве униформе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Плаве униформе, да ли сте видели неку другу 
униформу? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Искључиво плава униформа? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел писало нешто на тој униформи? 
СВЕДОК "Б": Нисам загледао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је нешто било око рукава да ли сте 
приметили? 
СВЕДОК "Б": Нисам приметио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте приметили? 
СВЕДОК "Б": Нисам часна реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу сви носили капе, качкете, шта су носили? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да су имали оне капе, качкете шта су. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То би било. Изволите питања. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине «Б» ако сам ја 
схватио Ви треба, Вама је Бобан рекао да треба шта, да истоварате неке? 
СВЕДОК "Б": Да, кревете, као рекао нам да стиже милиција и војска из 
Србије, да то помогнемо. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: А што се Ви пењете на 
камион, јел Вам неко рекао да се пењете на камион или? 
СВЕДОК "Б":  Да рекао је ево овде и кад сам ја видео, он ми то рекао 
лично. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Јесте се Ви попели на 
камион? 
СВЕДОК "Б": Попео сам се само, ставио овако једну ногу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па зашто, зашто се пењете 
на камион? 
СВЕДОК "Б": Молим? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Зашто се пењете на 
камион? 
СВЕДОК "Б": Он је реко да ту има кревети, разумете. И кад сам ја то 
видео ја сам се одмах и спустио се доле брат ме је онда придржао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ја нисам добро схватио где 
се налази тај камион, где је камион? 
СВЕДОК "Б": Камион је мало испред пицерије био, значи попео се горе 
на једном као тротоару, на платоу шта је оно. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је та пицерија на 
главној улици, разумете? Схватио сам да је то преко пута општине? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: И ту је Бобан стао са аутом, 
Ви сте изашли и отишли с преке стране? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Е сад, дакле да ли је та 
пицерија такође на главној улици? 
СВЕДОК "Б": Па није баш на главној има он до троторара, и то има 
један тротоар где је био камион, па је онда као мало увучено. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли се камион, да ли се 
камион види са главне улице и та пицерија да ли се то види са главне 
улице? 
СВЕДОК "Б": Он је такорећи стајао испред тротоара и камион онда смо 
ми камион видели. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, не, дакле да ли се 
камион види са главне улице и та пицерија? Да ли се то види са главне 
улице? 
СВЕДОК "Б": Нисам то приметио да се види. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, него обзиром на свој 
положај да стекнемо ми представу како то изгледа, разумете? С обзиром 
на положај тог локала ако није на главној улици, него негде унутра по 
дубини, да ли нешто заклања да се то не може видети са улице и тако, 
знате? 
СВЕДОК "Б": Е сад ја то нисам приметио да ли се камион види  са неке 
стране. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Кад сте га Ви видели, кад 
сте, јесте ли видели камион када сте изашли из аута ту пред општином, 
јесте ли  видели камион тамо преко? 
СВЕДОК "Б": Јесте. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па дакле онда види се са 
главне улице, не? 
СВЕДОК "Б": Па види се са улице, значи он је одмах се ставио испред 
тротоара господине. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Е колико је то далеко од 
главне улице, рецимо по вама колико је далеко камион? 
СВЕДОК "Б": Од главне где је општина? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Од главног пута, од главног 
пута? 
СВЕДОК "Б": Нема 5, 10 метара, 15 не знам, од прилике. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, а колико је камион, 
Ви кажете рикверцом је упаркиран? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Колико је, па онда 
претпостављам да је та задња страна камиона ближа пицерији? 
СВЕДОК "Б": Како? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Задња страна камиона да 
ли је ближа пицерији? 
СВЕДОК "Б": Да, каната где је оно позади, јесте ближа.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да, е колико је то сада 
далеко од пицерије? 
СВЕДОК "Б": 5 до 10 метара. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: 5 до 10 метара, дакле то је 
тај простор по коме Ви носите лешеве? 
СВЕДОК "Б": Да, да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Остаје ми нејасно, остаје 
ми нејасно како Ви то и кад Ви то видите Репановића да пролази аутом 
на главној улици, а овамо сте где сте и забављени послом који већ 
радите? 
СВЕДОК "Б": Па ми смо онда, ја сам онда. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Како Ви то видите уопште 
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Репановића да пролази улицом? 
СВЕДОК "Б": Па пролази зато што смо се ми онда склонили, разумете, 
склонили смо се јер било је нас доста, разумете и неко је онда носи два 
па одмори, и тако да смо се склонили. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дакле то је било у 
ситуацији кад Ви нисте ништа радили? 
СВЕДОК "Б": Да, кад ја баш нисам носио тада је можда је човек је 
прошао у пролазу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам схватила да сте Ви рекли када је прва тура 
отишла да сте га видели? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је то, објаснио је. Јесте када је отишла. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Док је трајала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И после је трајало, трајало је утоваривање, али 
тад сте га угледали? 
СВЕДОК "Б": Да, кад сам ја склонио се као да се одморимо, после су 
онда неки момци дошли исто из Цивилне заштите, они су, ја сам стао и 
случајно окренуо главом према општини и човек је прошао и ништа 
више. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: А реците ми, Ви рекосте 
био је тамо сведок «А» и то пре него што Вам показасмо неку 
фотографију, да ли Ви познајете од раније сведока «А»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има испред себе. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли га Ви од раније 
познајете, Ви сте прочитали ту, ја знам то Ви сте ту прочитали име и 
презиме сведока «А», па сам стекао утисак да га познајете од раније, 
рекосте био је ту сведок «А», али хоћемо да то рашчистимо? 
СВЕДОК "Б": Познајем га да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Познајете га, да ли знате 
његов надимак, немојте га рећи ако знате, само ми реците да ли има неки 
надимак? 
СВЕДОК "Б": Има, знам, виђао сам дечка. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли неко проверава јел 
има живих? Јел неко преживео, било у пицерији, било кад Ви изнесете 
леш напоље, пре него што се утовари у камион да ли неко проверава да 
ли је особа мртва или можда жива? 
СВЕДОК "Б": Док смо ми то товарили нико у том моменту није 
проверавао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Јер чули смо овде да је ту 
Бобан нешто стално, да је проверавао? 
СВЕДОК "Б": Ја њега нисам виђао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, тако смо чули овде. 
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Ви кажете утоварили сте камион и камион одлази и Ви сте сели да 
одморите, да ли је у пицерији тада остало још лешева? 
СВЕДОК "Б": Јесте још неколико, не знам тачан број, али. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Како је «Јајце» био обучен? 
СВЕДОК "Б": У плавој униформи. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У плавој униформи, какву 
је капу имао? 
СВЕДОК "Б": Па плаву исто.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Полицијску капу? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нормално потпуно, све 
ништа неуобичајено? 
СВЕДОК "Б": Мислим да јесте. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је неко од породице 
Јашара Берише долазио код вашег оца или код вас касније да можда да 
се распитује за страдање? 
СВЕДОК "Б": Код мог оца није долазио, али ја мислим да је код деде 
покојног долазио, пошто деда је био старији и можда дружио се са њима, 
можда је код деде долазио. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па не, немојте можда, него 
ако знате да је долазио неко? 
СВЕДОК "Б": Не могу да гарантујем. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па да пита и тако? 
СВЕДОК "Б": Ја то нисам видео, а лично код мог оца није долазио. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да Вас питам, да ли знате ко је Крстић 
Спира? 
СВЕДОК "Б": Крстић Спира, знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био он тада ту? Јел долазио, да ли сте га 
видели, Крстић Спиру? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да њега нисам виђао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га видели? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питања? Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја не желим да Вас сада потресем да Вас враћам 
у догађај који сте преживели па ме тако и схватите  да ништа 
злонамерно Вас нећу питати, али кад Вас је пред истражним судијом 
када су Вас питали да ли је неко био жив кад сте Ви почели да их 
убацујете, па сте Ви рекли, «мислим да је један био жив, али полумртав, 
после су они не знам, мислим да су их пушкама убили, ми смо их 
уносили у камионе», «јеси ли видео ко их је пушкама дотукао», «јесам,  
један од милиционера»,  «који», «не знам, мислим да се зове Мики, брка 
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један», јел то чика Мики кога сте мало пре препознали? 
СВЕДОК "Б": Јесте господин кога сам њега препознао овде, али не 
сећам се да сам баш њега видео да је он убио, знам то дете када је видео, 
значи Светозар и још један из Цивилне заштите, њега су звали да он је 
ушао са још једног колегу и видео да је то и чуо сам пуцања да ли је сада 
он, да ли је неки други, њега нисам стварно видео да је он пуцао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знате зашто, зато што на даље питање «где му 
је пуцао», Ви кажете «у тело му је пуцао». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сте рекли, то је тачно, то сам Вам и ја била 
предочила. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Тако да то се некако колико сам ја схватио 
односи на овог чика Микија кога сте, па је он рекли сте да је он пуцао у 
тело, знате ако нисте то видели, онда? 
СВЕДОК "Б": Ја се стварно не сећам, часна реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако сте рекли, то сам вам исто предочила. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад идем даље, да Вас можда подсетим, рекли 
сте данас и тада помињете дете 12-13 година, а како знате да је то дете, 
односно да је то неко ко је стар 12-13 година? 
СВЕДОК "Б": Можда дајем претпоставку зато што није био можда већи 
од мене или старији. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел то значи да сте га видели? 
СВЕДОК "Б": Па видео сам када је ми таман да уносимо друге лешеве, 
видео сам једно дете помера се и ја и Светозар и још двоје људи из 
Цивилне заштите и ја сам се онда уплашио и изашао и рекао овима из 
Цивилне заштите и они су позвали полицајце и ушли су унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сте рекли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па то, то, то је сад ново, то је ново, он је видео 
то дете да је живо. Ви сте видели па сте се уплашили и изашли напоље, а 
онда су, ко је ушао унутра у кафић? 
СВЕДОК "Б": Мислим да је Мики ушао и још један полицајац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је тај други? 
СВЕДОК "Б": Не знам стварно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел неко од ових данас што сте их видели? 
СВЕДОК "Б": Па можда је и од њих, али нисам, не могу да се сетим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. И сад се враћам на оно друго, овај човек 
што је радио на пумпи, па сте чули да је убијен па причало се кажете 
овако «причало се ту када смо утоваривали да га је «Јајце» убио», е јел 
то била прва тура, први камион, за време утовара првог камиона или за 
време утовара другог камиона? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте то чули, да? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, када сте Ви то чули? 
СВЕДОК "Б": Па ја мислим да је, искрено речено, ја мислим да је то у 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.04.2007. год.                                                       Страна  36/ 90 
 
 

