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

• Заменик тужиоца за ратне злочине Драгољуб Станковић, 
 

• Пуномоћник оштећених адв.Драгољуб Тодоровић  
 

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

 
• Браниоци оптужених адв. Мирјана Несторовић, Игор 

Исаиловић, Вељко Ђурђић, Татомир Лековић,  Фолић Горан, 
Милан Бирман, Палибрк Драган. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је уместо адвоката Владице Васиљковића? 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Ја сам, јуче ме замолио да га мењам, тако да 
ето, само ако је сагласан оптужени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Чукарић оптужени јесте сагласни са 
тиме? Добро.  
 
 

• У наставку главног претреса уместо браниоца адв. Владице 
Васиљковић замениће га адв. Игор Исаиловић уз сагласност 
опт. Чукарић Слађана. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведоци Борисављевић Драган, Гогић Милисав 
да ли су ту? Добро. 
 

• Сведоци Борисављевић Драган и Гогић Милисав. 
 
 

• Сведок Савић Миливоје није присутан, а нема доказа да је 
примио позив. 
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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 
Борисављевић Драган.  
 
 
 

Сведок БОРИСАВЉЕВИЋ ДРАГАН 
 

 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Борисављевићу, Ваше име 
и презиме је? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Борисављевић Дгаран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте рођени које године? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: 23. март 67. године у Призрену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Призрену? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Адреса становања? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Садашња? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Садашња? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Улица  8. марта 9/71. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рођени сте од оца? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Томислава. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Адреса сада рекли сте која Вам је? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Београд. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Београд. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Улица 8. март 9/71. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта сте по занимању? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Полицајац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте позвани у својству сведока, као сведок 
дужни сте да говорите истину, давање лажног исказа је кривично дело, 
нисте дужни да одговарате на питања уколико би одговорима себе или 
неког Вашег блиског сродника изложили тешкој срамоти, знатној 
материјалној штети или пак кривичном гоњењу. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Јасно је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја би Вас молила да прочитате текст заклетве 
који се налази испред Вас. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Могу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На глас. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: 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: Хвала лепо. Интересује нас прво да ли уопште 
имате било каква сазнања о страдању чланова породица Бериша у Сувој 
Реци. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Из штампе, из медија. Чуо сам 
после `99. кад смо пребегли овамо у Србију, у Београду, прочитао сам у 
штампи да се догодио тај случај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, где се Ви налазите у време од почетка 
бомбардовања, где се налазите? Значи бомбардовање је почело, 
објављено је да почиње 24. марта `99. године, у односу на тај датум где 
се Ви налазите? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Од тада од 24. марта ја сам на 
подручју Призрена био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На подручју Призрена? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците шта сте Ви били при полицијској 
станици? Јесте имали неку функцију? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У Сувој Реци? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Сувој Реци? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Заменик командира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заменик командира? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причајте који су Ваши послови били у својству 
заменика командира у то време значи док нисте отишли на подручје 
Призрена? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па сви полицијски послови. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су Ваши послови? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Као заменик командира у 
полицијској станици постојала је дежурна служба, патрола, сектор, био 
сам ту, мењао сам командира у његовом одсуству, биле су службе за 
издавање личне карте, издавање оружја, пасоша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми како је била обезбеђена полицијска 
станица тих дана? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: После 24. или пре 24.? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре 24.? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па обично обезбеђење, стража.  
Стража.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До кад сте Ви тачно у полицијској станици? Кад 
сте напустили? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: То је било рано ујутру, да ли је 
било 23. или 24. сад стварно не знам, не могу да се сетим, али је 
бомбардовање почело, то сигурно знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте добили нека упутства у погледу 
непосредне ратне опасности или како треба се понашати од почетка 
бомбардовања? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, чим је почело бомбардовање 
ја сам био позван од мог командира да одем у Призрен са групом људи, 
ја сам отишао у Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Ваш командир био? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Командир чете Раденовић 
Вељко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ви сте били, имали сте вод по формацији, 
јел тако? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Јесте, уједно сам био у 
командир вода ту у Сувој Реци. То је једна мала група људи која је била 
потчињена чети у Призрену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците који су то задаци које сте Ви обављали 
док сте били у Посебној јединици полиције кад Вас активирају из 
Призрена. Какви су то задаци? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па углавном обезбеђење 
комуникације, објекта, растурање терористичких група и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте били ту око Суве Реке или? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не, нисам био у Сувој Реци, 
у подручју Призрена, тачно сада не знам али ту сам био у Призрену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли ту има негде забележено где се Ви тачно 
налазите? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па вероватно је код командира, 
верујем да постоји извештај тамо код њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико је Ваш вод бројао, око 25 колико је то 
било? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па до 25 људи, никад, није ни 
било толико увек је неко био на боловању или неко је повређен, неко је 
погинуо, неко, тако да око 20-так људи је било 15-20, некад и 25, увек је 
та бројка варирала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми јел то цео састав  иде јел тако, кад се 
активирате онда цео вод полази са Вама? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па јесте, углавном, али некад 
неко и остане, некад неко ми не дође по мом позиву, некад је спречен, 
некад не може да дође и тако, углавном се позивају сви који су 
припадници били ПЈП-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам мало, значи тих дана док нисте 
отишли какво је било обезбеђење полицијске станице, где се вршило 
обезбеђење, то ми реците? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па имали смо два или три 
стражарска места чини ми се, једно је било на улазу, једно иза и једно је 
било бочно, што се тиче полицијске станице.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали на звонику обезбеђење? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да ли смо имали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На звонику обезбеђење? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Е то ја не знам, не сећам се тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад док сте Ви били као заменик командира и 
знате да ли сте имали? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тада није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада није било? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тада није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер било је овде речи да је било обезбеђење на 
звонику, зато Вас питам. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Можда је и било касније, али 
кад сам ја био није било јер сам ја и више пута био одсутан и раније и 
пре бомбардовања, нисам ја био цело врем, нон стоп у Сувој Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците Вама је непосредни старешина био 
командир, јел тако,  Репановић док сте у оквиру полицијске станице? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У полицијској станици, да, тако 
је командир станице је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је, непосредно надређен Вам је командир 
чете, јел тако, из Призрена, када се активира Посебна јединица 
полиције? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тако је, јесте.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви имали неке заједничке акције, Ви 
као посебна јединица полиције, рецимо са полицијом из СУП-а 
Призрен? Да ли су биле неке акције заједничке? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Са радницима из Суве Реке? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте из Суве Реке и из СУП-а Призрена? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, углавном смо ишли ми сами 
као ПЈП. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сами?  
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви се прикључили некој јединиц 
пошто се овде спомиње да је био и Нишки одред јел тако, Посебна 
јединица полиције, да ли сте имали са њима неке акције заједничке? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: То је већ на ширем нивоу, 
можда су они били на неком другом правцу да ја уопште нисам знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја Вас питам оно што знате, да ли сте имали 
било какву акцију а да сте спроводили заједнички са њима? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Заједно не, самостално вод 
суворечки није имао никад заједничку акцију са припадницима Нишког 
одреда. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А рецимо, да сте имали, ко би вама ту био 
надређен? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па опет мој командир чете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командир чете? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па командир чете, све иде преко 
њега. Не може мени да неко други нешто да нареди. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми водила се књига, јел тако распоред 
дневних догађаја и ко је то водио, командир? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У дежурној служби, то је шеф 
смене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је дневних догађаја, а распоред вас као 
припадника полиције? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Распоред прави командир или ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и сад пошто смо ми гледали ову књигу ту 
стоји као ПЗ посебни задаци јел тако? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се то односи само на посебне задатке 
Посебне јединице полиције или уопште на било какве задатке? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не мора да значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мора да значи? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не мора да значи уопште, 
например ако пошаљемо ми неког радника на неку, на неки курс, на 
неки семинар ми га водимо као посебан задатак. Има тамо неке 
скраћенице у станици које су се водиле, не мора да значи да је то  било 
која нека акција, значи оде човек на школовање, оде на курс неки, 
семинар, обуку, дообуку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми шта сте Ви дужили од оружја? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се разликује нешто од док сте као 
полицајац у Сувој Реци и док сте као ПЈП п да ли сте имали? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: То је исто оружје сам носио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто оружје, које је то било оружје? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па пиштољ и аутоматска пушка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пиштољ и аутоматску пушку? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали снајпрере? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Снајпере? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Било је у формацији снајпера. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Вашој формацији? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Било је у формацији, али смо 
ректко кад их носили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате колико је било снајпера? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па не знам сад тачно, али је 
