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НАСТАВЉЕНО  04.06.2007.  ГОДИНЕ 

 
СА ПОЧЕТКОМ У 09,30 ЧАСОВА 

 
 

  
    
 Констатује се да су приступили: 
 

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

Кандић, 
• Оптужени Митровић Радослав, Репановић Радојко, Јовановић 

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

• Присутни су и браниоци оптужених адвокати: Мирјана 
Несторовић, Игор Исаиловић, Вељко Ђурђић, Владица 
Васиљковић, Татомир Лековић, Фолић Горан, Милан Бирман 
и Палибрк Драган. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок Новковић Ивица да ли је ту? Хоћете га 
позвати? 
 
 

• Присутан је сведок Новковић Ивица. 
 

• Није присутан адв. Горан Петронијевић. 
 
 

 Добар дан господине Новковићу.  
 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви се прошлог пута нисте одазвали на позив 
суда. Ваша је дужност и обавеза да се на позиве суда одазивате и да 
евентуално о свакој промењеној адреси известите суд. Да ли то знате? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Добро.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прво ћу узети Ваше личне податке. 
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 Суд доноси 
 
 

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

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Да се у наставку доказног поступка саслуша сведок Новковић 
Ивица. 
 
 
 

Сведок ИВИЦА НОВКОВИЋ 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше име и презиме? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Новковић Ивица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођени сте од оца? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Радомир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Година рођења? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: 29.04.1970. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пребивалиште? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Ниш, Великојастребачка бр. 20. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте запослени? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Незапослен?  
 Ви сте господине Новковићу, позвани у својству сведока и у 
својству сведока Ви сте и давали исказ код истражног судије. Дужни сте 
да говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело. Нисте 
дужни да одговарате на питања уколико би тиме себе или неког Вашег 
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блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети 
или пак кривичном гоњењу. У обавези сте да прочитате и текст заклетве 
па бих Вас молила да прочитате текст заклетве који се налази испред 
Вас. 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: 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: Господине Новковићу, марта '99. године, где сте 
били и на којим пословима и задацима? Значи, говоримо о марту '99. 
године, јесте ли били припадник резервног састава полиције? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте мобилисани као припадник резервног 
састава полиције? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: 1988. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када, које? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: 1998. године, не сећам се датума. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1998? Добро. Али у марту значи '99. године где 
сте, на којим пословима сте били? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: У Сувој Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Сувој Реци? Где сте Ви били смештени? Јел 
сте Ви родом из Суве Реке? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте Ви били смештени, где сте боравили? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Мислим да је била кућа поред станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поред полицијске станице? Јел то она кућа за 
одмор где је полиција била, јел тако? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И који су Ваши задаци били? Шта сте 
радили тог марта, значи идемо пре почетка бомбардовања, па онда од 
почетка бомбардовања да ли се нешто изменило? Значи, пред почетка 
бомбардовања које сте Ви задатке имали као резервни полицајац? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па имали смо задатке да обезбеђујемо 
полицијску саницу у Сувој Реци.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте Ви обезбеђивали полицијску станицу? Да 
ли сте били одређени доле негде посебно поред неких објеката, да ли 
око полицијске станице? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Око полицијске станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Око полицијске станице? Јел сте били у 
униформи? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да.  

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 04.06.2007. год.                                       Страна 5/19 
 
 