_________________________________________________________________________ 
К.В.2/2006 

другој тури било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У другој. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У другој тури, а кад је господин «Јајце» певао 
поред трафике, за време прве туре или друге туре? 
СВЕДОК "Б": Не могу да се сетим стварно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте чули прво да господин «Јајце» пева па 
онда од ових ваших да је он убио или обрнуто? 
СВЕДОК "Б": Не могу да се сетим, часна реч. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И последње питање, кажете деда се ваш љутио 
и хтео да разговара са Бобаном, чика Бобаном? 
СВЕДОК "Б": Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И онда је узео колица са песком и отишао? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па где је отишао са тим колицима? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате? 
СВЕДОК "Б": Према општини је отишао. Дал према општини или према 
Тржном центру. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зашто, а зашто, шта ће му сад та колица са 
песком? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате због чега? Да ли је рекао зашто иде 
са песком? 
СВЕДОК "Б": Ништа, не знам да ли је неко њему рекао да то мора да 
однесе или је то стварно не знам, часна реч. Знам он је узео колица и 
пошао на горе и рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сте нам и рекли. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо, изволите. Пуномоћник оштећених. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Сада на ваше питање је рекао да им је 
неки полицајац дао из лименке да оперу руке крваве, а Ви сте питали ко, 
а он је рекао да не зна ко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ко вам је. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А овде у истрази је рекао да им је то 
«Јајце». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Па то да отклонимо то. 
СВЕДОК "Б": Па могуће, ја кажем значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел могуће? Каже он да је заборавио, али ево сад 
када га подсећамо он каже стално каже могуће, заборавио сам. 
СВЕДОК "Б": Да ли је он или још неки други знам давао нам каже 
узмите попите и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел тачно ово што сте рекли у истрази? Јел 
тачно? 
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СВЕДОК "Б": Да нам је он давао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "Б": Па можда нам је и дао, не знам. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да није било, није му било предочено, 
нисам забележио, рекао је не сећам се ко је. Да ли је му је познато да су 
неке куће запаљене у овој Сувој Реци и ближој околини у то време, у то 
баш време о коме говоримо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам је познато? 
СВЕДОК "Б": У мојој улици, ја код мене нису биле запаљене куће код 
нас у насељу, у дворишту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли су биле негде запаљене куће? 
СВЕДОК "Б": Можда са друге стране, можда јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви то не знате? 
СВЕДОК "Б": Не знам. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли му је познато да је било неких 
пљачки из продавница, да су обијене продавнице па да су опљачкане у 
време тог почетка бомбардовања? 
СВЕДОК "Б": А можда и јесу, а можда и нису, ја кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, да ли је Вама познато? 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Мислим да ли Ви знате за неки случај? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате? 
СВЕДОК "Б": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, добро. 
СВЕДОК "Б": Нисам ја у томе ни учествовао, ни ништа.  
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А да ли зна да ли је било исељавања? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате за исељавања, јесте видели да се 
неко? 
СВЕДОК "Б": Па ја мислим да то питање баш мени не треба ни да се 
постави, откуд ја знам да ли су они изашли. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је видео ја сам рекао колоне? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па није излазио, он каже да уопште нису 
излазили из дворишта више. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Па добро, али овде се изјашњавао и. 
СВЕДОК "Б": Па добро господине јел имате Ви дете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, полако, немојте тако да се обраћате, пита 
Вас само оно што сте Ви видели, али ја сад Вам кажем, он је рекао он 
није излазио више из дворишта. 
СВЕДОК "Б": Значи то може да потврди и моја мајка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, па не знате, уреду. 
СВЕДОК "Б": Нека дође нека друга жена из комшилука, па нека они 
потврде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Станите мало молим Вас. Изволите. 
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АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Мислио сам, говори се, овде смо чули 
да је било неких колона, да људи иду па то да видим, то може да зна и 
дете ученик другог разреда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, па наравно, па наравно. 
СВЕДОК "Б": Јесте можда би да сам ја видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али не зна, он је рекао да није излазио. 
СВЕДОК "Б": А можда су они са главног пута ишли, нису пролазили 
кроз нашу улицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да одговарате док вам не дам дозволу. 
СВЕДОК "Б": Извините. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Само ћу да кажем због тих реплика, да 
младе особе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Боље памте. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Боље могу да знају да ли се неко 
исељава или да ли неко даје знаке живота, а онда се питало о знацима 
живота. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, да не би остало овако да сам ја 
будала. Каже овде је, не знам, не сећам се да ли сте му то предочили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ово каже да је пуцао у тело Мики. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ја сам му предочила, јесте. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: После колико је чуо пуцањ тај кад је 
ушао унутра, после колико времена? 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Судија ја се извињавам, рекао је да је ушао Мики 
и још једно лице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још једно лице, јесте. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Немојте само Мики, немојте. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да, после колико је чуо тај пуцањ? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На шта мислите после? 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Кад је ушао, видео га је да улази и 
после колико чује пуцањ? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли одмах пуца или је после неког времена 
пуцао? 
СВЕДОК "Б": После неког времена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После неког времена. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Шта то значи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел то чекао мало, шта ушао? 
СВЕДОК "Б": Па ја више нисам улазио у локал. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, када су та два лица која Ви кажете да су 
ушли Мики и још једно лице, да ли одмах чујете пуцањ како су они 
ушли или? 
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СВЕДОК "Б": Мало касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало касније, па колико би то било касније? 
СВЕДОК "Б": Након 6, 7 минута можда, не знам 5-6, 2-3 минута не знам 
тачно значи сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Мислим да сте Ви питали да ли је 
било неке друге полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Али ме интересује колико их је било, 
да ли је било? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је 4-5 униформисаних  је било. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Није било камиона неких са којима су 
евентуално долазили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро немам више. 
НАТАША КАНДИЋ: Сведок нам је рекао да је видео у пролазу 
комнадира полиције и то прецизно каже да је он био у аутомобилу, 
прошао и отишао, па јел он тада види још неки аутомобил? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да није. 
СВЕДОК "Б": Нисам виђао. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је то онда значи један једини аутомобил 
који је прошао па га Ви због тога памтите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који је прошао, да ли је то један једини? 
СВЕДОК "Б": Јесте, јесте. Значи једини тај аутомобил који је прошао 
доле према правцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према? 
СВЕДОК "Б": Према правцу Призрена, други аутомобил нисам видео. 
НАТАША КАНДИЋ:  А ко је био са командиром? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сам је. 
СВЕДОК "Б": Нисам загледао. 
НАТАША КАНДИЋ: Не, него где Ви стојите када га видите, јел то она 
пауза или? 
СВЕДОК "Б": Ја лепо кажем ја сам тада, кажем ти из Цивилне заштите 
они су нас мало заменили и рекли момци одморите, ја сам случајно како 
је можда камион овде био ја сам се померио овако и окренуо главу тамо 
према општини, према главном путу и случајно загледао и то је то било.  
НАТАША КАНДИЋ: Па јел га Ви видите у том тренутку кад се он 
зауставља ту испред општине или? 
СВЕДОК "Б": Можда секунда једна је стао и одмах је наставио даље. 
НАТАША КАНДИЋ: А јел видите јел са неким разговара? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам га. 
СВЕДОК "Б": Нисам то видео. 
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НАТАША КАНДИЋ: Рекли сте нам да сте видели и неке цивиле? 
СВЕДОК "Б": Јесам. 
НАТАША КАНДИЋ: А ко су ти цивили? Јел су то грађани или неки? 
СВЕДОК "Б": Извините нисам разумео питање, ако можете мало боље 
овај. 
НАТАША КАНДИЋ: Поменули сте кад је председница питала да ли сте 
видели неке људе у кожним јакнама? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
НАТАША КАНДИЋ: Ви сте онда рекли да сте видели неке цивиле, а 
никога у кожним јакнама? 
СВЕДОК "Б": Овамо код Цивилне заштите и код општине то сам јесам 
видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код општине, рекао је, рекао је да је било људи, 
али не зна. 
НАТАША КАНДИЋ: А јесу то грађани Суве Реке или вама потпуно? 
СВЕДОК "Б": Не знам. 
НАТАША КАНДИЋ: Не знате? 
СВЕДОК "Б": Не знам. 
НАТАША КАНДИЋ: А јел било жена ту? 
СВЕДОК "Б": Нису, ја мислим не знам стварно нисам загледао да ли су 
биле жене. Видео сам можда двоје, троје мушкараца, али исто имали су 
плаве, да ли је то Цивилна заштита или.  
НАТАША КАНДИЋ: Паја кога помињете, јел он из Цивилне заштите 
или? 
СВЕДОК "Б": Имао је плаву униформу, да ли је то Цивилна заштита или 
шта је ја не знам. 
НАТАША КАНДИЋ: А јел сте са њим разговарали тада? 
СВЕДОК "Б": Да ли смо били у контакту? 
НАТАША КАНДИЋ: Да? 
СВЕДОК "Б": Нисмо. 
НАТАША КАНДИЋ: Јел неко од ваших брат Богољуб или неко 
разговарао са њим? 
СВЕДОК "Б": Нисам ја то видео, мени је брат рекао, стој тамо одмарај 
се, значи не знам ког је пандура замолио да седнем тамо на трави и да се 
одмарам да не би то гледао, не знам да ли је, можда је и разговарао 
можда и није, не знам да ли је разговарао са неким.  
НАТАША КАНДИЋ: А од кога сте, рекли сте истражном судији, рекли 
сте да Ви од Нешка чујете касније да су то, да је то породица Бериша, јел 
тада док боравите тамо док је она пауза, јел тада сазнајете да су то 
чланови породице Бериша или неком другом приликом? 
СВЕДОК "Б": Они су били са једне стране камиона, неки ту из Цивилне 
заштите и ови из наше улице, ми смо били са друге стране и док смо 
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ваљда, док су они утоварали ми смо били овамо, тако сам ја чуо. 
НАТАША КАНДИЋ: И шта јел тада неко каже нешто или неко други? 
СВЕДОК "Б": Нешко је са неким причао из Цивилне заштите, да ли. 
НАТАША КАНДИЋ: Да су то чланови породице Бериша? 
СВЕДОК "Б": Па они можда их они препознају зато што они су имали 
можда тад и по 27-28 година, не знам.  
НАТАША КАНДИЋ: А да ли можда сте приметили јел било неког леша 
испред кафића? 
СВЕДОК "Б": Испред кафића? 
НАТАША КАНДИЋ: Да? 
СВЕДОК "Б": Колико се ја сећам не, сви су били унутра. 
НАТАША КАНДИЋ: А имали сте 14 година, то је стварно тешко. 
СВЕДОК "Б": Па јесте тешко, ја знам мени како је кад се свега тога 
сетим и то ево могу слободно да покажем налазе и лекове које пијем и 
дан данас када сам овде дошао па сам морао да пијем лекове и то, 
мислим морате да имате ви разумевања према мени. 
НАТАША КАНДИЋ: Па имамо, има суд. 
СВЕДОК "Б": Свака част. 
НАТАША КАНДИЋ: А јесте могли као дете да приметите како су ти 
људи убијени? 
СВЕДОК "Б": Не знам ја, кажем кад смо ми дошли  они су били у 
кафићу, ко их је убио и како су они убијени ја то не знам.  
НАТАША КАНДИЋ: А кажите ми ко је некоме из Цивилне заштите 
рекао да има неко дете које се помера? 
СВЕДОК "Б": Извините нисам чуо. 
НАТАША КАНДИЋ:  Ко је некоме из Цивилне заштите рекао да има 
неко дете које се помера? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате? 
СВЕДОК "Б": Не знам име стварно. Ја кажем лепо, значи рекао сам кога 
сам знао, значи Јовановић Саву из Цивилне заштите и Пају, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то Александар Милановић, како се зове тај 
Паја? 
НАТАША КАНДИЋ: Да, да, Александар Милановић. 
СВЕДОК "Б": Да. 
НАТАША КАНДИЋ: То је Паја. 
СВЕДОК "Б": Значи Сава је мени ко дође неки можда даљи стриц, 
разумете, јесте се он презива Јовановић  а ја Трајковић, можда кажем 
њега сам знао и ове, а ове другу господу нисам знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
НАТАША КАНДИЋ: Јуче смо од сведока овде чули да су његови рекли 
да ће да иду код Бобана да приговарају да се буне због тога што су 
одвели децу, да ли знате неког да је из ваше породице, или од стричева 
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да ли је неко ишао разговарао са? 
СВЕДОК "Б": Нико није ишао, ја мислим да нико није ишао. 
НАТАША КАНДИЋ: А јел сте некада после тога, јел сте то су очеви 
ваших другова из школе, командир Репановић и Нишавић, да ли сте 
некад са њима разговарали. 
СВЕДОК "Б": Да ли сам ја разговарао? 
НАТАША КАНДИЋ: Да? Јесу вас некад нешто питали? 
СВЕДОК "Б": Нису никад, ја кажем значи после тога дана ја господина 
Радојка више никад нисам видео, господина чика Мишка никад нисам 
видео, значи цело бомбардовање, Зорана исто нисам виђао њих ту у 
Сувој Реци. 
НАТАША КАНДИЋ: А Микија да ли сте видели? 
СВЕДОК "Б": После тих дана? 
НАТАША КАНДИЋ: Да? 
СВЕДОК "Б": Не, више никог од тих полицајаца нисам виђао, ја сам 
лепо рекао да више нигде нисмо ни излазили. Кога сам ту видео тога 
дана то је ту било и више никога нисам виђао нити излазили нити 
шетали нити ништа. 
НАТАША КАНДИЋ: А да ли сте у Крагујевцу, јел знате где породица 
опт. Нишавића живи? 
СВЕДОК "Б": Где живи? 
НАТАША КАНДИЋ: Да? 
СВЕДОК "Б": Знам да је у Крагујевцу. 
НАТАША КАНДИЋ: А јесте га виђали од кад сте дошли у Крагујевац? 
СВЕДОК "Б": У Крагујевац? 
НАТАША КАНДИЋ: Да? 
СВЕДОК "Б": Виђао сам га јесте, виђао сам се и са његовим сином, 
дружили смо се. 
НАТАША КАНДИЋ: А да ли сте знали да он прави неку истрагу о томе 
шта се догодило у Сувој Реци? 
СВЕДОК "Б": Не знам ништа. 
НАТАША КАНДИЋ: А јел вас је некад нешто питао о томе? 
СВЕДОК "Б": Мене никада ништа није питао човек. 
НАТАША КАНДИЋ: Никада ништа? 
СВЕДОК "Б": Ни ја њега ни, кад би се видели оно само добар дан-добар 
дан и ником ништа. 
НАТАША КАНДИЋ: А јел познајете његову браћу? 
СВЕДОК "Б": Његову браћу? 
НАТАША КАНДИЋ: Да? 
СВЕДОК "Б": Па познајем. 
НАТАША КАНДИЋ: А јел знате где је била мисија ОЕБС-а у Сувој 
Реци? 
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СВЕДОК "Б": Не знам.  
НАТАША КАНДИЋ: А јел знате где су његова браћа радила? 
СВЕДОК "Б": Искрено речено не знам, ја знам да су они доле имали 
ауто школу, а где су да ли су они ту радили или где су у другој фирми 
радили, не знам. 
НАТАША КАНДИЋ: А јел сте се виђали сад са браћом пре него што сте 
позвани на суд или кад сте ишли код истражног судије, јесте их виђали у 
том периоду? 
СВЕДОК "Б": Не, нисам. 
НАТАША КАНДИЋ: Нисте их уопште виђали последњих две године? 
СВЕДОК "Б": Виђао сам их у граду, јесте. 
НАТАША КАНДИЋ: Они знају да сте Ви сведочили? 
СВЕДОК "Б": Па не знам ја да ли они знају, мене никад нису. 
НАТАША КАНДИЋ: Нико Вас није питао? 
СВЕДОК "Б": Нису часна реч. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Браниоци изволите. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Да ли сведок познаје Јовицу Трајковића? 
СВЕДОК "Б": Јел треба да се окренем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, гледајте у нас. 
СВЕДОК "Б": Познајем, па пада ми стриц. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: А јесте ли га видели тога дана о коме сте 
причали сада? 
СВЕДОК "Б": Тог дана он је био ја мислим да је у првој тури био и он се 
човек онесвестио и мислим да је он отишао кад смо ми одмах стигли. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: А јел Ви нисте били ту кад је он отишао, јел 
тако? 
СВЕДОК "Б": Нисам ја био ту. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Е добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел могу само ја да се надовежем. Да ли док Ви 
још нисте пошли, да ли је Јовица већ стигао? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да су они стигли, јер ја мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га видели јел дошао у двориште када 
сте Ви требали да кренете овамо? 
СВЕДОК "Б": Нисам ја њега виђао у двориште зато што је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Ви сте дошли са Светозарем Недељковићем 
на то место, јел тако? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим са Светозаром Недељковићем и са сведоком  
«Ц». 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: А јесте се Ви удаљавали много од Светозара 
Недељковића тога дана или сте били ту у округу 5 метара један и други? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И са Богољубом сте рекли да сте дошли, 
Трајковићем? 
СВЕДОК "Б": Могуће да сам и са њим, стварно се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад сте рекли, данас, и Богољубом. 
СВЕДОК "Б": Па ми смо сви били ту, такорећи малтене у једном кругу 
сви. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала.  
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Нека нам сведок мало боље појасни где је то 
Зоран Петковић са својом породицом становао? Пошто је почео о томе 
да прича, а за одбрану је то  важно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците. 
СВЕДОК "Б": Извините за кога? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петковић Зорана. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: За Зорана Петковића, рекли сте да сте са 
његовим сином ишли у школу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел има он брата, јел знате јел има брата 
Петковић Зоран? 
СВЕДОК "Б": Петковић Зоран? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "Б": Па можда и има и не знам ко му је брат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ко му је брат? 
СВЕДОК "Б": Не знам, часна реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Па нек се изјасни само о месту становања 
Зорана Петковића? 
СВЕДОК "Б": Зоран знам да је становао мислим да је у двориште код 
моје стрине и стрица, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па где би то било? 
СВЕДОК "Б": Па у двориште где је то било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па где у ком делу Суве Реке? 
СВЕДОК "Б": Значи где је становао мој деда, стриц, стрина, сви ту у ул. 
Девет југовића. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Јесу то стамбене зграде или су то породичне 
куће? 
СВЕДОК "Б": Ма јок, то је била кућа.  
АДВ.МИЛАН БИРМАН: А `99. године где је становао са породицом? 
СВЕДОК "Б": Не знам, не знам где му је била кућа. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Јел становао у кући? Одакле тај мали долази у 
школу што сте ишли са њим? Јесте се посећивали, нисте? 
СВЕДОК "Б": Па јесте, виђали смо се у школи и то. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: А јесте ишли код њега кући? 
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СВЕДОК "Б": Нисам ишао. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Па јел знате где је становао Зоран Петковић 
или не знате? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да су ту неке, код неке зграде становали, да ли 
је живео у згради или помоћне зграде, кућице шта су то ја стварно не 
знам. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Добро, хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли има још питања, изволите. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Судија Вас је питала од кога сте чули 
надимак «Јајце», можете ли да нам сад одговорите од кога сте чули да се 
тај човек кога сте Ви препознали зове «Јајце»? 
СВЕДОК "Б": Од кога сам чуо? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да? 
СВЕДОК "Б": Мислим од његових колега ту. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли сте Ви имали неки контакт са 
полицијом? 
СВЕДОК "Б": Са полицијом? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да? 
СВЕДОК "Б": Тог дана ту? 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Не, не, претходног, пре покретања 
овог поступка, након повлачења са Косова и Метохије? И да ли Вам је 
неко од полицајаца показивао слику овог човека за кога тврдите да је 
«Јајце»? 
СВЕДОК "Б": Па показивали су. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Ко вам је показивао ту слику? Да ли 