било највише је био један, не верујем да је било више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како је то, јел то су добијали командири, па 
онда Ви расподелите даље или како? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, само задужујемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само један једини снајпер? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био човек који је био специјално обучен 
за снајпере? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па не знам шта Ви 
подразумевате под то специјално обучен, али неко ко зна мало боље да 
рукује оружјем. Снајпер је могао да носи било ко од полицајаца, јер 
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свако је био обучен да пуца из ватреног оружја и кратког и дугог 
наоружања. Значи могао је да носи то било ко, није то проблем био, не 
знам да ли ме разумета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па конретно пошто имате један снајпер, ко је у 
вашем воду био задужен тим? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Е сад не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте имали неког специјалног човека који је био 
обучен за то па сад њега да задужите? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисмо ми имали никаквог 
специјалног човека, све су ту били полицајци, тако да нема ту нека 
специјалност што се тога тиче. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви чули за 37. одред ПЈП? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Чуо сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За 87. одред ПЈП? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био командант? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ако мислите на Нишки одред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На Нишки одред, ко је био командант? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Пуковник Митровић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га виђали тих дана док нисте отишли 
на подручје Призрена? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ретко, ретко и то само у 
пролазу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где у пролазу? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па кад би пролазио кроз Суву 
Реку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да га опишете у то време, како је 
Митровић изгледао? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па не могу тачно да га опишем 
био је човек средњих година, имао је једног свог личног возача, возио 
возило теренско? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које возило је возио? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Е сад да ли је било «Пајеро» или 
«Мицубиши» нисам сигуран, али знам да је било теренско возило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли једним јединим возилом долазио или је 
мењао возила, кад га Ви видите наравно? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисам сигуран, али је мислим да 
углавном било са истим возилом, а можда је човек дошао и другим ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које боје, бело или? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Беле боје. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците висок, низак, опишите га у то време 
како је изгледао? Крупан, сув? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Мало пре сам Вам рекао ја сам 
га ретко кад и виђао доле, јер нисам био нон стоп ни ја у Сувој Реци, 
ретко, ако сам га видео један пут, два пута у животу само знам ко је 
пуковник Митровић, јер после знао сам га и после смо радили заједно и 
касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он некад долазио код Вашег командира? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Није дошао никад да сам ја био  
у канцеларији и нисам њега видео никад у полицијској станици, унутар 
полицијске зграде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само га видите у пролазу? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У пролазу сам га видео, да ли је 
ишао за Приштину, да ли за Призрен, ја стварно не знам, али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Ранђеловић Зоран? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ранђеловић Зоран? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ранђеловић Зоран? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Само по причи мислим да је био 
командир чете он из Нишког одреда, сад тачно да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате како је он изгледао? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Сикетић Зоран? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Само сам чуо за њега, а не знам 
како је изгледао, мислим да је био плав, али и њега сам један пут 
највише видео у животу. Само по причи знам од колега да је био чини 
ми се да ли је био помоћник командира или заменик или ја стварно не 
знам јер ја нисам имао много контакта са Нишким одредом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте имали уопште контакта? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па не. Они су имали свој ланац 
командовања, ја свој. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је била Посебна јединица полиције у Сувој 
Реци? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Чија, Нишког одреда мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уопште, јел било неке полиције друге осим 
Ваше? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па била је ова друга полиција. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то Вас питам, која полиција је била, где су 
били стационирани? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Сува Река је бројила преко 70-80 
људи, од тога 20-25 било је припадника ПЈП, ово остало је било ту 
локална полиција, мештани Суве Реке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел било посебне јединице? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: А посебне јединице, ако 
мислите на Нишки одред, било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су они били стационирани? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па једно време су чини ми се 
били у Балкану, па после у Метохији вино и на положајима, на ободу 
Суве Реке. Тачно стварно ја не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било још неких униформисаних лица? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да су били стационирани у 
Сувој Реци? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, у Сувој Реци? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па војска је била. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел било војске? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Било је војске. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где су они били стационирани? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па знам да је на једном месту да 
су били у Дуље, Бирач, колико се ја сећам тамо су били стационирани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми Ви кад сте код истражног судије били 
саслушани, Ви сте рекли мој вод није имао снајпер, сад кажете да сте 
имали, па сад шта је ту тачно, баш сте децидирано рекли? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У формацији, по формацији 
треба да се носи неи снајпер, али мало пре сам рекао да смо ретко кад их 
носили, ако смо га уопште и носили, јел човек је, оптетећење за човека 
треба да носи обе пушке и аутоматску и пиштољ и снајпер, тако да сам 
га ретко кад и носио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи дефинитивно Ви сте били задужени, значи 
није ово као што сте рекли да мој вод није имао снајпер? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисам ја био задужен, то се 
задужује у магацину, то може да се провери.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стефановић Милош јуче кад је био саслушан, 
магацинер Ваш, он каже да он задужи командира вода а коме сад он 
додели снајпер он то не зна и да су углавном Посебне јединице полиције 
Суве Реке дужили снајпер? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, можда је он тамо завео и 
мене да дужи мене, али не дужим га ја, не носим ја снајпер него један од 
припадника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко одређује ко ће носити? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па кад се пита ПЈП, онда сам ја 
одређивао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Мора мало да буде човек 
сталоженији, мора да буде јачи не могу да дам било коме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сте тих дана били одсутни из Суве Реке, 
значи тад сте отишли и кажете, мислите да је то било 24-25.? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: 23-24. ујутру када је почело ту 
ноћ бомбардовање тада рано ујутро смо отишли за Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У овој књизи дневних распореда стоји да је 23. 
Борисављевић ПЗ – посебни задаци, значи ако сте од 23. на посебним 
задацима, да ли то значи да сте аутоматски напустили Суву Реку или сте 
у оквиру Суве Реку па тек треба да одете на положај неки? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па напустили Суву Реку, 
вероватно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Напустли сте? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, да сам остао да радим ту 
писало би ми као локална делатност, сраћеница која се води у 
полицијским станицама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми тих дана, како је било у Сувој Реци, 
значи до 23. рецимо како је било у Сувој Реци, да ли је било пуцања, да 
ли је било неких паљевина, да ли је неких било појединачних убистава 
за које Ви знате? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тих дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, док нисте отишли? Да ли је било неких 
претресања кућа, значи било чега да се Ви сећате, Ви сте ипак ту били у 
оквиру полицијске станице, заменик командира значи упућени сте у то? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Претресања кућа није било, а да 
је било пуцњаве било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где се пуцало? Ко је пуцао? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да не кажем свакодневно, е сад 
ја то не могу да одредим које пуцао, ту су били су чести напади ту и није 
слобода кретања је била ограничена, тако да ми скоро нисмо могли да 
изађемо из града ван негде да одемо да погледамо о чему се то ради. Јер 
су припадници ОВК били ту надомак Суве Реке, на самом улазу су били 
имали свој пункт они. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко, ко су ти људи? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Припадници ОВК. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: ОВК? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било пуцања на полицијску станицу тих 
дана? Да ли се у самој Сувој Реци, да ли сте имали таква нека дејства? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Док сам ја био у згради, није 
било, није било док сам ја био у згради али постојала је сумња да ће да 
буде, увек је било, увек је било ту напето, човек није могао да прође сам, 
нарочито ми у униформи на пример.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било тих дана неких убистава у Сувој 
Реци? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тих дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тих дана? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тих дана колико ја знам није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тих дана задњих 23-4. ја мислим 
да није, не мислим него знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Oвде се спомиње да је неки Србин Богдан Лазић 
убијен, шта знате Ви о томе? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не знам кад је убијен, али знам 
да је убијен. Не знам датум тачно, датумски не могу да кажем ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По овим, по овом дневнику догађаја делује да је 
убијен у време кад сте Ви били ту, јер ако стоји  23. посебни задаци, а он 
је раније 21-22. убијен, да ли Ви имате сазнање шта се то догодило? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Имам сазнање, он је био на свом 
радном месту и догодило се кривично дело, неко је пуцао у њега, 
послали смо, ја сам тада био са командиром у канцеларији. Послали смо 
патролу да видимо о чему се то ради, отишла је патрола, сад ја не знам 
ко је био у патрлу, отишла је патрола на лицу места, установила је да је 
човек подлегао ранама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта Ви као полиција предузимате, да ли 
предузимате да се открије ко је то учинио, да ли се радио увиђај, да ли се 
ради неки увиђај било шта, шта се предузима? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па нормално изврши се увиђај, 
обезбеди се лице места. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам је вршио ту увиђај? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Увиђај? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ми обавестимо Призрен, они су 
дужни да обавесте судију, крим техничара и изврши се увиђај и после 
тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро то је по неком правилу али тада шта је 
било, јесте обавестили? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тако смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте обавестили? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тако смо и урадили ми, не по 
правилу, него тако смо и урадили. Обавестили смо криминалистичку 
полицију СУП у Призрену, дошла је увиђајна екипа, извршила увиђај и 
на томе се завршило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате сазнање да је било одређен неки 