 
К.В.2/2006 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви као резервни полицајац дужили 
неке бомбе, оружје? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Оружје јесмо, бомбе нисмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бомбе нисте? Добро. Реците ми кад сте 
обезбеђивали полицијску станицу, кажете око полицијске станице, јел 
тако? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте још са неким били? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па имало је доста колега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Припадника резервног састава, јел тако? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од почетка бомбардовања, од 24-ог марта 1999. 
године да ли сте добили нека посебна задужења и како је то ишло ако 
сте добили? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, кад је почело бомбардовање да ли сте 
били и даље на обезбеђењу полицијске станице како се то одвијало? Ко 
је Вама био непосредно надређен? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Нисам разумео питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вама ко је био непосредно надређен? Ко је Ваш 
непосредно надређени, коме сте Ви одговорни? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Био је помоћник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Помоћник? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се зове? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Неша, презиме се не сећам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је био командир? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па Радојко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Радојко? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и сад нам испричајте мало. Јел знате 
зашто сте позвани? Позвани сте због случаја Суве Реке, страдање 
породице Бериша. Да ли знате било шта да нам испричате о томе? 
Делујете ми уплашено.  
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па ја шта сам имао ја сам изнео, дао 
изјаву и остајем при томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви остајете код изјаве коју сте дали код 
истражног судије, јел тако? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Али сад морате поново да нам поновите 
Ваш исказ, да нам посведочите шта знате и шта Вам је познато у вези 
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тог случаја? Да ли Вам је уопште познато како је настрадала породица 
Берише? Јел можете да одговорите? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не могу да се сетим како како су се 
звали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чега не можете да се сетите?  
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Све како је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда идемо поново. Реците ми од почетка 
бомбардовања, од почетка бомбардовања, знате, знамо сви, то је опште 
позната чињеница да је објављено 24. марта 1999. године. Реците ми где 
се Ви налазите? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Ми смо били ту у полицијској станици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У полицијској станици? Јел сте обезбеђивали 
полицијску станицу? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали прилике тада док сте 
обезбеђивали полицијску станицу да видите да долазе нека 
униформисана лица, неки официри? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па долазило је доста непознатих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Непознатих? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта мислите непознати? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па мислим официри, униформисаних 
лица.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какве су то биле униформе? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па било је и зелених и плавих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зелених и плавих? А која је то полиција? Кажете 
непозната, а јел знате одакле су они дошли? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате одакле су дошли? Па осим Ваше 
полиције у Сувој Реци, добро, Ви сте резервни полицајац да ли знате ко 
је још био одакле, да ли су долазили још неки пошто нам је овде било 
приче да су били људи на испомоћ, да ли знате ко је био? Неког да ли 
препознајете? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: По именично никог не препознајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  А по надимку? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Ни по надимку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не познајете? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте имали том приликом радио станицу? 
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СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? Резервни састав није имао? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли је било обезбеђења полицијске 
станице на звонику? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је постојала нека разлика пре 
бомбардовања и од самог почетка бомбардовања? Како се то 
обезбеђивало, причајте нам мало о томе? Хоћете мало воде да узмете? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, делујете врло заплашено, да ли 
можете уопште да дате исказ или не? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Ја остајем на оно што сам изјавио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ја сам то разумела. Господине Новковићу, то 
је било код истражног судије, овде је сад веће. Ви сте у обавези да 
посведочите. Није довољно само да кажете остајем у свему, значи дужни 
сте да одговарате на питања суда. Ја сам Вам рекла она упозорења на 
која само питања нисте дужни да одговорите. Значи, не можете само да 
кажете остајем и да се заврши Ваш исказ. Да ли сте Ви имали неке 
претње? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте имали? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало гласније говорите.  
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Нисам имао претње. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зашто сте онда уплашени? Јел сте уплашени 
или нисте? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Јесам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па није свеједно да се дође прво овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, никоме није свеједно да дође у суд, 
али Ви сте позвани у својству сведока. Значи, Ви треба да испричате оно 
што је Вама познато, разумете, оно што је Вама познато све чега се 
сећате, разумете? Ајте покушаћу да Вас поново уведем у ту причу. Ајмо 
звоник, да ли сте некада били на звонику? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када би то било? Значи, нека Вам буде један 
оријентир почетак бомбардовања? Када сте били на звонику, да ли пре 
или за време, када сте били? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Почетак бомбардовања сам био на 
звонику. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Почетком бомбардовања одмах? Ко Вас је 
одредио да идете на звоник? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не знам ко је издао наређење, по 
распореду је тако било због осматрања околине пошто је највиши део 
био ту око полицијске станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је највиши део био? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад би то било значи јер одмах како је 
објављено бомбардовање Ви сте на звонику или дан-два-три, како је то? 
Јел можете да се сетите? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не могу да се сетим тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете тачно да се сетите? Али главно то је 
од почетка бомбардовања? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта Вам кажу да обезбеђујете полицијску 
станицу, где да осматрате, како да осматрате? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од кога обезбеђујете полицијску станицу? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Од терориста.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел било терориста у самој Сувој Реци? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па имало је около, око Суве Реке, 
можда је било и у Сувој Реци.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците када сте били то на обезбеђењу 
полицијске станице, да ли сте сами били на звонику или сте били још са 
неким? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Био сам са Ђорђевићем, Ђорђевић 
Микијем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ђорђевић  Мики? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да с њим сам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је он, јел припадник резервног, активног 
састава? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Резервног састава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је још неко био са Вама? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Са мном је био он само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само он? И добро, значи, прочитали сте 
распоред, треба да идете на звоник, јел тако? Да ли идете у јутарњим 
сатима, испричајте нам како се то одвија обезбеђење? Колико сати сте 
тамо? Да ли ноћите на том звонику? Да ли ноћу осматрате? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па било је по два-три сата, па онда 
давала се и дневна и ноћна смена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Биле су и дневне и ноћне смене? 
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СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да, мада било је и време када смо били 
ту нон стоп. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али нас интересује период од почетка 
бомбардовања да ли сте тад били нон стоп или не? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не, по сменама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По сменама? И рецимо тад први пут кад сте Ви 
на звонику, значи од почетка бомбардовања колико сте били, колико је 
смена трајала? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па не могу да се сетим, да ли два или 
три сата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико, два или три сата? И Ви сте са тим 
Микијем Ђорђевићем, јел тако, Микијем? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте тад имали прилике да видите? Шта у 