вам је ту слику показивао извесни инспектор који се зове Срђан? 
СВЕДОК "Б": Не знам како се зове, то су ми показивали у Крагујевцу, 
још док сам живео у колективном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад како су Вам показивали, шта кажу јел само 
једну слику или је било више слика? 
СВЕДОК "Б": Било је више слика али ја њега нисам препознао на слици, 
тога дана смо ја и брат заједно били у СУП-у у Крагујевцу, брат тај 
Богољуб и показали су нам овако 4-5 слика. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Б": Значи ту је био «Јајце» и Мики, а ја од њих никога нисам 
препознао, часна реч. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи од тих 4-5 слика Ви сте препознали да је 
то? 
СВЕДОК "Б": Нисам препознао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте препознали. 
СВЕДОК "Б": Мој брат је њих све препознао пошто је он био старији, он 
је имао тад да ли 18 или 19 година, мислим да је 18 и по. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Б": А ја њих нисам препознао. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Па да ли сте данас овог човека за 
кога тврдите да се зове «Јајце» препознали на основу вашег ранијег 
сећања или на основу фотографије коју вам је презентирала полиција? 
СВЕДОК "Б": Ја сам то рекао зато што сам тога дана видео њега ту и 
значи сад по лику када овако човека видим, онда сам га препознао. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли сте сигурни да је он био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да ли је сигуран, па рекао је. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Молим Вас судија, молим Вас. Са 
које дистанце сте га видели? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са које дистанце, па ево сад овде из непосредне 
близине га је препознао. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Не, не, молим Вас тамо. На основу 
слике га је препознао, молим Вас судија. 
СВЕДОК "Б": Нисам ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није рекао на основу слике, не, не. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Дозволите ми полако и немојте 
тужилац да ми упада. На колико метара сте били удаљени од «Јајцета» у 
Сувој Реци? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците. 
СВЕДОК "Б": Шта, 4-5 метара овако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро. Да ли Вам је неко тада причао 
да је видео да је «Јајце» убио неког, Ви сте чули да је неко причао да је 
«Јајце» убио некога, да ли сте чули да је неко видео од тих људи тамо да 
је «Јајце» убио некога? 
СВЕДОК "Б": Нисам чуо и нисам то видео. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Хвала судија немам више питања. 
Приговорићу исказу сведока. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Сведок нам је рекао да је у предметну пицерију 
ушао Мики и још једно лице, нека нам каже сведок да ли је то лице било 
у цивилу или у униформи? 
СВЕДОК "Б": Било је у униформи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У униформи. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: И да нам каже ко је први ушао, да ли је ушао 
Мики или то друго лице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли то можете да кажете, ко је први ушао, да 
ли је ушао Мики или то друго лице? 
СВЕДОК "Б": Мислим да су обоје ушли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да су заједно, обојица? 
СВЕДОК "Б": Заједно су ишли. 
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АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли зна сведок ко им је наредио да уђу унутра? 
СВЕДОК "Б": Нисам то чуо, нисам видео они су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли им је уопште неко рекао да уђу? 
СВЕДОК "Б": Не знам. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: А да ли је видео да ли је евентуално неко пре 
него што је ушао у пицерију репетирао пушку или пиштољ кад су 
улазили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте видели? 
СВЕДОК "Б": Нисам то видео. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК(бранилац окр. Рамиза Папића и Нишавић 
Милорада): Моје питање за сведока је ако може да прецизира које доба 
дана је било кад се то све дешавало, мислим да то није питао нико? 
СВЕДОК "Б": Које доба дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, јел можете да кажете? 
СВЕДОК "Б": Па од прилике могуће је да ћу да погрешим, 11-12 сати не 
знам колико је било тачно, знам да је био дан значи, поподне тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел носите сат, јесте носили тад у то време сат? 
СВЕДОК "Б": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте носили, то од прилике? 
СВЕДОК "Б": Нисам. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, у грубо пре подне, по подне, ето не 
мора чак ни у сатницу него? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то пре подне, по подне, кад? 
СВЕДОК "Б": Мислим око 12 и нешто, 1 сат можда пре подне, по подне. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Колико је та цела акција трајала? Опет у 
грубо ако може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То све скупљање и кад је и други камион 
отишао? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ево да прецизирам од тренутка када др Бобан 
долази па до тренутка кад се враћа кући, колико је то све од прилике по 
сведоку трајало ако се сећа? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим мало више од пола сата свеукупно кад се споји 
са једном и са другом туром. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Свеукупно пола сата? 
СВЕДОК "Б": Мало можда мало више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро то је његова процена. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Да, да, слажем се, па да, да, добро. То и 
испитујемо. 
СВЕДОК "Б": Ја нисам ни гледао на време него једва сам чекао када ћу 
да одем кући, веровали или не пољубио сам свој праг од своје куће. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро, значи пола сата. 
СВЕДОК "Б": Што сам стигао здрав и жив. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од прилике. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Од прилике, од прилике пола сата да, тако је 
сведок и рекао.  Имам само још једно питање да ли сведок познаје 
Вељковић Велибора? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете Вељковић Велибора? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја преко Вас постављам питања увек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вељковић Велибора  да ли познајете? Да ли 
знате ко је то, јесте чули уопште ко је Вељковић Велибор? 
СВЕДОК "Б": Ја мислим да нисам чуо, не сећам се, а можда се и сећам 
али стварно не могу да се сетим. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ако могу да би освежио, пошто можда ће, 
исто је полицајац био, па ако вам то нешто значи. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Надимак «Веци». 
СВЕДОК "Б": «Веци», искрено речено чуо сам за њега, али не знам да ли 
сам њега видео ту или, не сећам се њега овако лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК "Б": Не сећам се. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Самим тим не може ни да се сети да ли га је, 
добро, ништа, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Да ли има још питања. Браниоци 
нема. Оптужени, изволите. 
 Пре него што Репановић вам постави питање, Ви сте код 
истражног судије априла 2004. године кад Вас је питао да ли можете још 
некога да се сетите ко је био тамо, па сте рекли, «па могу да се сетим, не 
знам само како му име, он је делио у Сувој Реци плату, био је онако 
ћутљив дечак миран, он је био ту, не знам како се зове», откуд знате ко 
је то ко је делио плате, јел знате ко је то? 
СВЕДОК "Б": Можда је и тај господин «Веци», можда, ја кажем не  могу 
да се сетим, можда је и он, а стварно не могу да се сетим, можда је и он, 
ето колико вам то значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, значи нам оно што се Ви сећате, не да нам 
кажете ако нам то значи, него да ли се сећате који је то био. 
СВЕДОК "Б": Па ја сам њега могуће овако да га сад њега видим, можда 
га и знам, овако виђао сам га можда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да га опишете мало? Ко је тај миран, 
ћутљив дечко? 
СВЕДОК "Б": Био је онако мало висок, имао црне косе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био вишљи од Вас? 
СВЕДОК "Б": Па јесте. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па колико сте Ви високи? 
СВЕДОК "Б": Па метар и 72-3. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је вишљи од Вас? 
СВЕДОК "Б": Био је вишљи од мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите опт. Репановић. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Имао би једно питање, само једно 
питање за сведока «Б», пошто је он био тамо у пицерији и зна где су 
били ти лешеви, питање моје гласи да ли са пута, са магистралног пута 
значи тамо овај који пролази поред општине, да ли може да се види шта 
се налази у пицерији? 
СВЕДОК "Б": Не може. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Изволите.  
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: За цело време док сте износили лешеве, 
тела, да ли си непосредно видео својим директно својим очима, 
опажањем да сам у било кога пуцао? 
СВЕДОК "Б": Нисам директно видео. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Да ли сам било коме од Вас издавао 
било какво наређење, викао? 
СВЕДОК "Б": Ниси, ја сам тебе лепо питао да ли се ти сећаш чика Мики 
да ли ја могу да одем кући, ти си рекао што се мене тиче ја би те сад 
пустио, али чуо си господина Бобана да не могу да те пустим, значи ти 
знаш и мог оца, знаш моју фамилију, значи дечко рекао си ја би те 
пустио, али што се тиче командир је рекао и такорећи. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Још једно питање, када си реко си да 
сам ушао ја и још један полицајац да смо ушли унутра у пицерију, да ли 
си лично видео исто да сам ја директно пуцао у некога? 
СВЕДОК "Б": Нисам то видео. 
ОПТ.МИРОСЛАВ ПЕТКОВИЋ: Хвала немам питања више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала, да ли има питања, изволите. Опт. Чукарић 
Слађан. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине, мало само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Б». 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: На питање госпође Кандићке, рекли сте да 
познајете породицу Нишавић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, одговорио је, познаје. 
СВЕДОК "Б": Јесам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли си био у њихову породицу и попио 
кафу код њих у кући у Крагујевцу? 
СВЕДОК "Б": У Крагујевцу? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И колко пута си био код њих у кућу? Колко 
пута си ишао код њих у кућу у Крагујевцу? 
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СВЕДОК "Б": Код господина Мишка? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да, колко пута си ишао код његовог брата и 
код њега? 
СВЕДОК "Б": Ни једном. Код Микета сам једном приликом био када сам 
требао. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: У кући? 
СВЕДОК "Б": У кући горе што сам требао да му једну терасу радимо и 
то са још једним. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи био си у његовој кући? 
СВЕДОК "Б": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А да ли си разговарао са? 
СВЕДОК "Б": Никад ме човек ништа није питао. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Дозволи да Вам поставим питање, ја се 
извињавам. 
СВЕДОК "Б": Извините. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите поставите. Немојте да одговарате док 
не чујемо питање. Ја кад Вам дам дозволу онда одговорите. 
СВЕДОК "Б": Извините. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите поставите питање. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Е само кад завршим са  питањем нека 
одговара. Да ли си ти том приликом са њиме разговарао поводом овога 
случаја? 
СВЕДОК "Б": Никада нисам разговарао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте разговарали? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Никада? 
СВЕДОК "Б": Никада. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јел говориш истину? 
СВЕДОК "Б": Истину, кунем се у своје дете што ми је болесно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро нема потребе да се кунеш, има ко ће 
то да провери. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извините шта значи има ко ће то да провери. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, немојте то сам хтела и ја да рагујем. 
Немојте тако. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ја ћу да дам предлог ко ће да провери, 
судија и замолио сам то и Вас да замолим баш лично да проверите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја би молио да се уздржи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте умесно је, то сам и ја хтела да Вам кажем, 
не можете тако да разговарате уопште. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ко је с тобом разговарао и ко ти је 
показивао моју слику? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је инспектор неки не зна му име. 
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СВЕДОК "Б": Не знам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не знаш никог сем, једино је он био 
присутан кад ти је? 
СВЕДОК "Б": Били су њих двоје троје од инспектора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Теби непознати ни један. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да не зна. 
СВЕДОК "Б": Па ја њих сад да видим овако лично ја њих знам, али не 
знам, знао сам и имена али заборавио сам ко се како зове, а да их сада 
видим знам их.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли имаш приватно возило? 
СВЕДОК "Б": Приватно возило, свој ауто? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ауто? 
СВЕДОК "Б": Има мој брат. То није мој ауто него од буразера. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли имате возачку дозволу и које 
категорије имаш возачке дозволе? 
СВЕДОК "Б": Ја? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да? 
СВЕДОК "Б": Категорију Б. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Где си то полагао и које године? 
СВЕДОК "Б": Шта је сад то битно где сам ја полагао. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па добро ја те питам где си полагао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам како је усмерено питање, због тога, ` ајде 
одговорите кад сте полагали? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Где си полагао и кад? 
СВЕДОК "Б": Полагао сам у Крагујевцу. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: У којој Ауто мото друштво? 
СВЕДОК "Б": у Ауто школу «Бос», па сам пао два-три пута па сам узео 
документа, то је то. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А знаш ли колико си уплатио за возачку 
дозволу? 
СВЕДОК "Б": Колико је у свакој ауто школи било, толико сам и ја 
уплатио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не знаш колико си уплатио? 
СВЕДОК "Б": Не сећам се. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Или је неко то други уместо тебе уплатио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако, не можемо јел неко. 
СВЕДОК "Б": Мој отац и ја сам на рате уплаћивао, господине.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ето одговорио вам је, на рате са оцем. Ајмо сад 
друго неко питање везано за овај догађај. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли је господин Нишавић Милорад кога 
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си и овде исто препознао долазио код вас кући када си у Крагујевцу и 
разговарао са тобом поводом овога случаја и неку службену белешку 
сачињавао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да није. 
СВЕДОК "Б": Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питан је он, рекао је да није. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: На околности белешке госпођо судија, то 
сам хтео да му. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па таман посла да онда прећути, рекао је да ли је 
уопште разговарао. 
СВЕДОК "Б": Ја никад нисам са њим, човек ме никад није питао у вези 
овог случаја ни ја њега, значи то тврдим и стојим иза тога. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи са тобом није разговарао и никакву 
службену белешку није сачињавао. 
СВЕДОК "Б": Није самном. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Док су ти слике, моју слику показивали, да 
ли су ти помињали име и презиме моје и како се ја зовем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су вам спомињали? 
СВЕДОК "Б": Помињали су, показивали су слике, каже кога 
препознајеш одавде од ових, ја сам гледао упорно слике, значи то је има 
у исказу и мој брат, значи гледао сам и никог нисам препознао, питали 
су мог брата јел ти препознајеш ове људе, он је рекао препознајем ја 
пошто сам ја старији, значи знао је. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро, говори у своје име. 
СВЕДОК "Б": Нисам ја Вас. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи ниси ти мене препознао на слики? 
СВЕДОК "Б": Нисам на слики. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи они су ти предочили моје име и 
презиме? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нису. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, немојте тако да намећете. Молим вас и то 
уопште  за оптужене говорим као што је господин Репановић јуче, не 
можете да Ви намећете питање сугестивно и да вам се одговара то, 
молим вас не можете тако, значи конкретно поставите питање како, 
зашто закључујете кад није то рекао. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Још једно питање у вези ове возачке дозволе 
мало да прецизирам. Да ли си само ти од твојих рођака или брата и 
можда још неко полагао у исто ту у Крагујевцу? 
СВЕДОК "Б": Није. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Није сигурно? 
СВЕДОК "Б": Брат ми полагао али не знам, ја мислим да је у другој ауто 
школи то можете да проверите у ауто школи «Бос» он није полагао. 
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па добро, само питам. Да ли си сигуран да 
си ти мене видео тога дана или си мене заменио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не можемо тако, не, не, не може, одбија се 
такво питање, не можете да ли је сигуран, он каже он опредељује где Ви 
стојите, он опредељује, Ви ништа не коментаришете, ја сам мислила да 
ћете то да кажете. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па нисам завршио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа нисте коментарисали. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Али нисам завршио питање судија, због 
тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, рекли сте јел је сигуран да Вас је видео. 
Сигуран, кад каже да Вас је видео, опредељује  где сте стајали, описао 
Вас. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро. И још једно питање, да ли Вам је 
неко у Крагујевцу, твојих или било ког познатог помињао моје име и 
презиме, он је ово он ово и надимак? 
СВЕДОК "Б": Никад ја господине тебе нисам ни знао, ја кажем само сам 
тог дана тебе видео, мој те отац не зна, моја те фамилија нико не зна, не 
знам ни одакле си ни. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А како си ме онда препознао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видео Вас је, немојте одговарати. 
СВЕДОК "Б": Препознао сам те пошто сам те тога дана видео ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више пута је рекао. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Добро, ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад станите господине Чукарићу, молим Вас. 
Овде опт. Чукарић Слађан кога сте Ви препознали као «Јајце» он каже 
да тога дана уопште није био тамо, да он уопште не зна о том догађају 
ништа, станите молим Вас ту. Па ћу ја на те околности да извршим и 
суочење, ви ћете се погледати, погледајте се један наспрам другог 
станите и извршићемо Ваше суочење са Чукарићем. Јесте Ви видели опт. 
Чукарића тамо? Причајте њему. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Причај мени, не. 
СВЕДОК "Б": Видео сам те тог дана ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причајте све како сте видели и где. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Како си ме видео господине и како си моје 
име упознао, како смо се упознали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приђите ближе микрофону. 
СВЕДОК "Б": Нисмо се ја и ти никад упознали. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Нисмо се ја и ти никад упознали. 
СВЕДОК "Б": Али видео сам те тога дана ту. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Видео? 
СВЕДОК "Б": Да. 
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ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: На основу чега закључујеш да сам то ја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма кажите јел тачно јел видео, није, 
прокоментаришите? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јеси ме ти видео или ти је можда неко рекао 
или си причао можда касније ти неко рекао или си тог дана? 
СВЕДОК "Б": Са никим нисам причао, видео сам те ту, али нисам ти 
знао ни надимак ни име ни презиме.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви шта кажете? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не знаш надимак, не знаш име, не знаш 
презиме и препознаш човека, јел тако? 
СВЕДОК "Б": Јесте. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи не знаш надимак, не знаш име и 
препознао си човека? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, завршено суочење. 
 