претрес кућа поводом тог убиства, рецимо да су претресане куће, да сте? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, немам сазнања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули још за неко убиство док нисте 
отишли тад док сте били ту? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Чуо сам за убиство, например 
чуо сам за. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тих дана, значи говоримо тих дана док нисте 
отишли? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тих дана ја не знам, ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У марту месецу рецимо? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не знам да је било у марту 
месецу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате тако нешто да је било драстично? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не не знам, знао би ја кад би био 
ту ја бих знао сигурно као и за ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми то кажете били сте на терену, 
враћате се, колико би то било да сте Ви на терену? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па обично је то трајало по три, 
четри, пет, шест дана највише је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, реците ми само ово, неки кажу да цела 
посебна јединица полиције и није била одсутна, да су неки припадници 
били у Сувој Реци, па зато Вас питам да ли се дешавло да оставите 
некога када, значи уопштено говорим, да оставите некога рецимо као 
позадинца, а ви да одете? Значи од ваших људи из ПЈП? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Док смо на задатку  ми смо на 
задатку, кад се год вратимо са задатка дамо људима неколико дана 
слободних, после тога они се и прикључују у редован рад ту у локалној 
станици, полицијској станици и они су после тога обухваћени 
распоредом или у патроли или на сектору или на обезбеђењу, на стражи, 
значи он негде ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте се вратили у полицијску станицу, где сте 
се вратили, да ли је била ту, да ли је била измештена, значи враћате се са 
терена коме се јављате и где одлазите? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па обично се јављам командиру 
кад се враћам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли је била ту полицијска станица или 
је била измештена? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Једно време станица је била 
измештена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, кад сте се Ви вратили конкретно где 
одлазите? Јел одлазите у полицијску станицу која је у Сувој Реци или 
одлазите на неко друго место, измештено? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па чујемо се где си шта си и 
обично станица је била измештена доле у једном локалу или кући не 
знам шта је, у главној улици, у центру, чија, како се зове сад тачно та 
улица не знам, у главној улици је али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми у Дому здравља у подруму јел била 
измештена полицијска станица, пошто су нам ту говорили неки да је 
била измештена ту у тим просторијама? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па можда један део је и био, а ја 
не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Ви не знате? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, Ви кад сте се вратили, јавили сте се ту у 
неку приватну кућу, јел тако? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, да, тако је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Сад да ли је то  било после рата 
ја не могу да тврдим тачно, али знам из сећања да је било и доле 
смештено једно време полицијска станица. Мислим полицијска станица, 
два-три човека су била смештена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли затичете нешто необично у Сувој Реци? 
Значи за те дане које сте били одсутни, значи тих дана нисте били у 
Сувој Реци, враћате се, да ли примећујете нешто необично да се 
догодило у Сувој Реци и да ли чујете да се прича било шта да се 
догодило? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, једино што су причали ови 
грађани, цивили из страха за своју безбедност, ништа више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Страховали за своју безбедност? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро ваљда су страховали за безбедност и 
пре тога, него ја Вас питам нешто неуобичајено да је било? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па јесу, али тад је било после 
бомбардовања и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели неке паљевине у Сувој Реци 
када сте дошли, да ли сте видели неке да су куће запаљене? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули да су била нека убиства? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па реко сам мало пре да нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа нисте чули о томе? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Командир Репановић кад је био 
саслушан он је рекао да је тог једног дана када се враћао са обиласка 
положаја, да је приметио у самом центру да је била јака пуцњава, да је 
чак помислио да је нападнута полицијска станица и да је видео један 
леш, да ли је уопште водио разговор са Вама о томе нешто јер Ви сте 
ипак његов заменик па се враћате, зато Вас питам да ли је уопште нешто 
Вам саопштио? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, никад ја са њим нисам 
разговарао о томе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никада? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, није ми пренео, није ми 
пренео сигурно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И он је описао да је ту био и Бобан Вуксановић, 
да су били неки територијалци, да је питао шта је то, да он најбоље зна, 
међутим чак је речено и то да су пронађени неки амблеми ОВК-УЧК, јел 
Ви имате неко то сазнање? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па нисам ни био ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, кад сте се вратили, ипак је то после 
неколико дана? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, то ми није пренео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ништа о томе? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте Ви уопште чули за страдање породице 
Бериша, на почетку сте рекли када сте се вратили? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Из медија, када сам се, да тако 
је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте икога познавали од чланова породице 
Бериша? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не никога осим Јашара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Осим Јашара? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Испричајте нам где је он радио, до када сте га 
виђали? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па њега сам виђао скоро, до 
скоро, зато што је човек радио на пумпи, ми смо ту нашао возила 
танкирали возила и зато знам човека, значи само из виђења и никог 
другог ја не познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте се вратили кога сте затекли на пумпи? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: После Призрена? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да после кад сте се вратили у Суву Реку? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Слави Јовановић, чини ми се да 
је био Јовановић Слави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, јел питате некога шта је са Јашаром, ако је 
он ту радио, да ли уопште коментариште откуд сад тај човек? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, па нисам питао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте питали? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па нисам питао, откуд ја знам 
где је отишао човек. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде су били сведоци поједини који су рекли 
цела Сува Река је знала да је Јашар убијен? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Кад сам дошао ја нисам питао 
где је Јашар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја Вас питам пошто су тако били поједини 
искази да се то толико прочуло за Јашара, зато Вас питам да ништа 
нисте чули? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па могуће је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Нишавић Милорад? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте га виђали тих дана док нисте отишли у 
Призрен? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Виђао сам га, како да не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте  га виђали, шта је он био радник? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Радник Државне безбедности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, како је изгледао у то време, са ким је још 
он радио у служби? Испричајте нам о томе. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па он је углавном био тамо сам, 
скоро је тамо био примљен неки радник не знам тачно како се зове, али 
пре тога су били и други, радио је например пок.Иљаз је радио и још 
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један човек не знам тачно како се зове, не могу сад да се сетим, али 
радио је и Алија, али то је било раније, после тога остао је сам једно 
време, а после примљен је још неки радник ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који радник? Један једини радник, значи тих 
дана док нисте отишли? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја мислим да је био само још 
један, не знам тачно, ја мислим да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је он изгледао? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ко, Нишавић? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па омањег раста. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опишите га у то време како је изгледао. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Средње висине, мало пунији 
горе, како да га опишем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле сте Ви? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам из Суве Реке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зато Вас и питам, да ли из тог периода да ли 
се сећате како је изгледао? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Мало руке има раширене, горе 
је био мало пунији, округао у лицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имао, да ли је носио бркове у то време? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја мислим да није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да није у то време? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Мислим да није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел било је овде сведока који кажу носио је 
бркове. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па једно време је носио, сад 
тачно тада да ли је носио стварно не могу да се сетим, али знам једно 
време је носио па после тога није и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па он нам је чак рекао 20 година да носи бркове? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Виђао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никад није скидао каже бркове, да ли Ви то 
знате, ја Вам предочавам шта је он рекао, а Ви кажете једно време је 
носио због тога? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Вероватно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу ометате ме, нон стоп 
коментаришете. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Председнице већа, нећу да стављам примедбу, 
начин на који саслушавате овог сведока је неприхватљив, јер вршите 
притисак на њега он  човек одоговри на питање и Ви десет пута желите 
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другачији одговор и окрећете питања, ако је рекао сведок да је некад 
носио, а некад није то је његов одоговор на питање како је изгледао у 
погледу бркова.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је примедба. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И Ви сад инсистирате шта је рекао Нишавић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Схватила сам, сад можете да седнете, ја вама 
предочавама због тога што, разумете да видимо неке разлике у казивању 
и да Ви кажете да прокоментаришете. Нишавић каже 20 година сам 
носио бркове, никад нисам скидао. Ви кажете да сте га виђали 
повремено и без бркова, зато Вас питам да ли се сећате нешто да ли сте 
га некада, да ли је могуће да сте га некада виђали без бркова, ето то, 
само да прокоментаришете јер и постоје сведоци који су такође рекли да 
је Нишавић носио бркове, зато Вас питам 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Са сигрношћу сад не могу да 
тврдим ништа, али знам да је носио бркове, ипак је то мало дужи период 
јер ја њега нисам виђао свакодневно па да кажем данас има сутра нема, 
не могу да тврдим 100 % тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, како је био обучен? Да ли је био у 
униформи, да ли је био у цивилу? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, у униформи ја њега нисам 
видео никад, он обично је радио и у цивилу, у цивилном оделу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је нешто уобичајено да је носио ако је био 
у цивилу или каква је то одећа кад кажете у цивилу, јел мењао, да ли је 
носио одела да ли је носио неке, испричајте нам о томе? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па како кад, некад одело некад 
фармерице имао, некад мајицу зависи од периода, зависи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи мењао је? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нормално цивилно одело, да. 
Знам да није носио кравату, не верујем да је носио кравату. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте га виђали јел он  долази, јел контактира  