ствари видите са звоника? Шта онако да Вам је прегледно? Јел видите 
полицијску станицу? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите? Шта видите – улаз у двориште, улаз у 
полицијску станицу, тај део ми опишите шта видите са звоника? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па види се улаз у полицијску станицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Види се и улаз? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли видите онај Рештански пут? Јел 
знате где је? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите? Да ли видите, да ли Ви знате где је била 
Мисија ОЕБС? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите ту кућу где је била смештена 
Мисија? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Види се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Види се јасно? Пошто имате, како сам схватила 
добар преглед са звоника, да ли можете да видите кад долазе неки 
официри да видите да је неко на високом положају? Јел сте се сетили да 
ли видите? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је тад неко да Вам је запао за око да је 
дошао неко на високом положају да је био? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? Да ли је било војних униформи? Да 
ли је неко припадник војске да је долазио? 
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СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Било је и војних, рекао сам то већ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Било је разних униформи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разних униформи је било?  
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта знате још да нам кажете? Пошто можете 
колико-толико да се оријентишете, кажете од почетка бомбардовања сте 
били на звонику, да ли би то било, ја морам мало прецизније, да ли је 
било те ноћи 24-ог, да ли сутрадан, после два дана, да ли тога можете да 
се сетите? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете да се сетите? Добро. Да ли сте том 
приликом имали, да ли сте видели нешто необично у Сувој Реци? Да ли 
се нешто дешавало? Да ли сте чули пуцање? Да ли је било пуцњаве? Да 
ли сте чули да су неке активности биле? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па било је пуцњава са све стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са свих страна је било? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се у самој Сувој Реци нешто дешавало, у 
центру Суве Реке да ли је ту било пуцања? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? Колико пута сте Ви били на 
звонику? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не сећам се.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел једанпут или више пута? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Више пута.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од почетка бомбардовања? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да, више пута сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И за све то време, пошто кажете више пута, јел 
сте уопште нешто чули да ли су се одвијале неке активности, да ли је 
било неких паљевина, да ли сте нешто уопште приметили или је све 
било мирно? Јел се сећате? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да Вас ја мало подсетим, можда ће Вам 
бити лакше овако из истраге да Вас подсетим па да ми кажете чега сте се 
сетили? Јел може тако? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може? Спомињали сте да је долазио неки 
безбедњак. На кога сте то мислили? Значи, код истражног судије 
говорили сте о томе да сте били на звонику, рекли сте да је звоник од 
полицијске станице колико удаљен?  
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СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па има једно око 200 метара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Око 200? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Можда и нема толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код истражног сте рекли око 100 метара да је 
полицијска станица удаљена од звоника. Колико би била удаљена 
рецимо та кућа у којој је била смештена мисија ОЕБС, значи гледано са 
звоника? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па можда мало даље од полицијске 
станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало даље? Шта то значи? Јел сад спомињете и 
200 метара, пре сте спомињали 100 метара, мало нас оријентишите? 
Сигурно да не можете прецизно али отприлике нам кажите? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па ту је негде између 100 и 200 метара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Између 100 и 200 метара је удаљена та кућа где 
је била смештена Мисија ОЕБС-а јел тако? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Реците да ли је кад сте на звонику, 
осматрате, да ли је црква испод или је у нивоу, или је виша од звоника? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не могу да се сетим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кад стојите и посматрате је јел видите цркву,  
јел гледате у нивоу или је она испод звоника или је виша, како то је 
нешто прво што се види? Јел се сећате? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не, не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од почетка бомбардовања до краја марта месеца, 
значи од 24-ог колико пута сте Ви били на звонику? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ни тога се не сећате? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не, не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви некада били у неком претресу кућа 
албанских? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када, ком приликом је то било? Ко Вам је 
наредио да идете да претресате куће? Због чега претресате куће? С ким 
сте ишли? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Наредио нам наш командир, а с ким 
сам ишао, сад то ја не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало гласније само причајте. 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: С ким сам био не могу да се сетим.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта Вам каже командир? Значи, морам поново 
да Вам потенцирам – идемо од почетка бомбардовања, јел то тада било? 
Од почетка бомбардовања ишли сте у претрес кућа, тај период нас 
интересује? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не могу да се сетим, мислим да је тако 
било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да је тако било? И добро и шта Вам 
каже командир, шта треба да радите? Које куће да претресате, где да 
идете? Господине Новковићу, ја сам мислила да сте се мало и прибрали 
и средили да можете да нам наставите да нам сведочите? Јел се сећате с 
ким сте били у претрес? Не сећате се? Добро. Јел сте често ишли у 
претрес кућа? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико пута сте ишли у претрес кућа? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Само тај једини пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само тај један-једини пут? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е кад је то било? Кад је то било? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? Добро. Да ли сте ишли у јутарњим 
сатима, по подне, увече, кад идете да претресате куће? Шта Вам каже 
командир шта треба да радите? Шта тражите? Господине Новковићу, 
један-једини пут кажете да сте били у претресу, па ште сте тражили, шта 
Вам је рекао командир? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Командир нам је рекао да око 
полицијске станице да се испразне све куће због сигурности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се испразне све куће око полицијске станице? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које су то куће, на ком путу? Хоћете да 
погледате скицу? Дајте само фотографију Суве Реке? Да, може. 
Погледајте мало фотографију, покушајте да се оријентишете. Извуците 
му фотографију из оног омота. Погледајте добро фотографију. Видите 
где пише где је СУП. Јел можете да се оријентишете? Овде на овом путу 
имате две као рушевине где кажу да је био звоник и црква. Видите овај 
који је пут где вам је Тржни центар и погледајте овај пут који кажу да је 
Рештански пут. Које куће Ви претресате?  
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Са десне стране полицијске станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са десне стране полицијске станице? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то овамо овај пут који? Који је то пут? Јел ту 
где је ова кућа? Јел видите неку белу кућу ту са десне стране? 
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СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да, видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате која је то кућа? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: То је кућа ОЕБС-а што је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то кућа ОЕБС-а? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Е сад у односу на ту кућу где је ОЕБС, да 
ли Ви те куће претресате све или како, шта Вам је рекао командир? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Све те куће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све те куће? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чије су то куће? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па не знам чије су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? Да ли су албанске, српске? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Албанске. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Албанске куће? И шта Вам каже, Ви кажете да 
све, да напусте, шта сте рекли? Немојте Ви говорити. Шта да се 
испразни, шта? У ком смислу да се испразне? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Ради сигурности полицијске станице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ради сигурности, добро, али ко да се испразни, 
да ли ствари, да ли људи, да ли? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па људи нормално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Људи? А како, шта Вам каже командир како да 
људе испразните, шта да им кажете? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Тога се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се тога? 
 