 
 

Суд доноси  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

Врши се суочење 
 
 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас имам једно питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало да издиктирам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да, да. 
 
 

Врши се суочење између опт. Чукарић Слађана и сведока «Б», 
те након извршеног суочења констатује се да је свако остао при 
свом исказу. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Када је гледао слике у Крагујевцу, рекао је 
сведок да није препознао ни једно лице, ко му је тад рекао како се зове 
то лице неко? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нико му није рекао судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни једног тренутка није рекао да му је неко 
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рекао како се зове. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он ни једног тренутка није рекао да му је неко 
од инспектора рекао како се зове то лице са фотографија које је он гледа, 
значи то не можемо тако питање. 
СВЕДОК "Б": Јер нисам ја узео слику и рекао знам овог, ја сам рекао не 
знам ни једног са слике. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ни једног са слике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи уопште није било имена. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па како су онда говорили о коме сте, шта сте 
говорили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да није препознао никога. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Није препознао, па шта је говорио, јел знао име 
и презиме неког лица са фотографије? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте препознали било? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не, немојте тако, немојте тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас како ће. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па зато и хоћу да дођем како је дошао до имена 
и до презимена? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па и то је рекао, чуо је тамо. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И ког лица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чуо је тамо, чуо је тамо и да су га колеге 
ословљавале. Колега јел Ви пратите? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Кога су ословљавале? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колеге су ословљавале «Јајце». 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Али не зна ко је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па видео га је, како га не зна када опредељује где 
стоји. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па не препознаје га, не може, није га видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неко га ословљава и очигледно кад га неко 
ословљава да он. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Судија, он је први пут чуо да је лице које је 
показано на фотографији Чукарић Слађан и тад их. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, он уопште није споменуо име. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јесте, јесте рекао је видећете из транскрипта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Јел има још питања. Изволите. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Сада када је било, када је поставио 
Чукарић питање учинило ми се да су зајдено он и брат препознавали те 
слике, е сада да ли је то тачно да су он и брат да су препознавали слике, 
питам да ли је тачно? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, рекао је да је са братом препознавао. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Е сада да ли је брат његов препознао 
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некога? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је брат неког препознао? 
СВЕДОК "Б": Јесте, то сам рекао. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Кога је, кога је препознао? 
СВЕДОК "Б": Препознао је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кога је, јел знате, јел Вам рекао брат кога 
је препознао? 
СВЕДОК "Б": Препознао је ја мислим Микија и «Јајцета». 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Да ли има још питања? 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Указало се као неминовно да се реши ова 
дилема, јел Бобан, др Бобан јел он наређивао неким полицајцима тамо 
нешто да раде, јел им издавао неке наредбе или шта да раде и како? 
СВЕДОК "Б": Ја то нисам чуо ништа њима, ја знам шта је реко када сам 
га ја молио да идем кући, рекао је. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: То, то, само што Ви знате. 
СВЕДОК "Б": Да, рекао је каже немојте момке да пустите рекао је чика 
Микету, ја сам замолио чика Микета да нас пусти, он је рекао чуо си 
што се мене тиче ја би те пустио, ја мора да извршавам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорио је то више пута. 
 Питања више нема јел тако? 
 
 
 Питања нема. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви још нешто имате да изјавите, нешто 
што Вас ми нисмо питали, можда је за Вас битно да кажете, јел имате 
нешто још да изјавите? 
СВЕДОК "Б": У вези овог случаја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте у вези тог случаја? 
СВЕДОК "Б": Немам ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Трошкове, који су трошкови? 
 
 

Сведок тражи трошкове у висини путне карте. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел тако? 
СВЕДОК "Б": Путне карте и ја радим приватно. 
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Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Исплатити сведоку 1.300,00 динара. 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам лепо. Направићемо паузу, можете 
ићи. 
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел могу да издиктирам записник само, молим 
вас. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Приговорио би на исказ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После. 
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
  Одређује се пауза у трајању од 20 минута. 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада смо обавештени да се до 13 часова ради, ал 
ја се надам да ћемо ми бити експедитивни и ефикасни, па ћемо до 13 
часова, наравно завршићемо са сведоком, али ево само да Вам најавим. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Судија, приговарам исказу 
претходног сведока, хтео би да уложим приговор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало. 
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 Настављено у 12,10. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Приговарам исказу сведока «Б» јер 
сматрам да је исти лажан и ова његова прича заснива се на једном 
покојнику. У овом случају покојник је др Бобан Вуксановић, одговорно 
тврдим обзиром да је сведок био малолетно лице у време наводног 
критичног догађаја са непуних 14 година, да је просто немогуће да тада 
први пут види једно лице и да га препозна тек сада, а да га претходно 
није препознао. Тврдим да је изведено препознавање извршио на основу 
фотографија које су му презентиране од стране полиције. Хвала судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала, да ли има још неко нешто да дода. 
Изволите. Изволите, можете.  Опт. Чукарић Слађан. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Прије него што се представим да сведок 
изађе да не чује моје име и презиме јер је сведок ту присутан. Ено га у 
ходнику. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро сведок није унутра, он је тамо на ходнику, 
према томе није унутар суднице. Можете мало само да померите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Стављам примедбу судија на сведока «Б» 
који каже да ме је препознао и да ме је видео наведеног дана, а у 
полицији у Крагујевцу на показивање слике није ме препознао то је 
одговорно тврдио он сам, да ме данас препозна, на основу чега ме није 
онда тад препознао, а сад ме је препознао. Стављам ту примедбу и 
тврдим да је овај сведок потплаћен, да лаже у нечију корист, то би се 
требало да заинтересује неко да утврди да ли је то истина или није што 
ја ово тврдим јер је у циљу истине. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала. 
 
 

Суд доноси  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Да се у наставку доказног поступка саслуша сведок «Ц». 
 
 

СВЕДОК под псеудонимом  «Ц», лични подаци као у списима. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим вас позвати сведока.  
 Добар дан. Погледајте ове личне податке, јесу то Ваши подаци, да 
ли има неких измена у  Вашим личним подацима? 
СВЕДОК "Ц": Нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема измена.   
 