са командиром? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Контактирао је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, виђао сам га ја кад сам ја 
био ту чешће пута је навратио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте Ви нешто коментарисали и причали 
заједно? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која је Ваша канцеларија била ту у тој 
просторији, у полицијској станици? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Преко пута командира одмах. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што је и Нишавић рекао да је и он чуо да је 
било неколико убистава код Беришанаца, па зато Вас питам да ли је 
могуће да и тад ништа нисте чули, да нико ништа није коментарисао 
пред Вама? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим вас опет приговарам на начин на који  
саслушавате сведока, сведок је рекао први пут сам чуо `99. године, 
односно кад сам дошао овде, мало пре Вам је одговорио да уопште није 
чуо кад је у Сувој Реци био за убиство. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу седите. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А Ви сада поново. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја предочавам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не то нема предочавања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја предочавам, седите. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Сведок може само да се изјасни о оном што 
зна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Ђурђићу седите. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А не да му предочавате, можете све да му 
предочите које је рекао, он какве то има везе. Он говори сведок 
непосредно искуство које има. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад седите, немојте ме прекидати више. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас немојте на начин тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле ја Вам предочавам шта је господин, шта је 
овде опт. Нишавић рекао да је чуо. Значи Ви накда о томе ништа нисте 
коментарисали ни са њим? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, са сигурношћу тврдим да 
никад нисам коментарисао са њим. То може и он да потврди, то није 
проблем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли знате где је била смештена мисија 
ОЕБС? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Које године? `98.? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У то време да ли знате где је била смештена 
мисија ОЕБС док сте Ви у Сувој Реци? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Једно време је била смештена у 
кући на Рештанском путу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чија је то кућа да ли знате? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули да ли је уопште било нешто, било 
претреса те куће кад сте се вратили? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте чули? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се нешто евентуално причало или о неким 
локаторима или о неким сателитским телефонима, да ли сте то имали 
прилике да чујете? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Чуо сам да се спомињу 
локатори, али колико ја знам ја нисам издао никоме наређење да се 
изврши претрес. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не мислим да сте Ви издали, нисам Вас то ни 
питала, него да ли сте чули. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нити ми је командир рекао 
идемо на претрес те куће, не није било. Јел он би ми пренео, верујем да 
би ми пренео, али није било.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, питања. Само још једно, извињавам се, 
само још нешто да Вас питам, Гопић Небојша ко је то? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Гопић Небојша мислим да је то 
полицајац који је радио у Сувој Реци, мислим да је у дежурној служби 
био. Не пардон, саобраћајац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми јел он био припадник Посебне 
јединице полиције? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Био је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад, кад је био јел у Вашем воду јел тако, кад? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Гопић је био, али мислим само 
да је био на почетку, мислим да је био једно време, сад да ли је остао до 
краја не могу да тврдим, не знам али био је једно време. Ако је то тај 
саобраћајац  Гопић Небојша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад да ли он напушта са Вама Суву Реку? Да 
ли  је и он отишао тада кад сте Ви отишли? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Вероватно. Ми нисмо напустали 
Суву Реку организовано да будемо цела или вод ПЈП или полицијска 
станица комплетно, него смо напустали индивидуално. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како мислите индивидуално? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па како се ко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако се активира вод, значи може да се 
индивидуално напусти? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па може. Добије се задатак 
напушта се и завршена прича и напустимо, сад не идемо ми у колони 
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један по један, него човек док оде, отишао да спакује породицу да скупи 
жену, децу, па одлази он својом породицом, значи није било 
организовано да иде са мном, као вод мислим целина, то није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи могли сте да одете са петоро људи? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па ја сам отишао сам, не мора 
да значи да сам био са неким. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате зашто, зато што је овде Митровић кад је 
био саслушан он је рекао да кад се активира онда цео вод одлази, да би 
то чак била недисциплина ако би остао неко. Остану позадинци, остану 
по један, два човека највише, зато Вас питам јел то правило. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Вероватно то је код њега био 
случај пошто они су дошли са стране, они су били сами, нису имали 
породицу ту, али свако је водио после рачуна о својој породици, шта 
може да понесе од својих ствари да стрпа у ауто и да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ми говоримо само о овом периоду, ја Вас не 
питам друго. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Он очигледно говори о повлачењу са 
Косова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, разумете ми уопште нисмо ни дошли до 
исељавања, ја Вас само питам за ово, разумете када Ви активирате, кад 
сте активирани од стране Призренске чете, јел цео вод одлази? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, да, цео, цео. Да, да, то нисам 
Вас разумео, ја се извињавам. Да, да, кад ме позову ја позовем све људе 
који су ту, неко је нпр. у Београду и не може да дође сутра дан ујутру 
или кад буде било заказано, кад ми нареди мени командир, али сви који 
су ту ја њих позовем, скупимо се у возило и идемо за Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то, то смо разјаснили онда. Притвор, 
интересује ме да ли сте неког имали у притвору тих дана док нисте 
отишли? Да ли сте имали неко притворено лице? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: До момента док нисте отишли? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Колико ја знам не. Ми нисмо ни 
имали просторије за притвор, то су биле просторије за задржавање лица. 
Значи све што су била лица притворена ми смо то по налогу судије 
возили за Призрен, тамо су били услови за притвор, а у Сувој Реци није 
било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми јесу та врата обично била отворена од 
те просторије за задржавање, ко је био задужен том просторијом? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Задужена је била дежурна 
служба, дежурна служба, како кад, углавном отворена, како кад, некад 
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затворена некад отворена, ја не знам, то је водила дежурна служба, шеф 
смене дежурне службе је водио о томе рачуна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел тих дана била празна та просторија, да ли 
имате сазнање да ли је било нешто у тој просторији? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Немам сазнања да је било 
некога, није било сигурно, пренео би ми к омандир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питам Вас зато што је овде Митровић, опт. 
Митровић, не Митровић него Петковић Мирослав рекао да се у тој 
просторији да су се држали џакови? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Џакови? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Џакови песка, да ли Ви то знате? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Могуће ако су их ставили тих 
дана, кажем ја кад сам отишао после не знам шта се све десило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, само до момента док сте Ви ту, то Вас 
питам? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, ако мислите на џакове, они 
су били постављени испред станице, можда за резерву, ја верујем да се 
то држало у магацину, није било ту у ходнику.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми да ли сте чули уопште да је неко 
напуштао Суву Реку када сте се вратили, да ли сте чули да је било 
исељавања или да је неко исељавање у току, да ли то имате неко 
сазнање? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па виђао сам ја и у Призрену 
ако је то тај период да сам видео например колоне избеглица да одлазе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је уопштено него ево сад се враћате са 
терена, долазите у Суву Реку, да ли сте чули да су се неки људи 
исељавали? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па чуо сам и видео сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И видели сте?  
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Суве Реке? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па да ли су они били из Суве 
Реке ја не могу да тврдим, али? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате, а шта видите? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ту су пролазили кроз Суву Реку. 
Па видео сам повремено неку колону или пар возила да одлазе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел питате зашто, где иду ти људи? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да ли сам их питао где иду, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не питате ништа? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. Није моје било да их питам. 
Могу само да обезбедим  комуникацију да не дође до оружаног сукоба, 
ништа више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је Јовановић Ненад? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Јовановић Ненад помоћник 
командира. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имао нека он задужења као помоћник? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па он је углавном радио све 
послове као ја и као командир, а уједно је и водио резервни састав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Петковић Зоран, да ли знате ко је? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Петковић Зоран он није био 
радник МУП-а, он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је он био? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па био је мештанин, али где је 
тачно радио сад не могу да се сетим, али није био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Формацијски да ли је негде припадао, да ли то 
знате? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па вероватно или у резервном 
саставу, нема где да буде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел уопште био при МУП-у? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ако је био био је у резервном 
саставу, ако је био, али то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али Ви као, да ли Ви имате сазнање то, не знате? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисам га видео у униформи, да 
сам га видео рекао би био је у резервном саставу.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Папић Рамиз ко је? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: То је полицајац који је радио у 
Сувој Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је, чиме је он био задужен, који су његови 
послови? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Како кад, углавном полицијски 
послови, позорник, патрола, дежурна служба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте имали патроле до момента док нисте 
отишли тих дана, да ли сте имали неке патроле и колико је било обично 
у патроли људи? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па имало се како кад, некад није 
могла патрола да изађе испод 4 човека например, некад је било и по два 
човека, уобичајено да буде аутопатрола са два припадника полицајца. То 
је било уобичајено, али како кад, не знам можда је командир и заменио, 
можда стави четворицу ја сад не могу да кажем. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Док сте говорили о овим обезбеђењима, хтела 
сам да Вас само питам углавном око полицијске станице сте говорили да 
су била обезбеђења, инетересује ме код општине ко је држао 
обезбеђење? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Колико ја знам ми нисмо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко би то држао? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да ли Територијална одбрана 
или Цивилна заштита, вероватно су имали неко обезбеђење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате Чукарић Слађана? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Чукарић Слађан, то је 