 Констатује се да је приступио адв. Горан Петронијевић. 
 
 Добро. Дошли сте значи до тих кућа? Шта радите? Јел затичете 
људе у тим кућама? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако се не сећате, с ким сте били, да ли се сећате 
колико је полицајаца још било са Вама? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? Па шта радите? Јел сте више пута 
тако ишли да по кућама албанским и како Ви кажете да испразните те 
куће? 
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СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Мислим да нисмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ако нисте, онда се сећате ваљда тај један-
једини пут шта сте радили? Како у ком смислу да ли су напуштене већ 
куће, да ли је било већ људи? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Па имало је доста напуштених кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Било је напуштених? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Пошто сте прецизирали ову кућу да знате 
бела кућа, да ли је ту било некога? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: У кући никог није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никога није било? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта радите у кући? Јел сте радили нешто? Јел 
сте улазили у кућу? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да, улазили смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се пуцало? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: У кући није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У кући није? А где је било пуцања? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Вани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко пуца? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Тога не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел пуцају полицајци који су са Вама? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У кога пуцају? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: То нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел из куће излазе људи? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Излазило је људи.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко каже да изађу ти људи? Јел издаје ту неко 
наредбу? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Тога се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како ви идете? Идете са полицајцима, људи 
излазе, јел се нешто говори, јел чујете да неко неком нешто се обраћа? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је људи отприлике изашло из те куће? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: И тога се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се? Јел било више? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Било је више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мушкараца, жена, деце? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да, било је.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Било је? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чега и мушкараца и жене и деце? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта се ради ту? Они излазе, шта ради тај 
народ, шта ради полиција, шта Ви радите? Шта радите господине 
Новковићу? Шта је са тим народом који излази из куће? Где иде тај 
народ?  
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не знам где иде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? Па видите ваљда где иде народ? У ком 
правцу су се упутили? Да ли према полицијској станици, да ли су се 
уопште негде упутили или стоје ту?  