 Без измена.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви сте пошто сте под псеудонимом «Ц» 
тако ћемо Вас ословљавати, 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. Дакле не смете нам ништа прећутати, морате нам све испричати 
везано за догађај Сува Река, за страдање породице Бериша, све  што 
знате, све што знате. У том смислу и по закону Ви морате и да положите 
заклетву па би Вас замолила да прочитате текст заклетве. 
СВЕДОК "Ц": 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 лепо. Испричајте нам све шта вам 
је познато о овом случају. Од почетка значи. Ко је дошао код Вас, како 
сте кренули, где сте кренули, шта сте радили, ко вам је давао наредбе, 
шта је требало да урадите, све нам то испричајте. 
СВЕДОК "Ц":  Па дошао је код нас у улици Бобан Вуксановић, код нас у 
двориште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С ким долази Бобан Вуксановић? 
СВЕДОК "Ц": Па дошао је сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сам, чиме? 
СВЕДОК "Ц": Колима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим колима? 
СВЕДОК "Ц": «Ладом». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Ладом», добро.  
СВЕДОК "Ц": Дошао је  и рекао је требају ми момци, каже да пребацимо 
неке кревете каже пошто треба да стигне војска, каже и  милиција из 
Србије, каже то је горе овамо. И ми смо пошли са њим, међутим кад смо 
стигли до тамо ми смо видели лешеве мртве и ми смо рекли ово неће да 
радимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е само полако, с ким сте Ви то пошли, пошто 
кажете ми смо пошли са њим, с ким Ви полазите, с ким улазите у кола 
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код Бобана? 
СВЕДОК "Ц": Са буразерем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само, значи претходан сведок које је био 
саслушан, њега ћете под псеудонимом «Б». 
СВЕДОК "Ц": Са сведоком «Б» и још овај сад не могу, како да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са ким улазите у кола,  с ким? 
СВЕДОК "Ц": Име и презиме? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, слободно. 
СВЕДОК "Ц": Светозар Недељковић и Ненад Петковић.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Ц": Онда међутим ми нисмо то хтели да радимо, он је рекао 
то мора да радите каже они каже спавају. Ми смо хтели да кренемо али 
није нам дозволио да се вратимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је паркирао кола кад сте дошли? Где паркира 
кола? 
СВЕДОК "Ц": Оставио је доле поред пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поред пута? 
СВЕДОК "Ц": Да, преко пута општине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код Занатског центра или код општине? 
СВЕДОК "Ц": Преко пута општине ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко пута општине? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ту одмах тај Занатски центар? 
СВЕДОК "Ц": Да, онда смо, има неке степенице па горе у Занатски 
центар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта Ви видите ту, јел видите неко возило кад 
сте дошли, да ли је неко возило било паркирано? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које возило видите? 
СВЕДОК "Ц": Био је камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било неко путничко возило ту 
паркирано? Није? 
СВЕДОК "Ц": Само је био камион жути. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је изгледао камион? 
СВЕДОК "Ц": Па била је жута церада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте случајно приметили регистарске 
таблице? 
СВЕДОК "Ц": Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте. А јел знате које је марке камион? 
СВЕДОК "Ц": Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Камион, које марке би био? 
СВЕДОК "Ц": То је био онај ТАМ-ић. 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.04.2007. год.                                                       Страна  61/ 90 
 
 