полицајац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он имао неки надимак? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ако се не варам звали су га 
«Јајце». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле је он, јел он из Суве Реке или? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, није он је дошао из 
Ораховца, тамо је био полицајац и после тога су га пребацили у Сувој 
Реци, због чега су га пребацили не знам, углавном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, питања. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине Борисављевићу 
Ви сте родом из Призрена? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Рођен у Призрену, а живим у 
Сувој Реци. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Све време сте живели у 
Сувој Реци до `99.? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли знате ко је Ељшани 
Абдулах? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ништа Вам не говори то 
име? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. Знам да су постојала 
презимена Ељшани у суворечкој општини, као и Бериша и Ељшани, као 
Битићи, све ја то знам, али лично неког човека не знам, ако је радио на 
неком месту где сам ја одлазио често, можда би га и препознао, сада по 
имену и презимену не би могао да Вам кажем. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви рекосте да нисте били у 
Сувој Реци тих дана, него у Призрену, али остало ми је нејасно где сте, 
да ли сте баш у Призрену или сте негде на терену око Призрена? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тачно место ја сад да Вам 
опишем не могу, ја знам да сам отишао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па то је почетак 
бомбардовања, кажете ангажовани сте са јединицом, где сте, где сте 
спавали? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Где стигнемо, у шуми. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па то Вас питам, ако сте у 
Призрену онда нисте спавали у шуми? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тачну локацију не. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не интересује ме тачна 
локација, него ова типа јесте у Призрену или сте негде по шумама и 
горама око Призрена на неким положајима, разумете да ли се сећате 
уопште тих дана? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Добро, ја мислим да смо били 
ван града због бомбардовања да би сачували јединицу били смо ван 
града. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине Борисављевићу 
у истрази Ви нисте казивали овако. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисам? 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Нисте овако казивали. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па вероватно. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ви сте говорили како не 
знате где сте били 24, 25. а данас децидирано тврдите да сте 23. или 24. 
отишли са јединицом у Призрен? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тако је. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па ме занима откуд Вам то 
сада накнадно сећање и сазнање? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па знам да нисам био тада, јер 
би био упознат са тим догађајем, био би упознат сигурно, значи чим 
нисам упознат нисам био ту. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не причамо о томе него 
само говоримо о Вашим активностима почело је бомбардовање и то је за 
све нас у овој земљи неки врло значајан временски репер. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Добро. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У односу на који вежемо 
сопствене активности, претпостављам велика већина нас, наравно 
професионални полицајци ће то још боље и сигурније везивати, па због 
тога ме чуди да Ви у истрази не знате где сте били 24, 25. и тако даље, а 
данас нам говорите да сте били са јединицом, са овим водом у 
Призрену? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам, не знам да ли сам 
погрешно нешто рекао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па Вас питам, прво шта је 
истина, јесте били у Призрену или нисте били у Призрену и друго откуд 
ове разлике у казивањима? Како данас знате да сте били у Призрену? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Знам са сигурношћу да нисам 
био ту и знам да сам по позиву командира чете ја отишао у Призрен, то 
је 100% тачно и то је лако, може да се провери то није никакав проблем 
и то вероватно стоји и у извештају мог командира чете. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, мене занима шта стоји 
у Вашем сећању, такође у истрази сте Ви рекли истражном судији кад 
Вас је питао за ове из Балкана, дакле за ту ПЈП из Балкана, рекли сте да 
су се и они вероватно негде изместили, али да Ви немате сазнања о томе, 
па чак говорите у смислу да би то је била већа јединица и Ви бисте 
сигурно морали знати за покрете за неки већи покрет наших снага, а 
данас кажете они су се изместили у Метохија вино? Приче у том  смислу 
смо ми чули па ме опет занима откуд ово сад накнадно сећање? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па пратим штампу, читао сам, 
прочитао сам оптужницу. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: А одакле то, прво у 
оптужници то не пише. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Пише. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да су се изместили из 
Балкана у Метохија вино? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Спомиње се Метохија вино. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Спомиње се Метохија вино 
али да су се они изместили из Балкана у Метохија вино то не пише. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па кажем прочитао сам, иначе 
тачно ја да сам видео где, па није мени полагао пуковник Митровић где 
ће он да постави јединицу, рачуне, није морао мене да обавештава о 
томе. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, господине 
Борисављевићу немојте да се не разумемо, ако Ви у истрази кажете 
сведочите и то је исто забележено на исти начин како се и ово бележи, 
да немате појма где се ти из Балкана, вероватно су се изместили, али где 
немате појма, иако би требало да знате за неки већи покрет наших снага 
како то кажете, а данас нам кажете они су из Балкана отишли да, да, 
изместили су се у Метохија вино, па Вас питам откуд сад то? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Претпостављам да су тамо 
отишли. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: За 2 године откуд сад ово 
сећање? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Претпостављам да су тамо 
отишли, јер ту нема много друштвених организација где би могли да 
оду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Господине Борисављевићу која су тачно Ваша 
задужења, радни задаци и обавезе биле  онда кад сте у Сувој Реци, кад 
нисте посебно ангажовани? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Обични задаци као и сваког 
полицајца. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта то значи конкретно? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Одржавање јавног реда и мира, 
спречавање извршења кривиног дела, обезбеђења објекта од значаја, 
расветљавање кривичних дела, као полицајац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте имали неке ингеренције у смислу 
размештаја полицајаца или патроле и упућивања патроле на одређене 
локације? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Могао сам да сугеришем, а 
иначе командир станице ми је био ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад Ви одете и кад се активирате ко онда 
преузима Ваше радне обавезе и задатке? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па командир нема ко други, 
командир и помоћник, они су остајали ту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је био помоћник? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па Јовановић Ненад. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли Вам је познато да је почетком 
бомбардовања од прилике се поклапа време кад Ви напустате Суву Реку, 
започета једна шира и заједничка акција Посебних јединица полиције и 
припадника војске против терориста у реону Суве Реке, Будакова и тако 
даље, баш у то време кад сте Ви, одлазите из Суве Реке? Дакле једна 
шира организована акција против теротиста? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У Будаково? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислим у реону те Суве Реке и у реону 
Призрена уопште? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У реону Призрена и Суве Реке 
можда је било, али не знам ја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел Вама то познато да је било? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је било дневних заповести тих дана уочи 
и после у току бомбардовања? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисам разумео питање, дневних 
заповести. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи да ли сте, знате шта је дневна зповест као 
оно у војсци па се чита дневна заповест? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па то има у војсци, нема у 
полицији. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел има, питам јел има? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Мислите распоред рада? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислим распоред рада дневни? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па распоред рада је постојао 
свакодневно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је читао тај распоред рада и да ли се то 
читало свакодневно или се правило месечно. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Распоред рада се откуца, 
командир потпише и оставиш у дежурној служби, сваки припадник  је 
дужан пре него што заврши смену да оде да погледа у распореду где 
ради сутрадан. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: И ништа више. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад бих предочио овде имам дакле нешто што 
се зове радна листа, овде сте Ви означени, па нам само објасните шта 
значи ово? Ово је за март `99. године, ево ово сте Ви Борисављевић 
Драган, па овде има неко радно време па има нешто ПЗ па онда има опет 
нешто па има ПЗ, па тако даље? Шта значи ова ознака, шта значи ово 
кад је празна цртица, шта значи ова цртица овако, шта значи ова цртица 
овако и шта значи ово НО, НО и ГО? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ:  Могу. Ово ПЗ што пише, то је 
посебан задатак. Свака цртица, да не би командир преписивао, писао ПЗ, 
ПЗ, ПЗ и даље, он ставља цртицу. Ово што је заокружено то је задњи дан 
тог ангажовања, те врсте ангажовања. НО, то је скраћеница која се води 
у полицијским станицама, на основу упутства које прописује Министар, 
то је недељни одмор, као и све остале скраћенице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Значи ништа није на своју руку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ове цртице од 23., значи посебни задаци па 
цртица, Ви тад нисте ту, јел то то значи? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад, то кад нисте ту, то ПЗ да ли постоји 
посебна евиденција о томе где сте и шта сте? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нема посебне евиденције. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нема? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У станици полиције. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У станици полиције? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, нема. Можда ако је био на 
школовање, курс, тад можда али и то се другачије обележава, не као 
посебан задатак. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па шта, у принципу шта значи тај ПЗ? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па, посебан задатак. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Ту имамо. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Сад може да буде више 
варијанти, ја. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На том истом листу папира имате, погледајте 
Величков Драган, поклапа се време ПЗ као и Ваше? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел он с Вама отишао? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Кад сте већ споменули Величков 
Драгана, ја тачно не знам датум, али припадници 37. одреда, један део 
људи који су се налазили на Пећанском путу, били су нападнути од 
стране припадника ОВК-а где су имали и погинулих. На интервенцију 
смо отишли, ја сам био, међу осталим припадницима био је и Величков 
Драган где смо покупили те рањене и мртве полицајце, и приликом 
повратка, он је налетео на мину и остао је човек без обе ноге. Сад, не 
знам период о којем Ви мене сада питате, да кажем тачно да ли је то 
било пре јел после није могло да буде. Човек је остао без обе ноге и 
после био у болници. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како се тај ПЗ, и код Вас и код њега је 23. 
марта '99. године, јел сте то тад ишли у Призрен или на ту интервенцију? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Вероватно у Призрен. Али не 
вероватно, него сигурно у Призрен. Према Призрену. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Када причате о том рањавању јел можете сад да 
определите време кад је то било? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. Стварно не могу да одредим 
време. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где се то тачно десило? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Догодило се на Пећанском путу, 
иде се прво за Рештане па се скреће десно према селу Пећане, испред 
једног потока, тамо је била нападнута патрола припадника 37. одреда. 