Господине Новковићу, хоћете да направимо једну паузу да се мало 
средите па да наставимо после? Јел може тако? Јел Вам потребно да 
направимо паузу или можемо да наставимо? Реците? Како Ви кажете 
тако ћемо да урадимо? Јел треба пауза или не? Хоћете да наставим? 
Делује ми да Вам треба мали одмор. Ево сад Вас не питам ништа ни шта 
ради полиција, ни шта Ви радите, само Вас питам да ли треба да 
направимо један прекид, да се мало одморите, да се освежите, јел 
хоћете? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? Добро. Ајмо да наставимо. Кажете, видите 
те људе, видите тај народ. Опет покушајте да се сетите то је ипак један-
једини пут било, где иде тај народ? Изволите? 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја се извињавам, ја бих предложио да 
прекинемо на 5 минута, да остану браниоци, пуномоћници оштећених па 
да имамо неки предлог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисам Вас разумела, да прекинемо сведока? 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да прекинемо на 10 минута сведока па да 
онда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете тако да направимо једно 5 минута паузу? 
Може? Не, са сведоком да направимо. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да, паузу 5 минута, исто тако јавност да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Новковићу. Можете га одвести у 
засебну просторију за сведоке, позваћемо Вас.  
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја не бих хтео због. Мој предлог је да 
извршимо преглед, вештак да изврши преглед да ли је способан да 
сведочи. Мислим да је то доведено у питање, с обзиром на понашање, 
нема никакав израз лица, он не може да комуницира, нема, ја мислим да 
чак и када би му прочитали све што је рекао у истрази да не би било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, оставља утисак да је врло заплашен. 
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АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да видимо да је уопште способан да сведочи, 
то је мој предлог, а не знам Ви одлучите, јер ово ће да буде мучење 
невероватно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су сви браниоци сагласни са тим да 
обавимо вештачење? Изволите? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пазите, две су ствари. Једно је да ли је он 
способан да сведочи, а друго је да ли он од страха не сме ништа да каже. 
То су потпуно две различите ствари. Како ће вештак да вам каже да ли 
се он толико плаши да не сме уста да отвори? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја кад сам га питала да ли му је неко претио он је 
рекао није, плаши се самог доласка у суд, а ја сам схватила да је предлог 
браниоца био само да ли је способан да сведочи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Видите и сами да је након исказа датог 2004. 
године саслушан поново следеће године да је тада већ био без посла, па 
Вас ја 2007. у овој политичкој ситуацији, у овим тренуцима питам сада 
да ли ће он нешто смети овде да каже и који је тај вештак који ће то да 
одреди. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не у том смислу да ли ће смети нешто да каже 
него да ли је способан само, разумете? Само да ли је способан, не да ли 
ће смети, то не може вештак да каже. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Људи, ја стварно нисам стручњак, ако је човек 
болестан, онда није у могућности, а све друге ствари ако је способан 
онда ће он нормално да се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде је утисак заплашеног човека. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Само да вам кажем, од 2004. односно од 1999. 
до сад видимо, немамо ниједну индицију да је било шта предузето да би 
се он плашио, мислим у смислу таквог страха да би био.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Направићемо паузу једно 15 минута па ћемо 
одлучити. 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од 15 минута. 
 