_________________________________________________________________________ 
К.В.2/2006 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: ТАМ-ић? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је церада била отворена? 
СВЕДОК "Ц": Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, с које стране, како позади? 
СВЕДОК "Ц": Позади. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како је паркиран камион? Како, кабина 
камиона где гледа? 
СВЕДОК "Ц": Па гледа тамо према лешевима, овај задња где је церада 
била отворена, он је био увучен унутра, одмах поред овог центра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поред центра, значи церада је према пицерији? 
СВЕДОК "Ц": Према просторији да, према пицерији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а ова кабина, према? 
СВЕДОК "Ц": Кабина према путу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према путу. Ко се попео на камион? 
СВЕДОК "Ц": Па прво је мој буразер Трајко, па смо се заменили ја, 
мењали смо се фактички сви смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога сте Ви затекли тамо када сте дошли? 
СВЕДОК "Ц": Ту је била милиција. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Бобан Вуксановић, јел вам он говори да 
идете на камион, јел вам каже сад шта треба да радите, кад сте дошли до 
камиона? И шта вам сад каже? 
СВЕДОК "Ц": Па реко је каже мора ово да се товари, каже немој каже да 
се бојите, каже они спавају каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли поред њега сад стоје нека униформисана 
лица, поред Бобана, да ли видите ту? 
СВЕДОК "Ц": Милиција. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Милиција? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је било? 
СВЕДОК "Ц": Сад стварно не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите колико од прилике 
полицајаца је било? У каквим униформама су били. 
СВЕДОК "Ц":  Милицијским. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква је то униформа? 
СВЕДОК "Ц": Плава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Плава, а на глави да ли су имали нешто? 
СВЕДОК "Ц": Качкете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ви кажете не можете то да радите? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ту још поред Вас неко? 
СВЕДОК "Ц": Нико. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико, да ли сте затекли неку групу да је 
евентуално била претходно или да ли сте затекли још нека лица ту? 
СВЕДОК "Ц": После је дошла Цивилна заштита. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не после, не после, него када сте дошли до 
камиона? Да ли је било још неких људи? 
СВЕДОК "Ц": Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се дешава? Кад сте рекли не можете да 
радите, он вам каже спава? 
СВЕДОК "Ц": Ми смо радили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морали сте да радите? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И добро, јел Вам он каже шта да урадите? 
СВЕДОК "Ц": Каже да их товаримо, имало је неко носило знате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Ц": Као од болнице и онда двојица носе оно носило, а двојица 
ставаљају на носило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте видели та носила, где су стајала? 
СВЕДОК "Ц": Испред пицерије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испред пицерије, кад сте ушли први пут у 
пицерију какво сте стање затекли, шта видите, како је изгледало то, јел 
било пуно лешева? 
СВЕДОК "Ц": Било је и крви и лешева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели да ли су стакла била од 
пицерије? 
СВЕДОК "Ц": Нису, зато  што је имало завесе на њима, онда није могло 
да се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте могли да видите од завеса, нисте могли? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какви су то, какви су то лешеви? Да ли је било 
мушкараца, жене, деце, млађих, старијих? 
СВЕДОК "Ц":  Било је људских. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Било жена, било деце? 
СВЕДОК "Ц": Било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По вашој некој процени, ако можете да кажете 
колико је ту било лешева? 
СВЕДОК "Ц": Па не знам, не могу да се сетим колико је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте узимали те лешеве јесте видели како на 
који начин су они убијени? 
СВЕДОК "Ц": Они су били крвави сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Крвави? 
СВЕДОК "Ц": Није могло да се види од чега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је било испред пицерије, да ли је био 
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неки леш? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није био испред? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад кад сте Ви дошли, улазите у пицерију, 
носите лешеве, да ли чујете неку пуцњаву, да ли чујете неку детонацију, 
неко да баца бомбе, да ли се то нешто чуло? 
СВЕДОК "Ц": После оно кад смо стигли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК "Ц": Били смо поред камиона, чуо се неки пуцањ, сад не знам 
од чега је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код камиона пуцањ? 
СВЕДОК "Ц": Не, унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Унутра? 
СВЕДОК "Ц": Али не знам од чега је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то кад сте Ви дошли до камиона чули сте 
пуцањ? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел неко нешто говори? Не знате ко пуца? А 
јесте видели ко је ушао? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели. Да ли је неко давао знаке живота? 
СВЕДОК "Ц": Ја нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели. И колико пута тако сте улазили, 
излазили, колико сте Ви од прилике утоварили лешева у камион? 
СВЕДОК "Ц": То је било на смену смо, па ја сам једно пет – шест пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
СВЕДОК "Ц": Када смо то завршили и отишли смо кући.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми јел камион отишао? 
СВЕДОК "Ц": Ми смо отишли пре камиона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте пре? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко ви? 
СВЕДОК "Ц": Кад се завршило, ја, сведок «Б» и Трајковић Богољуб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Трајковић Бобан, отишли сте пре него што је 
отишао камион, Богољуб, пре него што је отишао камион? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ту био неки киоск? 
СВЕДОК "Ц": Јесте, била је трафика.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је ту неко стајао око тог киоска? 
СВЕДОК "Ц": Сведок «А». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то читате овде испред Вас што пише? 
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СВЕДОК "Ц": Не, не, него сведок «А» је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок «А». Па чита молим Вас, немојте 
коментарисати уопште кад испитујем.  Да ли вам он нешто говори? 
СВЕДОК "Ц": Није ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа вам није рекао? Па шта он ради? 
СВЕДОК "Ц": Ништа он је стојао ту и ништа нам није рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта раде ти полицајци који су ту, кажете било 
их је, колико неку процену колико је било полицајаца? 
СВЕДОК "Ц": Било их је они су ту обезбеђивали ми док смо радили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па колико њих је било? 
СВЕДОК "Ц": Било их је око 7, 8 ту, можда и више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми где је Бобан, јел он ту стоји све 
време док ви товарите лешеве? 
СВЕДОК "Ц": Он је био ту једно време па је отишао, па се поново 
вратио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се вратио, јел са неким дошао или? 
СВЕДОК "Ц": Не, не, сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сам је дошао, да ли је дошло још неко возило ту 
док сте Ви били? 
СВЕДОК "Ц": Не.  После су дошли ови из Цивилне заштите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чиме су они дошли ? 
СВЕДОК "Ц": Они су дошли пешака, не знам, знам да су пешака дошли 
до центра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви познавали неког полицајца? 
СВЕДОК "Ц": Па не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неког, да ли познајте тамо кога сте видели да 
кажете овог познајем то је тај и тај? Осим овог што кажете сведока «А» 
што сте видели код киоска, да ли још неког полицајца препознајете? 
СВЕДОК "Ц": Двоје-троје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК "Ц": Двоје-троје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога сте препознали? 
СВЕДОК "Ц": Сад овај «Јајце» Слађан како га зову, њега и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте од раније познавали тог «Јајцета»? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте чули и кад сте упознали тог кога 
ословљавате «Јајце»? 
СВЕДОК "Ц": Па ту по имену јер они су се дозивали по имену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту кад сте били код пицерије? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко се то дозивао по имену? 
СВЕДОК "Ц": Па они међусобно. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На које мислите они пошто сте и Ви ту и 
полиција? 
СВЕДОК "Ц": Па милиција. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Милиција се ословљавала? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И тад сте од њих чули «Јајце»? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта кажу «Јајце»? Нешто конкретно или не? 
СВЕДОК "Ц": Не, него каже буди ту, ја ово, ништа се ту није знало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте га погледали, видели сте ко је «Јајце»? 
СВЕДОК "Ц": Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да га препознате? 
СВЕДОК "Ц": Могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да га опишете? 
СВЕДОК "Ц": Па не могу, али могу да га препознам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Висок, низак? 
СВЕДОК "Ц": Низак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Низак? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел вам се он обраћа, јел вам нешто говори? 
СВЕДОК "Ц": Па јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта вам је рекао? 
СВЕДОК "Ц": Па рекао је и он, каже боље ви да радите каже него да 
будете ту међу  њима каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ви радите, носите? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли још неког полицајца сте препознали, 
кажете да јесте, а сад кога? 
СВЕДОК "Ц": Па ту је био и чика Мики, али он ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где он стоји? 
СВЕДОК "Ц": Па ту је испред, али он је рекао ја не могу ништа вама да 
помогнем, каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже да не може? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте му се ви нешто обраћали, јел му кажете? 
СВЕДОК "Ц": Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Па како он то сам каже не могу да вам ништа 
помогнем? 
СВЕДОК "Ц": Па не, ми кад смо дошли он кад је видео да ми хоћемо да 
се вратимо, али овај није нас пустио, каже извините али ја не могу да 
вам помогнем и издвојио се на страну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко од полицајца улазио у пицерију? 
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СВЕДОК "Ц": Улазио је али тачно не знам ко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте видели? 
СВЕДОК "Ц": Видели смо али је леђима окренут и онда нисмо  могли да 
видимо зато што смо после и на камиону били, нисам могао да видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте чули да ли је у пицерији неко пуцао? 
СВЕДОК "Ц":  Па то кад смо дошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је тад кад сте дошли? 
СВЕДОК "Ц": Да. Ми смо били пред камионом, да, чуо се пуцањ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је једино тада да сте чули пуцањ? 
СВЕДОК "Ц": Да, после тога не знам, не сећам се више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви знате ко је Тановић? 
СВЕДОК "Ц": Чуо сам по причи ту по Сувој Реци да је био он 
милиционер. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био ту испред пицерије? 
СВЕДОК "Ц": Био је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта он ради? 
СВЕДОК "Ц": Па и он је стојао као и сви остали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он улазио у пицерију, не знате? 
СВЕДОК "Ц": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, а реците ми ко је Веса, Ви сте 
спомињали у истрази неког Весу, ко је то? 
СВЕДОК "Ц": Па то је један, он је био благајник ја мислим у милицији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где? 
СВЕДОК "Ц": У Сувој Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Сувој Реци, а где благајник, где? 
СВЕДОК "Ц": У СУП-у. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У СУП-у? 
СВЕДОК "Ц": Да, да, али он није ту био тог, он је само прошао колима, а 
није свраћао, није ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас за Весу? 
СВЕДОК "Ц": Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кога још познајете? Јел знате Репановић 
Радојка? 
СВЕДОК "Ц": Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био он ту? 
СВЕДОК "Ц": Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није био? 
СВЕДОК "Ц": Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За то време док сте ви били нисте га видели? 
СВЕДОК "Ц": Не, не, није, није био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је још неко од полиције био? 
СВЕДОК "Ц": Не, не знам, стварно не могу ни по имену. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми тад када се вратио Бобан, шта сада 
он ради, значи у том док сте Ви носили лешеве он је кажете отишао па 
се вратио? 
СВЕДОК "Ц": Стоји и гледа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стоји и гледа, па јел прича са неким? Ни са ким 
ништа не прича? 
СВЕДОК "Ц": Не, смеје се само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је било неких ту људи који су имали 
неке кожне јакне, црне кожне јакне да су стајали? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није било. А да ли је био неки полицајац који је 
певао песме? 
СВЕДОК "Ц": Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И значи  Ви сте отишли, Ви кажете и овај сведок 
«Б» да сте отишли пре него што је камион отишао? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте рекли и у истрази пре тога. Па ко вам је 
рекао да идете? Кога сте питали? 
СВЕДОК "Ц": Реко нам је овај Тановић ваљда да донесемо лопату и 
колица, неки песак да бацимо знате унутра у пицерију, е онда кад смо 
пролазили и сведок «А» каже ма идите каже и не враћајте се каже више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Тановић вам је рекао да донесете песак и 
колица? 
СВЕДОК "Ц": Не колица и лопату а песак је био ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ту је био песак? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто, јел Вам каже нешто зашто да се донесу 
колица и лопата? 
СВЕДОК "Ц": Па ваљда унутра да бацимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте донели колица? 
СВЕДОК "Ц": Не, ми смо отишли и нисмо се вратили више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми пре него што сте отишли по та 
колица јел се наставио утовар лешева? 
СВЕДОК "Ц": Не, не, било је завршено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све је било завршено, више уопште лешева није 
било у пицерији? 
СВЕДОК "Ц": Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад је дошла та Цивилна заштита што 
спомињете, кад је? 
СВЕДОК "Ц": Они су дошли одмах после нас? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После Вас одмах? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте видели некога, јел препознајете некога, 
ко је био ту? 
СВЕДОК "Ц": Био је Јовановић Сава и овај Паја, само сад презиме 
заборавио сам. Њих двоје су били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био Станко Трбољевац? 
СВЕДОК "Ц": Па било је њих 7-8 али ја по имену и презимену нисам их 
познавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је био, нисте знали, можда неки 
надимак? 
СВЕДОК "Ц": Не, не, ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Буби неки? 
СВЕДОК "Ц": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Александар Милановић да ли сте чули? 
СВЕДОК "Ц": Е њега, па то је тај Паја и Јовановић Сава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је Паја? 
СВЕДОК "Ц": Да, њих двоје што сам знао јер они су живели код мене у 
мојој улици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте чули да ли се спомињао неки Мирко 
Ђорђевић? 
СВЕДОК "Ц": Не, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми да ли сте знали ко је радио на 
бензинској пумпи? 
СВЕДОК "Ц": Па радио је овај Бериша, Јашар овај Бериша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јашар Бериша? 
СВЕДОК "Ц": Да, он је дуго година радио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте га видели јел био ту он поред код 
пицерије? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није. Јесте чули уопште шта се десило са њим? 
СВЕДОК "Ц": Па. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад ми овако реците пошто сте децидирано 
рекли кад сам Вас питала за Репановића Радојка кога познајете, кажете 
да он није био ту? 
СВЕДОК "Ц": Није био ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел пролазио колима? 
СВЕДОК "Ц": Не, не знам, није, није био ту уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код истражног судије сте рекли, пролазио је 
колима ту поред главног пута, баш сте прецизирали, поред главног пута? 
СВЕДОК "Ц": Па пролазила су кола, али сад не знам ја да ли је он био у 
колима јер то је од СУП-а. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, на питање, молим Вас пратите ме, на 
питање истражног судија, «знате ли командира полиције Радојка», Ви 
кажете «знам, он није био ту, пролазио је колима ту поред главног пута», 
значи кажете пролазио је колима ту поред главног пута? 
СВЕДОК "Ц": Не знам, не сећам се да ли сам рекао то стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел тачно то што сте изговорили, што сте док 
сте били саслушани код истражног судије? 
СВЕДОК "Ц": Тачно је, ја мислим да је тачно, али не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад не можете да се сетите? 
СВЕДОК "Ц": Не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како сте смели сад да се не вратите, нисте се 
плашили кад сте отишли по колица и лопату, како се нисте онда 
вратили? 
СВЕДОК "Ц": Па што да се вратим имам и ја ваљда некога, имао сам оца 
није ме ни пустио ни отац ни мајка, нико ме нису пустили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико вас није пустио? 
СВЕДОК "Ц": Па како да ме пусте кад сам био сав крвав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте препознали некога од тих лешева, да 
ли сте некога препознали? 
СВЕДОК "Ц": Не, не сећам се стварно, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете на питање заменика тужиоца, спомињали 
сте неког доктора Душија? 
СВЕДОК "Ц": Он је био доктор. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК "Ц": Био је доктор код нас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јесте препознали њега међу лешевима? 
СВЕДОК "Ц": Па они су били ту доста, он ваљда са супругом да је био, 
али као кроз маглу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Баш сте рекли препознао сам оног што је 
радио код нас у амбуланти, да ли је он био доктор, Ви кажете доктор 
Души? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта кажете и са супругом? 
СВЕДОК "Ц": Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И њу сте видели међу лешевима. 
СВЕДОК "Ц": Не, ту су били пуно сад не могу да препознам јер они су 
фактички сви били породица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али кажите ми јесте препознали доктора 
Душија међу лешевима, јесте? 
СВЕДОК "Ц": Јесам али онако само што сам ушао кроз маглу, изашао 
сам напоље и више ништа нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел Ви знате ко су ти људи који су поубијани 
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ту, да ли знате који су то људи? 
СВЕДОК "Ц": Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви живели у Сувој Реци? 
СВЕДОК "Ц":  Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте чули нешто да се причало тих дана ко су ти 
људи? 
СВЕДОК "Ц": Не, није се ништа причало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа се није причало. 
СВЕДОК "Ц": Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И с ким кажете да сте пошли по колица? 
СВЕДОК "Ц": Па са сведоком «Б» и Трајковић Богољубом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сведок «Б» нам је мало то другачије описао, он 
је рекао да сте ви били ту када је отишао камион са лешевима? 
СВЕДОК "Ц": Не, не, ми нисмо били ту кад је камион отишао. Камион је 
био ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Саслушајте ме, он каже камион је први отишао 
са лешевима, па сте чекали да дође камион па је дошао исти камион? 
СВЕДОК "Ц": Не, то је био један камион колико се ја сећам и ми смо пре 
камиона отишли да донесемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја Вас питам сада зато што су ипак то мало 
неке разлике, Ви кажете да сте са њим отишли, а он не каже, он каже да 
су то биле те две туре лешева које су утоварене у камион? 
СВЕДОК "Ц": Не, ја знам за једну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је сад тачно, то што Ви кажете само за једну 
да знате и то камион који није отишао? 
СВЕДОК "Ц": Не, није отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте Ви сигурни да сте отишли са њим? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сигурни сте. Да ли је било у пицерији неког 
оружја? 
СВЕДОК "Ц": Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није било? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли знате да ли је неко прао цираду, да ли је 
неко прао цераду? 
СВЕДОК "Ц": Па прали смо цераду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чиме? 
СВЕДОК "Ц": Кока-колом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам је рекао да перете? 
СВЕДОК "Ц": Па ови из милиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
СВЕДОК "Ц": Сад не знам ко тачно, не знам по имену, али прали смо то 
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и онда смо пошли за колица за ово и више се нисмо вратили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било неког дима, да ли сте видели да ли 
је пицерија била запаљена? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте уопште видели неке паљевине? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте видели? 
СВЕДОК "Ц": Не знам после нас, али ми кад смо били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми како сте баш запамтили, пошто не 
знате још неко од полицајца кажете да је био, па сте ређали ко је био, 
неке не можете да се сетите, а како сте запамтили тог «Јајцета» који није 
из, кога нисте раније познавали? По чему сте га запамтили? 
СВЕДОК "Ц": Па запамтио сам га то што нам је рекао да мора да 
радимо, да буде или да радимо или да будемо међу њима, по томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али није вам само он рекао, рекао вам је и 
Бобан? 
СВЕДОК "Ц": Не, он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али рекао вам је претходно и Бобан да морате? 
СВЕДОК "Ц": Да, али и он је после тога је рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он је рекао? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели да ли је било неког ако се 
сећате уопште, били сте млади у то време, јел било неког исељавања, да 
ли су се Албанци исељавали из Суве Реке? 
СВЕДОК "Ц": Па јесу, исељавали су се доста њих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел се причало због чега? 
СВЕДОК "Ц": Па ваљда су бежали од бомбардовања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите због тога? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците да ли је било неких дејстава ОВК у 
Сувој Реци? 
СВЕДОК "Ц":  Па код нас у улици није било, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није било у Сувој Реци? 
СВЕДОК "Ц": Код нас у улици, ми фактички поред улице овамо нисмо 
чули никакву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поред ове полиције које сте рекли да знате да су 
полицајци у плавим униформама, да ли сте имали прилике да видите још 
неке људе са неким другим униформама осим те плаве? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте можда имали прилике да видите неког 
да је носио неку гусарску мараму око главе? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Микија кажете да познајете и видели сте га? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је он изгледао у то време? 
СВЕДОК "Ц": Био је млад, брка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Брка? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате јел има он брата? 
СВЕДОК "Ц": Не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате. Да ли вам је он нешто говорио? 
СВЕДОК "Ц": Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он ништа? 
СВЕДОК "Ц": Он је само оно рекао не могу да вам помогнем и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Осим тога, наравно не мислим то да ми поновите 
него осим тога? 
СВЕДОК "Ц": Ништа, издвојио се на страни и ништа нам није рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га видели да је он улазио? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко би по Вама тамо издавао наређења, јел само 
био Бобан Вуксановић који вам је то говорио  или кад је он отишао да ли 
је неко преузео да командује ту? 
СВЕДОК "Ц": Не, он је отишао и вратио се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел неком рекао, сада да ли се ту појављује 
неко лице које каже сад ово ради, ово немој да радиш, које вас усмерава 
шта да радите? 
СВЕДОК "Ц": Не, не, они су, милиција је стојала ту, ми смо радили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Милиција. Како милиција стоји, да ли оружје 
држи у руци, да ли држи на рамену, како оружје? 
СВЕДОК "Ц": На раме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На рамену? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ни једног тренутка нисте чули пуцање? 
СВЕДОК "Ц": Кажем вам кад смо стигли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте стигли, после тога, док сте товарили 
лешеве и то? 
СВЕДОК "Ц": После тога не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа нисте чули? 
СВЕДОК "Ц": Не знам, не сећам се, пола се сећам пола не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И дошли сте кући? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете да дошли сте, нисте хтели да се вратите? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте причали са неким нешто? 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.04.2007. год.                                                       Страна  73/ 90 
 
 