К.В.2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 05.07.2007. год.                                                        Страна 31/88 
 
 
 

 
 

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Из те радне листе произилази да су тога дана 
кад и Ви на посебан задатак отишли и: Златковић Славиша, Николић 
Зоран, Стојановић Живојин, ту видите из те листе. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли то значи да су сва ова лица отишла 
заједно с Вама негде? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Највероватније то значи са мном 
негде. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли су та лица припадници тих посебних 
јединица полиције Сува Река? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ова имена које сте Ви 
споменули били су припадници. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Били су припадници? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: ПЈП, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: По повратку са тог терена, условно речено, или 
посебног задатка да ли сте у обавези да пишете неки извештај икоме? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ако и пишем извештај дужан 
сам да пишем командиру чете а не командиру Репановићу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, ја питам коме пишете извештај? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Раденовић Вељку, командиру 
чете. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте писали извештај за конкретан одлазак, за 
тај 23. март, јел се сећате? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Што нисте писали? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па зато што није захтевао 
командир чете јел он пише сам свој извештај. Нема потребе да тражи од 
нас, да кажем командира, сви извештај па да би он написао. Једноставно, 
упознамо га о чему, шта је било и он сам напише јединствени извештај 
и, вероватно, проследи даље. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, Ви сте извештај писали на захтев Вашег 
команданта, командира? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ако тражи писали смо, ако не, 
не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У овом случају јел тражио ил није? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Није. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја бих молио само да буде прецизан због 
транскрипта, командира ПЈП-а. 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не, не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Његовог непосредног, командира чете. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па у томе је, молим вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командира чете. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Командира ПЈП чете, а командир је и 
Репановић, да не буде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, командира чете. Јасно је било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Врло је јасно било него Ви не слушате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Врло је јасно било. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, ја слушам и зато интервенишем. Ја знам 
шта је питао али да се зна да се извештај шаље командиру чете ПЈП-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, наравно, па то је и рекао. То је и рекао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јесте, али сад питање јел командиру али се не 
зна који је командир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командиру чете. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли се зна. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад одете тако на терен јел примате посебне 
дневнице? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Посебне, примали смо 
дневнице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел се о томе води нека евиденција о 
примљеним дневницама на ПЗ-у или посебном задатку? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не, нема разлике, дневница 
је дневница. Е сад, како је тамо благајна и финансија водила стварно 
немам увида у то, али смо повремено примали дневнице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли постоји таква књига? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па вероватно у СУП-у у 
Призрену постоји, требало би да постоји. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се таква листа водила и за резервни 
састав милиције? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не верујем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То би било све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми Андрејевић Срђана да ли знате? 
СВЕДОК: Знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је он био у то време? Да ли је био он у то 
време када сте Ви били до 23. марта у Сувој Реци? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У резервном саставу је био. 
Мислим да је био у резервном саставу, не могу 100 % да кажем, али 
мислим да је био у резервном саставу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Бојовић Дејан ко је? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: А Бојовић Дејан, он је био тада 
на школовању, на полицијској академији је тада био и тад је кад је ваљда 
и почело пре бомбардовање дошао да ради у Сувој Реци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите питања? 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је приметио исељавања нека, 
било да је био ту у Сувој Реци? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам га, причао је. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: И још једно имам питање. Ово што је 
показивао господин Станковић, карнет, листу ту има податак НО, БО, 
ПЗ, ГО. Кад нема ништа од тих ознака шта то значи? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Мора да има у претходној 
рубрици. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ма не, него нема његово него се само 
овако евидентира? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не може да нема, мора да има. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А они који су присутни ту на лицу 
места како се они обележавају? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се уопште обележавају или само се води 
евиденција њихова? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Обележава се за сваки дан за 
сваког припадника. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се напише? 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А шта се обележава као ЛД? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Као локална делатност 
вероватно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А тако би требало? Шта ЛД – локална 
делатност? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, локална делатност или 
дежурство, радно време мора да пише од 7 до 17. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али не пише то ближе нешто него само радно 
време, само радно време стоји. Значи, немамо то што Ви кажете локална 
делатност зато Вас питамо. Значи, ако су присутни, ако су у полицијској 
станици, да ли је само евидентирано, само назначено име и презиме или 
и поред тога што Ви кажете ЛД локална делатност рецимо. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Има ли ЛД? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има уопште? То сам ја рекла ЛД али 
локална делатност? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Л само. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Хоћу да предочим овом сведоку овај 
карнет који се односи на? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На Стефановић Милоша? Ајте поставите друго 
питање док се не нађе. Немате? Добро. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Господине Борисављевићу, Ви сте радили? 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Извините ево. Шта значи ово – како је 
овај Стефановић Милош, шта је, где се он налази? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја знам да је он био магационер 
и да је био локална делатност. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: На основу овога? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Има нека  ознака али се не види 
тачно шта је па бих вам рекао тачно. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ког датума? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: 11. на пример. Има ту нека 
ознака али не знам о чему се ради.  
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: ПО? 
СВЕДОК: Не, не.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ово је сад питање за сведока, оно што 
може он јер он је био заменик командира. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Кад бих видео шта пише знао 
бих која је ознака тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово су питања сведоку. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Знате ли, кад сте Ви рекли 23-ег или 
24-ог да сте отишли да ли је он био ту? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не знам. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Молим? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не знам. 
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Господине Борисављевићу, Ви сте имали две 
функције, једна је ПЈП, друга је рад у Сувој Реци кад сте ту. Мене ПЈП 
уопште не интересује, значи све што Вас питам питам Вас за Вашу 
редовну делатност у Сувој Реци, значи као заменика командира. Рекосте 
малопре да сте командир или Ви правили распоред рада. Хоћете ми рећи 
ко је обухваћен тим распоредом рада? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Сви активни полицајци који су 
радили у Сувој Реци. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А резервни? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. У том распореду не.  
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: У ком распореду? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па овај који ми показасте. 
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АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па не. Господине, ја Вас питам за редован рад 
у Сувој Реци, значи патроле, шта још има, страже, друге патроле које 
имају, значи сви послови у Сувој Реци који се обављају као редовна 
делатност које обухвата људе? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не знам тачно. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ко прави распоред ко ће да буде у патроли? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Што се тиче активног полицајца 
правио је командир или ја или помоћник, а што се тиче резервног 
саставу у већини случајева правио је помоћник командира јер он је 
водио рачуна о њима ако је резервни састав полиције, ако је резервни 
састав Територијалне одбране, онда је Територијална одбрана правила 
распоред. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Која Територијална одбрана? У полицији? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Каже ако је Територијална одбрана они, а он 
говори да је за резервни Јовановић. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Значи, ко је одлучивао колико ће бити чланова 
патроле одређеног дана? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па зависи то од процене. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Од процене? Па ко врши процену? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја и командир. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: И шта процените – колико треба да буде 
чланова ПЈП? Да ли су сви то активни полицајци у патроли? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па углавном су активни. 
Резервни састав је био углавном укључен на обезбеђење, на стражу, на 
обезбеђење и ово, а као. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас немојте говорити тако углас. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Само да Вас питам, значи посебан распоред је 
био за обезбеђење и ту никад није било активног полицајца? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Радили су и активни и резервни. 
Некад нисмо имали довољан број људи и укључујемо резервни састав. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А ко их укључује кад немате потребан број 
активних како их укључујете у резервни? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Како их ангажујемо мислите? 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не како их ангажујете, ја знам како се 
ангажују резервни, него како правите распоред за патролу или нешто 
друго, за обезбеђење неко да поред активних буду и? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па распоредом вероватно. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па ко прави распоред тај? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па кажем командир. 
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АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ко утврђује потребу да ли ће у патроли да буде 
три или пет или четири човека и да ли ће да буде два редовна, један 
резервни или обрнуто, два резервна и један редовни? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па командир. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Командир? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па значи командир одређује структуру? Да ли 
имена људи одређује командир? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Командир. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Кад нема командира ко онда ради те послове 
ако није ту? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Кад сам ја ту ја радим. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ви радите? Па значи јел обухвата и резервни и 
активан састав? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У овом распореду су обухваћени 
само активни полицајци, а повремено су били ангажовани припадници 
резервног састава. Припадници резервног састава у већини случајева 
водио је помоћник Јовановић Ненад.  
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли је административно водио евиденцију у 
том смислу? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:А у смислу послова које је радио да ли раде 