 Настављено у 10,50 часова. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овако, ми смо сведока подвргли лекарском 
прегледу код нашег лекара који је овде у дежурној служби и само је 
констатовао да је вербално успорен, да је узео таблете «Бромазепама» од 
3 мг и то је све што он може у овом тренутку да нам каже лекар. Али, 
пошто он стварно сведок делује да је уплашен, да одаје особу која није 
баш способна данас да сведочи, а то је забележено и аудио-видео 
техником, тако да бих ја прекинула данас са испитивањем сведока и 
одредила судско-медицинско вештачење од стране неуропсихијатра 
уопште на околност његове способности да сведочи.  
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ОДРЕЂУЈЕ СЕ судско-медицинско вештачење сведока 
НОВКОВИЋ ИВИЦЕ, од стране неуропсихијатра кога ће суд 
накнадно одредити, а на околности способности сведочења и давања 
исказа. 
 
 Позовите само сведока молим Вас да му саопштим да ћемо 
прекинути данас. 
 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ: Ја бих само нешто. Мој брањеник је 
прошли пут рекао да је се убиство оног Лазића десило 1998. године. Да 
не буде неспоразума, он је извршио увид у списе и у књигу «Дневних 
догађаја» утврдио да је то било 22. марта 1999. године, па се извињава 
што је.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Господине Новковићу, ми ћемо данас 
прекинути са Вашим саслушањем. Делујете нам да сте уплашени, да сте 
доста успорени, а што нам је и констатовао наш лекар, тако да ћемо 
одредити Ваше вештачење да ли сте уопште способни да сведочите, 
знате. Ви сте дужни да се одазовете на позиве судског вештака јер ће он 
обавити разговор са Вама. Јел сте ме разумели? 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви ћете оставити број мобилног телефона нашој 
служби да можемо да контактирамо са Вама. То би било све. Довиђења, 
пријатно. 
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Хвала. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих Вас само, само мало господине 
Новковићу, трошкове за данас јел имате? Не, Ви сте приведени, јел 
тако? Ништа. Колика Вам је карта? Да ли Вас чекају или су отишли?  
СВЕДОК  ИВИЦА НОВКОВИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? Повратна је 1.420,00 динара аутобуска 
карта, 2.000,00. 
 
 
 Сведок трошкове тражи. 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ИСПЛАТИТИ сведоку 2.000,00 динара. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала Вам. Ја бих вас само обавестила. 
Можете ићи, хвала. Пошто смо стално у дилеми око звоника и  цркве, ја 
сам покушала да нешто, ако успем да прибавим неку информацију, тако 
да сам од Рашко-Призренске епархије, манастира Грачанице, од владике 
Рашко-Призренског и Косовско-метохијског артемија господина 
тражила да нам доставе податке о димензијама, међусобном положају 
цркве и звоника који су се налазили у центру града Суве Реке о висини 
цркве и висине звоника, као и о томе на којој висини се налазе отвори на 
звонику и уколико поседују фотографије наведене цркве и звоника да 
исте доставе суду. Да покушамо да видимо да ли ћемо нешто добити. 
 Друго, и од Архива у Крушевцу, Центар за катастар 
непокретности Приштина, смо тражили да нам доставе последњи урађен 
авионски снимак центра града Суве Реке. Претпостављам да би они 
требали то да имају и назначили смо отприлике шта је потребно, значи, 
станица полиције, црква, звоник, Рештански пут и план са размерама 
који је урађен на основу тог авионског снимка. Само да вас обавестим да 
ја као председник већа да сам то затражила па ћемо видети шта ћемо 
добити. 
АДВ.ИГРОР ИСАИЛОВИЋ: Ми смо већ покушали «google-R» један 
програм он сад као има сателитски снимак а и за Суву Реку не постоји, 
постоји за Београд, а за Суву Реку не постоји. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добићемо званично. 
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АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Извините председнице већа, само једно 
питање. Овај Јовановић Сава, јел можете неке ближе податке да нам дате 
јер има два сведока са истим именом и презименом? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цивилна заштита. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Е хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ПРЕКИДА СЕ главни претрес, а наставља 05.06.2007. године, 
са почетком у 9,30 часова. 
 
 
ЗАПИСНИЧАР                                     ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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