_________________________________________________________________________ 
К.В.2/2006 

СВЕДОК "Ц": Не, ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је неко од  ваших дошао па вам је 
коментарисао шта је било тамо? 
СВЕДОК "Ц": Не, не, ништа, ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нико ништа није коментарисао? 
СВЕДОК "Ц": Не, не, нико ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало необично, толико убијених људи да нико 
ништа не коментарише, да нико ништа не прича који су ти људи? 
Зашто? 
СВЕДОК "Ц": Па нисмо могли да разговарамо, били смо под стресом. 
Пили смо таблете и легао сам да спавам, као да није било ништа, не 
знам, нисам са никим разговарао, нисам дуго разговарао са никим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли је неко после долазио код вас касније да 
прича о том догађају? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се неко интересовао? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се ту догодило, пошто сте били и скупљали 
сте лешеве, да ли је неко дошао да се распитује? 
СВЕДОК "Ц": Не, нико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вас је, нико значи ништа, нико вас ништа 
није пита? 
СВЕДОК "Ц": Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Јовановић Ненад? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате. Да ли знате ко је Нишавић Милорад 
звани Мишко? 
СВЕДОК "Ц": Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је он изгледао у то време? 
СВЕДОК "Ц": Пунији, брка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Висок, низак? 
СВЕДОК "Ц": Па онако моје висине. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико би то било да је висок. 
СВЕДОК "Ц": Па не, кажем онако ко моје висине, можда мало нижи од 
мене али је био пун баш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи нижи растом? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте га виђали да ли је био ту? 
СВЕДОК "Ц": Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није био? 
СВЕДОК "Ц": Није био ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли сте га виђали уопште тих дана од 
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почетка бомбардовања? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте га виђали? 
СВЕДОК "Ц": Нисам. Нисам њега виђао уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Папић Рамиз? 
СВЕДОК "Ц": Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је Ељшани Абдулах, да ли сте чули за то 
име? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте чули? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви знате где је црква у Сувој Реци? 
СВЕДОК "Ц": Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате и где је звоник? 
СВЕДОК "Ц": Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте били некада на звонику? 
СВЕДОК "Ц": Били смо у цркву.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Некада, некада јесте се попели на звоник? 
СВЕДОК "Ц": Не, нисам никада, али унутра у кругу смо били у 
дворишту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли можете да нам определите ко је вишљи 
да ли црква или звоник? 
СВЕДОК "Ц": Па ја мислим да је мало вишљи звоник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Звоник мислите? 
СВЕДОК "Ц": Мало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали прилике кад сте пошли, значи 
враћате се кући нисте хтели ту да се вратите, да ли је пролазио неки џип 
неко путничко возило? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никакво. Добро, питања. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли знате ко је Вељковић 
Велибор? 
СВЕДОК "Ц": Не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Чукарић Слађан? 
СВЕДОК "Ц": По имену и презимену кажем ти, сад не знам, али. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро. 
СВЕДОК "Ц": Овако по надимку неком што знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Дакле, ја Вам кажем име и 
презиме, па сад да ли знате или не знате? 
СВЕДОК "Ц": По имену не знам. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви сте у поступку истраге 
на питање судије везано за Јашари Беришу рекли, у ствари на питање 
заменика тужиоца извињавам се, «јеси ли познавао тог радника», «знао 
сам га звао се Јашари Бериша», «зна ли се ко га је убио», «зна се «Јајце», 
то сте рекли у поступку истраге? 
СВЕДОК "Ц": Не знам, не сећам се стварно. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не сећате се? Видите све и 
тада и данас све је снимљено са камерама, са микрофонима, значи све је 
евидентирано, то је све ваша изјава знате. 
СВЕДОК "Ц": Можда сам и рекао, али не сећам се. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Није то сад нешто, нека 
интерпретација тако како сам Вас ја чуо па схватио, него то је оно што 
сте Ви рекли. 
СВЕДОК "Ц": Да, да, можда сам ја рекао, али кажем  не сећам се, 
заборавио сам. Пролази време, стварно. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви ми делујете да сте 
уплашени, по Вашем говору видим дрхти Вам говор? 
СВЕДОК "Ц": Па да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Какав проблем имате? Шта 
је проблем? 
СВЕДОК "Ц": Не знам ни ја сам шта је. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је неко, да ли је неко 
претходних дана причао са Вама што везано за Ваш долазак у суд и тако 
даље? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да Вам се што сугерише и 
прети и тако даље и тако даље? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још једном би Вас питала за Јашара Беришу јер 
претходно Вас је питао опет заменик тужиоца «јеси ли чуо да је 
непосредно пре тога убијен радник на пумпи» значи непосредно пре тога 
да је убијен радник на пумпи, Ви кажете «да», а сад нам нисте причали о 
томе ко је то рекао да је непосредно убијен пре тога радник на пумпи, од 
кога то чујете? Мислим ја Вас то подсећам, тачно Ви сте дали исказ, 
кажете сад не може да се сетите, то је још 2004. године, па чисто да Вас 
подсетим да ли сад Вам нешто то казује, да ли можете сада у овом 
моменту да се сетите од кога сте то чули да је непосредно пре тога 
убијен радник  на пумпи? 
СВЕДОК "Ц": Не знам стварно не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите? 
СВЕДОК "Ц":  Не могу. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Тужиоче изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад сви се, сво троје се вртимо око истог, на 
питање тужиоца «зна ли се ко га је убио», мисли се на Јашара Беришу, 
он каже зна се «Јајце» и сад питање је моје како се зна? Како сте Ви то 
знали да је убијен Јашар и да га је убио «Јајце»? 
СВЕДОК "Ц": Ја кажем ја сам можда у том тренутку рекао, али стварно 
не знам, не знам, не сећам се, заборавио сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не сећате се да сте рекли или се не сећате да је 
убијен Јашар? 
СВЕДОК "Ц": Не, не, рекао сам али. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па сад ја Вас питам, ако се сећате да је Јашар 
убијен, како Ви то знате да је Јашар убијен? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, сад је рекао да се не сећа, не, сад. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како зна да је Јашар убијен? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па каже да је рекао, тад се сећао, али сад се не 
сећа. 
СВЕДОК "Ц": Ја сам рекао, али сад се не сећам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел знате да ли је Јашар убијен или није, ево 
сад данас? 
СВЕДОК "Ц": Јесте убијен је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте, а како знате да је убијен? 
СВЕДОК "Ц":  Па кажем ја у оном тренутку кад сам давао 2004. ја сам 
рекао тада сам био при чистој свести, сад малте не не могу, не могу да се 
сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може да се сети, па рекао је немојмо 
инсистирати. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не можете да се сетите како сте сазнали да 
је Јашар убијен, јел то одговор? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Двоумим се судија да ли да постављам 
питања, он дрхти мученик, он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па што коментаришете стално, мислим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па зато некако да га охрабрим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па мислим, који год је сведок дошао наравно 
ником није пријатно да се присећате тог догађаја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али исто што и судија Крстајић ја питам да 
ли постоји неки посебан разлог што Ви данас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нема шта да питате, па знате то је сасвим 
толико нормално да човек је уплашен, човек који је носио лешеве, 
мислим нема потребе питати то он се враћа, дете је био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То вас питам, од чега се Ви плашите сада код 
нас овде? 
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СВЕДОК "Ц": Не знам ја, који пут дођем овде два месеца не могу да се 
повратим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро немојте га око тога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то везано за та сећања, за то што сте 
радили? 
СВЕДОК "Ц": Па наравно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па каже да је под лековима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете, ево и ту ћу завршити, да сте прали 
цираду, јел то значи да је цирада спуштена, кажете било је окренут 
камион позади, задњим делом према? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па који део цираде сте Ви прали? 
СВЕДОК "Ц": Прали смо ону страницу позади, ону канату. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Канату? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел то било значи, јесте подигли ту канату па 
опрали? 
СВЕДОК "Ц": Да, да, јер било је од крви ту и са стране мало како смо 
утоварили. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па сад ми је значи то је било затворено више 
се? 
СВЕДОК "Ц": После тога се затворило и више. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта је онда било? 
СВЕДОК "Ц": Кажем ми смо отишли пре тога и ја више не знам ни шта 
је било ни где су отишли, ни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже отишао је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи тај камион тако затворен је остао ту? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То, а кад сте дошли кући јесте ли рекли некоме 
да треба тај песак, лопате, колица? 
СВЕДОК "Ц": Ушли смо одмах у купатило. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесу вам ту били родитељи, рођаци, деда? 
СВЕДОК "Ц": Били су, били су. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел неко нешто, деда рецимо нешто урадио, 
нешто рекао, јел се љутио што су Вас звали? 
СВЕДОК "Ц": Не, не, него само се моја мајка онесвестила кад ме је 
видела у крви. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, нећу Вас више ништа питати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је, рекао је да ли му је неко, 
било ко, тамо на лицу места дао неку воду да опере руке од крви? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел вам дао неко воду да оперете руке? 
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СВЕДОК "Ц": Прали смо лименком од сока. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ко вам је дао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви говорите за цераду, ја сам разумела да сте 
питали да је дао неко да опере руке. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да, да од крви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел вам дао неко да оперете руке од крви? 
СВЕДОК "Ц": Не, не, прали смо прво цераду па после смо руке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ко вам је  дао? 
СВЕДОК "Ц": Па милиционер један нам је дао сокове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који, јел знате? 
СВЕДОК "Ц":  Не знам. После смо ми опрали руке исто соковима, само 
довде овако. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не зна који милиционер? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може да се сети. 
СВЕДОК "Ц": Не знам. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Познаје ли овог криминалистичког 
техничара Тодора Јовановића из ОУП-а Сува Река? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Тодор Јовановић, да ли знате, 
јесте ли чули уопште за то име? Нисте? 
СВЕДОК "Ц": Нисам. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Шта је он сведоку претходном «Б»? 
СВЕДОК "Ц":  Брат од стрица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Брат од стрица. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Брат од стрица? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Па ја сад не знам да ли смијем ово да 
питам, али мени је то важно, али важно је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па реците да видимо шта је. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Па овај Богољуб шта је он овоме, шта 
је он? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Вам је Богољуб? 
СВЕДОК "Ц": Брат од стриац. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не, не њему, него сведоку «Б»? Нисам 
мало пре питао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Сведоку «Б» шта је Богољуб? 
СВЕДОК "Ц": Рођени брат. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођени брат, јесте, јесте. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ако сам деконспирисао, шта ћу. 
СВЕДОК "Ц": Мени брат од стрица, а њему рођени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Нема више питања? Изволите. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Само два питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу мало, били сте до сада 
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дивни, само још мало молим Вас. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Брзо ћемо, брзо ћемо. Јел Ви знате Јовицу 
Трајковића? 
СВЕДОК "Ц":  Да. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Јел он, јесте га видели тога дана? 
СВЕДОК "Ц": Јелицу или Јовицу? 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Јовицу, Јовицу Трајковића, јесте га видели 
тога дана? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Од кога сте чули надимак «Јајце»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је од полицајаца. 
СВЕДОК "Ц": Од полицајаца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Међу собом су се дозивали. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Да ли сте имали неке контакте са 
полицијом после повлачења са Косова? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Јел то одговорно тврдите? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Добро, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала да ли има још? Изволите. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК(бранилац окр. Рамиза Папића и Нишавић 
Милорада): Ја сам мало досадан са тим питањем, али време, време од 
прилике, да ли може да определи доба дана, не мора у сат, минут, час, 
али ако може сведок да определи ако се сећа? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да определите, кад сте отишли, кад 
сте отишли до Занатског центра које доба дана је то било? 
СВЕДОК "Ц": То је било 11-12 сати тако. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Пре подне, да ли могу да изведем закључак 
да је пре подне? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: И да ли може колико је све то трајало, од 
тренутка када је др Бобан дошао по Вас па до тренутка кад сте се Ви 
вратили својим кућама, колико је прошло у том, ако можете да се сетите 
мислим? 
СВЕДОК "Ц": Па ја мислим да је било два, два и по сата са паузом 
неком. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Укупно око? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Да, да, два и по сата. И само ако можете то је 
мени конкретно веома битно, Ви сте рекли неки Веса, Веси да је био, 
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баш вас је председник већа питао то, па ако може сведок да каже он је 
рекао како сам га ја схватио да је само прошао тај Веса, шта то значи 
прошао, значи колико се задржавао, минут-два, секунд? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте то сте рекли за Весу, шта значи то? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Е то за Весу само то да прецизира? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како мислите прошао? 
СВЕДОК "Ц": Колима, али тачно се видео на том стакло оно, ја сам њега 
препознао. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи, да ли се задржавао ту уоште? 
СВЕДОК "Ц": Не, не, није, није. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Значи само је прошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим колима је прошао, јел знате? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Да, то сам хтео ако може да? 
СВЕДОК "Ц": Милицијским.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па која су то кола, јел знате? 
СВЕДОК "Ц": Не знам. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ништа, мени је сасвим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А откуд знате да су то милицијска кола? Откуд 
знате да су то полицијска кола? 
СВЕДОК "Ц": Па зато што је долазио одозго из милиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само због тога претпостављате? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: И само везано да ли може да га опише, то сте 
питали претходног сведока, па да онда знамо тачно да се ради то о знамо 
ми већ ком сведоку? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да га опишете? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Како изгледа тај Веси, тај што је давао плату? 
СВЕДОК "Ц": Не би могао сад. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Не сећате се како? 
СВЕДОК "Ц": Сад не би, не би могао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како знате да је то Веса, ако га не, како зната 
да је Веса? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Да то сам, јесте га од раније знали? 
СВЕДОК "Ц": Па знам, зато што је мој стриц држао билијар клуб, па он 
је долазио ту стално, играо билијар. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Е како изглада тај човек што је играо ту 
билијар? 
СВЕДОК "Ц": Па млад је био. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Само га опишите овако. 
СВЕДОК "Ц": Али не могу, кажем  да је био млад исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел знате где је становао? 
СВЕДОК "Ц":Не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК "Ц": Не знам. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ништа, хвала, ево ја. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Само би му предочио шта је рекао код 
истражног судије на питање, кажите ми поред тог Вуксановића јесте ли 
видели још неког познали тамо, да, познавао сам доста њих ту што су 
били, ови милиционери, био је онај «Јајце», други Веса, Мики, па јел 
тачно ово што је тад рекао? 
СВЕДОК "Ц": Веса није. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Читам оно што је речено у истрази, значи ово 
сте Ви рекли и снимано је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ређали сте, то је тачно, то је тачно што сте 
приметили. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И помињали сте га као полицајца који је ту био 
са ова још два која сте поменули. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Касније сте још нека два, три помињали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумете? 
СВЕДОК "Ц": Можда што сам ја њега познавао па помешао са неким, 
али познавао сам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Веса, Мики, «Јајце». Следеће питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел био тај Веса ту? 
СВЕДОК "Ц": Кажем да није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морамо то сад да разјаснимо, јер Ви кажете 
поред тог Вуксановића, јесте ли још неког познали тамо, јесте то 
мислили, на шта сте мислили када сте ређали? 
СВЕДОК "Ц":  Ја сам изгледа помешао имена ту са овим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кажете «Јајце», онај други Веса, Мики. 
СВЕДОК "Ц": Мики је био, чика Мики. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Веса што сте га ту сврстали? 
СВЕДОК "Ц": Не знам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Даље, питао би од кад сведок познаје Тановића 
и како га познаје? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од када познајете Тановића? 
СВЕДОК "Ц": Не познајем га лично баш овако, али по причи он је био 
ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако је и рекао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас лично га не познајете, јел знате 
како се зове то лице Тановић? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ако га лично не познајете како сте се онда 
упознали да је то Тановић? 
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СВЕДОК "Ц": Кажем да сам чуо по причи ту. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Чијој причи? 
СВЕДОК "Ц": Они су се међусобно дозивали. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И како су се дозивали? 
СВЕДОК "Ц":  Па овај њега «Јајце», овај њега Тановић, овај Мики, они 
по  имену, сад. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро, а да ли би могли да препознате 
Тановића? 
СВЕДОК "Ц": Не знам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јесте га, пошто сте само чули, а нисте га 
видели, јесте га касније видели негде? 
СВЕДОК "Ц": Ја колико знам по причи да сам чуо касније да је он 
погинуо. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: По чијој причи? 
СВЕДОК "Ц": Па ту, мало село код нас, варошица, чуло се од људи. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Од којих људи ако сте ви били у кући у 
дворишту кажете па нисте излазили? 
СВЕДОК "Ц": Не, не, по улици касније се то чуло код нас. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Кад касније? 
СВЕДОК "Ц": Па пре него да избегнемо. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим? 
СВЕДОК "Ц": Пре него да избегнемо из Суве Реке. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Сте чули. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре него да избегнете из Суве Реке. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А јел би могао да препознаш то лице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па каже да не зна да ли би могао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим? 
СВЕДОК "Ц": Не знам, не би, не би. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли си гледао неке слике? 
СВЕДОК "Ц": Не знам, не сећам се. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли си пре него што си био код истражног 
судије разговарао са неким из полиције? 
СВЕДОК "Ц": Јесам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли су ти показивали слике? 
СВЕДОК "Ц": Па то је било одмах у почетку ја стварно не могу да се 
сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, само то  чега се сећате. Значи да ли вам је 
неко од полицајаца од инспектора показивао неке фотографије? 
СВЕДОК "Ц": Постављали су нам питања, али не могу да се сетим да ли 
је показао слике или није, стварно не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А да ли си тад у полицији био сам? 
СВЕДОК "Ц": Сам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ниси био са неким од браће? 
СВЕДОК "Ц": Не, не, они су пре мене били. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А где си ти био у полицији? 
СВЕДОК "Ц": У Крагујевцу. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: У Крагујевцу. Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Изволите. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Још једно питање судија, мало пре је 
сведок рекао да уопште није контактирао са полицијом, а сада каже да 
је, е моје следеће питање је да ли поседује возачку дозволу? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Ништа, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Да ли знате можда полицајца под надимком 
Веци? 
СВЕДОК "Ц": Не знам, не могу да се сетим, доста њих познајем али не 
могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих замолила сад. Немате питања јел тако 
више? А имате изволите. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Ја се извињавам судија, он је рекао да је ушао у 
пицерију, да ли је видео од чега су страдала та лица? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам га, видео је само крв, не зна. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да, али он се изјаснио већ код истражног судије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте изјаснио се. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Ви сте га питали да ли је видео нешто у 
пицерији, да ли је било неке паљевине, да ли је осећао неки мирис од 
барута или тако нешто? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се осећао мирис од барута? 
СВЕДОК "Ц": Ма то је бре све од крви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од крви? 
СВЕДОК "Ц": Не могу да се изразим, то је био смрад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема више питања. Ја бих замолила судску 
стражу да нам оптужене доведе опет у судницу да видимо кога може 
сведок да препозна.  
 Наочаре би вас молила само да спустите. 
 Погледајте добро, овако окрените се господине «Ц», окрените се и 
погледајте добро оптужене, кога препознајете, кога знате од њих? 
СВЕДОК "Ц": Ево га «Јајце». 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 05.04.2007. год.                                                       Страна  84/ 90 
 