исте послове и активни и резервни састав? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су исте послове радили и активни и 
резервни састав? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Што се тиче обезбеђења да. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: А у смислу патроле кад иду у патролу? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисмо укључивали ми резервни 
састав да он легитимише неко лице. Ипак он није обучен за то. Он је 
њему био само пратња ако су и биле тако мешовите патроле. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па да ли су биле мешовите патроле редовног? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Док сам ја био нису биле. 
Кажем, углавном су биле на обезбеђењу. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Од '98. односно '91. године од када се ангажује 
резервни састав, они су само радили обезбеђење ниједне друге редовне 
полицијске послове нису радили у граду у Сувој Реци кад нису на 
терену? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не могу да тврдим али мислим 
да нису. 
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АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Имате ту сведок «А», да ли Вам је познато за 
време рата да ли је радила патрола? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад ћете погледати, немојте говорити његово 
име и презиме пошто је заштићен сведок.  
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Мислим да није радио. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Мислите да није радио? Добро. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Зато што нисам ја био цело 
време рата у Сувој Реци. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас, питам Вас за оно кад сте ту. 
Уопште да ли знате било ког резервисту да ли  је радио у патроли? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Док сам ја био ту није радио. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли познајете Петковић Мирослава, 
резервног полицајца? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: По надимку Мики мислите? 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: По надимку Мики? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Знам човека. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли можете да устанете? Јел то овај човек? 
Устаните. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте полако. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Знам Микија. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли је он радио некада у патроли? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да сам га ја видео није радио. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да сте га видели? А ако је радио у патроли ко 
је могао да га распореди у патролу? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Командир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је више пута одговорио. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Више пута је одговорио командир распоређује. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, није тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то наглашава зато каже да не зна. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Он би морао да зна јер је он био, пре рата је 
био ту. Сада да разрешимо то. Да ли су у редовним полицијским 
пословима заједно били и резервни и овај састав? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако постављати јер је он рекао. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па не, али имамо два контрадикторна 
одговора. Не, два контрадикторна одговора имамо зато и питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да нам разјасните то? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Везано за резервни састав? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: У редовне послове полицијске и учествовања и 
једних и других у тим пословима? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Кад год је био ангажован 
резервни састав углавном је био ангажован на обезбеђењу зато што он 
није био обучен да легитимише лице. Нигде није био упућен у неки 
задатак као резервни састав да оде сам а да није био неки активни 
полицајац са њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта значи Јовановић је био задужен за 
резервни састав? Шта то подразумева? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па зато што је он је имао 
контакте са народном одбраном тадашњом ко ће да иде у резервни 
састав полиције а ко ће да оде при војсци. Он је тамо добијао спискове 
из више села нормално и одређивао ко ће да буде и кад ће да се 
ангажује. Нормално, не на своју руку него он је добио наређење из 
Призрена, преко командира нормално из Призрена ми смо добијали 
наређење. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта, како је ли он позива људе или шта? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па упути позив, дође, задужи се 
човек и ангажован је код нас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то је једина обавеза његова везана за резервни 
састав? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Хвала, то сам хтео да га питам. Само имам још 
нешто. Морам да се суоче сведок и командир Репановић у погледу 
ангажовања и рада резервног састава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Полако сачекајте са питањима. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: То је мој предлог да не бих после јер господин 
Репановић нам је нешто друго рекао, а посебно ће имати Јовановић 
нешто да пита. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, питања, стрпљиво смо Вас саслушали 
господине Ђурђићу. 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Данас смо добили неку скицу, могу ли да 
прикажем сведоку ову скицу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете, ставите. 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: А да ли бисте могли да разјасните, тј. да 
потврдите или да демантујете тврдњу под тачком бр. 14? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је овај ваздушни снимак Суве Реке. Добро у 
спису нам је и тачно то нам је у спису авионски снимак па нека 
прокоментарише да видимо само. 
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АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ми смо добили пуно доказа, неких предлога, 
али нисмо одлучили да улазе, а сад на овакав начин. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало молим Вас, то је тужилаштво 
доставило. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Знате због чега бих ја имао примедбе? Ја се 
слажем свим овим што пише, међутим, то није верна слика лица места. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па нека каже, ето и то нека каже, нека погледа 
тај авионски снимак. Погледајте авионски снимак и прокоментаришите 
га. Само мало, немојте ми објашњавати овде молим вас. 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Тј. да ли је на тој згради Винарије било 
снајперско гнездо како је означено? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете, добро се сконцентришите на ту 
слику? 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Да ли имате сазнање је ли било снајперско 
гнездо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте могли да се снађете ту? 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Имам приговор председнице молим Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците. 
АДВ. ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ова тачка 14 ко је констатовао ово? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То нека прокоментарише. Прокоментаришите 
ову фотографију, молим Вас одговорите на питање, да ли је ово тачка 14 
снајперско гнездо у згради подрума «Вино»? Да ли је било или није? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Никаквих снајперских гнезда ми 
нисмо правили на подручју Суве Реке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако, прокоментаришите да чујемо шта ћете Ви. 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Ето то је било питање.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било негде снајперско гнездо? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нигде у Сувој Реци? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, снајперских гнезда није, 
није, није било. 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Ви сте доста дуго сарађивали са господином 
Репановићем, па ми реците да ли сте икада чули од њега да је издао неку 
незакониту наредбу Вама или неком другом? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: А јел Ви знате полицајца Велибора 
Вељковића? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Знам. 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Како можете њега да опишете као 
полицајца, јел може да се верује свакој његовој речи, што кажете, тј. да 
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ли је постојао уопште било какав сукоб између командира и њега, то јест 
нека нетрпељивост? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад, дал може да се верује свакој његовој речи, 
не можемо тако, него реците шта, какво је ваше мишљење о Вељковићу? 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Да ли је постојао неки сукоб, нека 
нетрпељивост између полицајца Велибора Вељковића и командира 
Репановића? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У каквим су односима били? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте упадати, молим Вас.Изволите. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ако мислите на Вељковића. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је сугестивно питање, молим Вас. 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Није сугестивно питање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да опише какав је као полицајац Вељковић 
Велибор, каква је у то време био? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И у каквим је односима био с овим а не да ли је 
било нетрпељивости. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, не може да ли је било нетрпељивости, на 
месту је примедба. Изволите? 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Па није. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта није, примедба није или? 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Па то није примедба на месту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако да говорите, молим Вас. 
АДВ. ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Исто питање, апсолутно исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У каквом сте, да? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ако мислимо на истог 
полицајца, Вељковић Велибор звани «Веци», он је код нас био, то радно 
место не постоји али као помоћник ћате, водио је евиденције, као 
евидентичар је био, а да ли је долазио у  сукоб, у сукоб је долазио с 
командиром па и са мном и са осталима, да не кажем много често али 
било је тих случајева, у смислу да, непослушности, њега нисмо могли ни 
да ангажујемо на друго место, нигде, јел је то такав тип човека који, 
одударао је од осталих. Одудара од осталих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Дал има још питања? Изволте? Тужиоче, 
то и није било упућено питање. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја имам питање за сведока ако може да 
одговори, у Посебним јединицама полиције да ли је било припадника 
других националности? Да ли Ви то знате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У мом воду, мислите? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Па, уопште у? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, ево конкретно у Вашем воду да ли је било? 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Да, ево може. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У мом воду није било. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Није било. А да ли је тада постојала и да ли 
сте Ви и чули, ако је постојала, односно ако је постојао прећутни став да 
се припадници других националности не стављају у јединице, посебне 
јединице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је постојао уопште? 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли је уопште постојао, ја сам тако и 
поставио питање, и ако је постојао, да ли сте Ви чули за то? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: За тај став први пут чујем то од 
Вас а да је постојало од припадника друге националности, постојало је. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро. У Вашем воду није било? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У мом воду, не. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК:  Добро. Реците ми, да ли је у Вашем ОУП-у 
било Горанаца, Албанаца? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Било је и Горанаца и Албанаца. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Добрао. Да ли можете неке да набројите, 
којих се Ви сећате? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Могу. Саобраћајац Бунгу  Исмет 
на пример. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Сејди. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Сејди, пардон. Онда је био Агим 
Беким, Гаши Беким, раније је било више њих, а у задње време они су 
били ту. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Још неко, не можете да се. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Радио је припадник Државне 
безбедности, например Иљаз,  док га нису убили, да кажем. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Горанаца неких? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сам напоменуо ове што су 
били Албанци. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Албанаца, да,да, знам да су били Албанци, 
зато Вас питам Горанаца да ли је било? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Било је и Горанаца. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Јел можете неке од њих да? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не могу сад да се сетим али 
било је сигурно, то знам. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Било је сигурно. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Сад да прочитам та имена 
можда би се присетио. 