 

_________________________________________________________________________ 
К.В.2/2006 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је «Јајце»? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље. 
СВЕДОК "Ц": Чика Репановић. 
  Чика Мики. 
  Чика Мишко. 
  И њега знам , али име не могу да се сетим. 
  Ове људе ја не познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Можете сести. 
 
 Констатује се да је сведок «Ц» препознао Чукарић Слађана 
кога је назвао «Јајце», Петковић Мирослава кога је назвао чика 
Мики, Репановић Радојка, Нишавић Милорада. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Друго лице му није баш, није сигуран, не знате 
ко је јел тако? Јесте показао је на Папића али не зна како се зове. 
СВЕДОК "Ц": Не знам како се зове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, зато и не костатујем то да сте препознали. 
Добро.  Хвала лепо. Питања да ли имају оптужени још питања? 
Изволите. Опт. Чукарић Слађан. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «Ц» када си избего са Косова где 
си се сместио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је све њихов начин изражавања, немојте сад и 
на то да ми скрећете пажњу, молим вас то је тако, апсолутно безначајно. 
Изволите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «Ц» кад си избегао са Косова, где 
си се сместио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте се Ви сместили кад сте избегли са 
Косова, где сте се сместили? 
СВЕДОК "Ц": Прво смо били код тетке у Крагујевцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код тетке у Крагујевцу? 
СВЕДОК "Ц": Да у њеној кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК "Ц": Е онда смо прешли у колективни смештај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви ћете одговарати кад Вам ја поставим питање. 
Изволите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли сте и дан данас у тај колективни 
центар? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте више тамо. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А где сте сад? 
СВЕДОК "Ц": Сад сам у својој кући, викендици. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли је Мишко Нишавић, кога сте 
препознали долазио код вас у колективни центар да разговара са вама и 
са твојим оцем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је долазио, да ли је долазио? 
СВЕДОК "Ц": Самном није разговара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Други део питања. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Није вас ни у СУП водио поводом неке 
службене белешке? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вас је водио у СУП поводом неке 
службене белешке? 
СВЕДОК "Ц": Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је узимао неку изјаву од Вас? 
СВЕДОК "Ц": Не, не, није.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није, добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли имате возило приватно? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да нема, нема. На питање вашег 
браниоца. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: За возило није рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате да возите? 
СВЕДОК "Ц":  Не знам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли познајеш брата Нишавића, Микија 
Нишавића, брата? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете брата? 
СВЕДОК "Ц": Знам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ:  Познајеш? 
СВЕДОК "Ц": Знам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли си био и колико пута си био код њих у 
кућу рецимо на кафу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код кога? Код Микија? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Код Нишавића или код Микија, породице 
Нишавић? 
СВЕДОК "Ц": Нисам био ни једном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте били, добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Никад никаквих ни радова ниси изводио код 
њих? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: У СУП-у у Крагујевцу кажеш да су вас 
звали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање, питање, немојте да закључујете. Које је 
питање? 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И рекао си овде да си сам био, нико није 
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био? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте рекао је. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А сведок «А» пред вама је, пре Вас сведок. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок «Б». 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Сведок «Б» тврди да сте били заједно. 
СВЕДОК "Ц": Он је био пре мене, после сам ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је пре. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је пре да је он био, а он је био сам после. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Судија видећемо у транскрипту ја мислим 
обојица били присутни на препознавање слика. Ја ако грешим Ви ме 
исправите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И сведок «Б» је претходно исто рекао нешто 
друго, па је он другачије сад рекао. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Браћа су била зајдено рођена. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па он каже да су браћа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која су браћа била? 
СВЕДОК "Ц": То су можда браћа Богољуб и сведок «Б» били заједно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад је прецизирао Богољуб и сведок «Б» су 
били, а не он, браћа су били. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јесу ли ти неке слике приказиване тада? 
СВЕДОК "Ц": Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, одговорио је. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Рекао је да су му приказивали слике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може да се сети. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Реко је да је приказивана слика, али не може 
да се сети да ли је препознао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље поставите, немојте сугестивно тако.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли познајеш сина Нишавић Милорада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете сина Нишавић Милорада? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли сте се састајали и где сте се састајали 
у Крагујевцу са њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако сте се састајали, да ли сте? 
СВЕДОК "Ц": У Крагујевцу нисмо, а доле смо играли заједно фудбал. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где доле у? 
СВЕДОК "Ц": У Сувој Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Сувој Реци сте играли зајдено фудбал? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Значи одговорно тврдите да немате возачку 
дозволу? 
СВЕДОК "Ц": Не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа немојте да одговарате док вам ја не 
кажем. Немојте значи одговорно тврдите, рекао је нема возачку дозволу, 
не зна да вози. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли се сећа који су људи у Крагујевцу у 
СУП-у њега испитивали и узимали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко Вас је исптивао у СУП-у? 
СВЕДОК "Ц": Не знам, не знам. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А како си отишао у СУП? 
СВЕДОК "Ц": По имену не знам, али овако можда би. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте отишли, како сте отишли у СУП? 
СВЕДОК "Ц": Прво је био Богољуб. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, али како знате да треба да идете у СУП? 
СВЕДОК "Ц": Па звали ме телефоном. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Телефоном и Ви сте на позив телефонски 
отишли у СУП? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А не знате код кога? 
СВЕДОК "Ц": Не, само су рекли инспектори неки и не знам код кога. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А јел знаш ли датум прецизно кад си био? 
СВЕДОК "Ц": Не знам, то је било у почетку одмах оно кад смо избегли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У почетку? 
СВЕДОК "Ц": Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Јесу вам ти инспектори непознати вама 
показивали неке слике било које, вама непознате, познате? 
СВЕДОК "Ц": Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је не може да се сети. Немојте 
инсистирати, стално говори да не може да се сети. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Рекли сте на почетку, ако то ће да се види и 
у транскрипту, «Јајце» Слађан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А на питање судије Крстајић ко је Чукарић 
Слађан Ви сте рекли да не знате, објасните нам то? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте споменули сте «Јајце» Слађан, како сте 
дошли до тога, тачно је да сте рекли «Јајце» Слађан? 
СВЕДОК "Ц": Ја само да кажем ја презиме њему не знам, а знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како знате Слађан? 
СВЕДОК "Ц": Знам надимак и име кад су се ту међусобно дозивали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како знате Слађан, кад сте чули Слађан? 
СВЕДОК "Ц": Па ту су кад су они разговарали међусобно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И чули сте и «Јајце» и чули сте Слађан? 
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СВЕДОК "Ц": Неки га дозивао Слађан, неки «Јајце». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е добро, јесте то је тачно, то сте добро 
приметили. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А што то нисте рекли на питање Крстајића 
судије одма, него сте рекли не знам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Да ли можете одговорно да тврдите пред 
овим судским већем да од дана како си изашао са Косова, рекли сте у 
Крагујевцу да идете, да са никим нисте разговарали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је, одговорио је. Немојте одговарати.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И у присуству родитеља? 
СВЕДОК "Ц": Не у присуству родитеља, не. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: А сами сте разговарали са неким поводом 
овим случајем? 
СВЕДОК "Ц": Само са овима у СУП-у што сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли сте, немојте, ја сам Вам рекла кад Вам ја 
дам дозволу. Полако немате чега да се плашите, полако. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Рекли сте исто да сте ме познавали? 
СВЕДОК "Ц": Тог дана сам вас видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, само тог дана.  
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Судија у транскрипту ће се видити да је 
рекао познавао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видеће се наравно. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И да је рекао познавао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог дана, тог дана чуо је, немојте сад тако. Тог 
дана, уопште Вас није познавао него тог дана је чуо како Вас 
ословљавају. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Господине «Ц» још кратко питање, да ли је 
могу да сте Ви мене са неким заменили или Вам је неко предочио по 
повратку тај Слађан, па као «Јајце». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете такво питање да поставите кад је он 
одма чим вас је угледао овде рекао, ово је «Јајце» молим Вас па немојте. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па добро, да ли искључује могућност да ме 
је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема искључује могућност. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Са неким помешао, јер је рекао мало пре 
Веци, «Јајце», знаш па сам ја њих помешао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може тако. Не није он рекао Веци, «Јајце» па 
сам их помешао. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Па ја мислим да у транскрипту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видећете, није рекао. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ће се види да је он рекао то, ја сам њих 
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помешао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Питање даље. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Немам више питања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала господине Чукарићу. 
 Да ли има од оптужених још неко да постави неко питање? 
 
 

Питања нема. 
 
 

Сведок трошкове тражи у висини путне карте 1.300,00 динара. 
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Исплатити сведоку 1.300,00 динара. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала вам господине «Ц». Можете ићи.  
Довиђења. Изволите примедбе.  
 
АДВ.ВЛАДИЦА ВАСИЉКОВИЋ: Приговарам исказу сведока јер је 
сведок у време наводног критичног догађаја био малолетно лице. На 
питање суда кога познаје из прве одговара «Јајце», «Јајцета» који живи у 
Ораховцу и који је ту боравио пар дана. Право је питање зашто сведок 
не тврди да познаје и остале полицајце који су били његови мештани и 
људи са којима они живи и дан данас у Крагујевцу. Зато сматрам да је 
овај исказ дозирано лажан усмерен на томе да усмери кривицу према 
неким лицима, а да заштити нека друга лица која су сада на слободи. 
Хвала судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. Да ли има још неко да 
приговори исказу? Опт. Чукарић Слађан. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Поштовани суде ја би исто ставио приговор 
ко на сведока «Б» такав ћу исти приговор ставити и на сведока «Ц». Да 
лажу и да су потплаћени у нечију корист и одговорно тврдим да неко 
веома добро оперативно ради са сведоцима, а поготово са сведоцима из 
Крагујевца. У току испитивања мог сви сведоци су рекли кога познају и 
волео да се мало узме у обзир на који начин су они то сретали, видели и 
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разговарали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: То је моја примедба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја би вам само сад још одредила термине. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: И пошто исто стављам примедбу већина 
сведока где су полагали, имају возачке дозволе све исте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. 
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Главни претрес одлаже се за: 
 
 

15, 16. и 17. мај са почетком у 09,30 часова у ПАЛАТИ ПРАВДЕ. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте ми сад тражити имена сведока, ја ћу вас  
на време обавестити писменим путем. 
 У 09,30 - Палата правде. 
 Хвала лепо, довиђења.  
 
 
Записничар      Председник већа-судија 
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