К.В.2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 05.07.2007. год.                                                        Страна 42/88 
 
 
 

 
 

АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Добро. Ја имам само још једно питање за 
сведока ако може сведок да се изјасни, с обзиром да је био један од 
старешина у ОУП-у Сува Река и малопре је рекао да је познавао мог 
клијента Рамиза Папића, значи само да се изјасни о томе какав је он био 
као полицајац, по карактеру и да ли је он чуо икад да је мој клијент 
Рамиз Папић учинио какво кривично дело или је то својим очима видео, 
ето то је моје питање? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Папића Рамиза знам и могу да 
кажем да је био добар полицајац, био је добар, послушан је био, да не 
претерам у похваљивању али био је узор и за остале. 
АДВ. ДРАГАН ПАЛИБРК: Да ли сте чули или видели својим очима или 
чули својим ушима, ајде да тако прецизирам питање, да је он учинио 
какво кривично дело за сво време, колко схватам Ви сте рођени 
Суворечанин, знате се деценијама можда са њим, значи да ли сте чули за 
то време или видели да је извршио? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисам чуо никад, био је 
примеран полицајац. 
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо, изволите? 
АДВ. ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Господине Борисављевићу, да ли сте 
икада видели оптуженог Нишавића у било каквој оружаној акцији, да 
учествује? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нишавић Милорад? 
АДВ. ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Да? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
АДВ. ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Да ли је он, као припадник Службе 
Државне безбедности, могао да нареди било ком припаднику Јавне 
безбедности и обрнуто, да ли су Ваше старешине, Ваш командир, Ваш 
начелник могли њему да нареде или су та два посла и две функције били 
стриктно раздвојени? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ниједан ни други нису примали, 
то су биле две службе, скроз одвојено, чак смо се и физички одвојили, 
што се тиче канцеларија мислим. 
АДВ. ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: И поставићу коначно још једно питање, 
ако Вам је незгодно Ви не морате ни да одговорите, овај, у смислу 
поверења како се гледало на Нишавића? Је ли се имало поверења у њега 
или је имало неко подозрење, обзиром на посао који он ради, обзиром на 
бизнис у којем је учествовала његова породица и тако даље? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: За друге не знам али за мене је 
био човек од поверења, радио свој посао, успешан човек. 
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АДВ. ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро. Хавала. Немам више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли вам је познато да ли је била нека мисија 
у хотелу «Бос»? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У хотелу «Бос»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, породице Нишавић? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Сећам се да је била прича да 
треба да буде а после да ли је била ја, тога се не сећам али била је прича 
да треба да буде а да ли је била, стварно се не сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите? 
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Сведок нам је рекао да је виђао колоне после 23., 
односно кад се вратио из Призрена, да ли су биле колоне и пре 
бомбардовања? Да ли се исељавало албанско становништво пре 
бомбардовања? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисам то ја лично, лично ја 
нисам приметио да иду тако колоне возила које би ја запазио. 
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли сте познавали доктора Бобана 
Вуксановића? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли знате шта је он био по функцији тада, 
значи, пре и у време бомбардовања? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тог дана шта је био по 
функцији, не знам али он је био на више функција тако да, вероватно у 
Цивилну заштиту, чим није био код нас у резервни састав и није био у 
војсци, онда остаје да је био у Цивилној заштити или ТО, како се већ 
зове. 
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли је он био човек од ауторитета неког? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Јесте. 
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли је могао да наређује другим лицима да 
обављају неке дужности, тако, да ли знате? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Није могао он да нареди али је 
могао да сугерише али не у размештању јединица. Значи, није могао да 
изда наређење. 
АДВ. ГОРАН ФОЛИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имао бих ја, ајде одмах да се надовежем, да ли 
је de facto у пракси издавао некад наређења и контролисао нешто, доктор 
Бобан Вуксановић? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли се старао о Цивилној заштити? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да ли се старао о Цивилној 
заштити? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Вероватно јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Да ли сте у време, у време кад би били у 
Сувој Реци, да ли су организовани контролни пунктови на 
саобраћајницама око Суве Реке?  
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Били су. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ко је одређивао, испред Суве Реке, ко ће тамо 
да оде и да буде на тим контролним пунктовима? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па вероватно командир. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И ко је правио распоред? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па командир. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. А јел знате како су се те, условно 
речено, ти људи који оду тамо, јесу ли били из активног састава или из 
резервног састава, или из једног или из другог? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Вероватно је било мешовито. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел Вама познато или то сад нешто, како то сад 
закључујете? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја нисам био ни на једном 
пункту да сам видео неког који припада резервном саставу, тако да не 
знам и нисам написао распоред, не могу сад сто посто да тврдим да је 
било али вероватно је било и мешовитог састава и резервног и активног. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Да ли Вам је познато да је Нишавић био 
рањен у Сувој Реци? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Како да не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате под којим околностима? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Док је путовао ваљда на посао 
на мосту у Сувој Реци, улица Цара Душана био је нападнут ватреним 
оружјем и он је био рањен колико се ја сећам у руку. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А ко га је то напао? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ко га је напао? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, да ли Вам је познато? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, нисмо могли да откријемо 
али вероватно припадници ОВК. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Да ли има још питања? Нема? Оптужени 
изволите? Оптужени Митровић? Реците, поставите питање. 

К.В.2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 05.07.2007. год.                                                        Страна 45/88 
 
 
 

 
 

ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да не бих, то је из нашег документа 
званична евиденција. Господине Борисављевићу добар дан. Делимично 
сте разјаснили овде командну одговорност. Значи, Ви сте командир вода 
и Вама је старешина командир чете. Сада да наставимо даље. Вашем 
командиру чете ко је непосредни старешина, виши старешина у ПЈП? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Начелник полиције или 
командант у штабу у Приштини који је био, ја стварно не знам, али 
мислим да је штаб у Приштини. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Браковић Жарко. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Браковић Жарко да. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: То је била 124. Косовска бригада? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тако је. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Која је имала осам чета. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви то знате је  ли тако? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако поставите питање која бригада. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Једна од тих осам чета била је наша 
призренска? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тако је. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли сам ја могао да Вама издам 
задатак? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Мени лично? 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да, лично? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли сам могао да издам задатак 
Вашем командиру чете? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисте могли. Ја мислим по 
командом ланцу да нисте могли јер он није одговарао пуковнику 
Митровићу, него горе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приђите ближе микрофону. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Рекли сте да сам ја командант 37. 
одреда. Нешто детаљније од 87. одреду рекли сте да Вам није познато да 
је постојао. Ранђеловић Зоран, за њега сте чули овај што је погинуо и 
његов возач што је рањен. Шта је он био да поновимо још једном? Рекли 
сте да је био командир чете. Да ли можете мало детаљније да појасните 
које чете? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. Стварно не бих могао, не 
знам ни да ли је био командир. Ја мислим по презимену колико се ја 
сећам да је био заменик командира или помоћник чете, али шта је био 
тачно ја стварно не знам. 
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ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли сте га виђали? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не и не бих могао да се сетим да 
га видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тих дана, рецимо док сте били до 23. да ли сте 
имали прилике да видите Аранђеловића? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли се сећате неког старешине који је 
носио бели штап? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Бели? 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Штап дрвени, овако од метра тако,  
овако носио, то је било упадљиво у очи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нисте виђали? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Стварно нисам видео. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Добро, Ви сте често били по терену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли сам ја могао да издам задатке, 
сад се враћамо на полицијску станицу да сам долазио у полицијску 
станицу да ли сам могао да издам задатке Вама као заменику командира 
или Вашем командиру Репановићу? Од кога су они примали задатке, Ви 
од командира, командир од кога? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па командир од начелника 
полиције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А претходно питање да ли је могао господин 
Митровић да Вам изда неку наредбу, задатке? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нити је могао нити ми је 
наредио јер зна да то тако не функционише, пуковник боље зна него ја. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ја Вас то питам због тога што је сведок 
«А», Ви видите ко је сведок «А», он каже да сам ја често долазио у 
полицијску станицу када сте Ви држали те колегијуме или састанке, а ја 
то кажем радне састанке у јутарњим договорима. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тако је. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: На тим договорима претпостављам 
присуствовао је начелник, командир и заменик. То су прва три човека 
који воде ОУП. Он каже да сам ја често долазио, издавао му задатке и 
тражио од вас логистику, па да ли је то тачно да ли има везе са истином? 
Ваш коментар? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Пуковник Митровић никада није 
био ни на једном колегијуму. На том колегијуму, као што је рекао, 
обично иде начелник, командир и повремено сам и ја одлазио на те 
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јутарње састанке, јутарњи договор, а да сам ја био ту и да је био 
пуковник Митровић то се никада није десило. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никада се није десило? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Никад, то одговорно тврдим, 
нити је могао да ми изда задатак.  
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ја бих замолио фотографију бр. 6 и 
фотографију оног возила са мојим возачем. Ви сте рекли да сте мене 
виђали возилом  белим и са возачем, па сад видите да ли је то то јер има 
фотографије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих молила режију да нам прикаже на 
мониторе фотографију бр. 6. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: И има фотографија ту са возилом 
џипом и возачем поред џипа да потврди да ли је то тај возач и да 
прокоментарише ту фотографију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Поставите неко друго питање док нам режија не 
прикаже ову фотографију. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли сте ме некада видели да сам ја 
био ошишан ево баш као то Ви? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Колико ја знам нисте, увек сте 
имали овако мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта то значи увек? Да ли сте га често виђали? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. Тада када сам га два пута, 
кажем, у пролазу то видео не. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли сте ме некада видели у војном 
комбинезону? Да ли полиција носи војне комбинезоне? Да ли полиција 
има војне комбинезоне, војне комбинезоне изричито? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево погледајте ову фотографију. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Фотографија једна, то је моја. Да ли 
сам то ја? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли сам у то време тако изгледао и 
шта још има да кажете Ваш коментар? Да ли познајете овог који је 
рањен или није колега? Да ли сте чули нешто у вези тога? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Стварно нисам чуо. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Јер он је био позадинац, он је био увек 
где је безбедно. Он није био у првим редовима. И молим фотографија 
ако је могуће она са возилом, са џиповима па има поред једног џипа 
возач. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих молила режију фотографију број 5.  
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ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ваш коментар, Ви сте рекли да сте ме 
виђали белим возилом, теренским. Да ли, сад да не буде сугестивно, да 
ли је то то возило и да ли личи на то возило и да ли је то тај возач кога 
сте виђали са мном? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Возача сам виђао ретко али 
познат лик ми је и мислим да је било ово возило. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Само што је некад имало те таблице, 
некад је имало цивилне због мере безбедности. Следеће питање да ли сте 
некада видели мене или чули да користим блиндирано возило и да се 
кријем, да не носим чинове и томе слично и да ли смо ми имали 
блиндирани тегет  ландровер? Ево конкретно питање јер сведок «А» 
каже да сам ја критичног датума био у Сувој Реци ошишан до главе у 
војном комбинезону, сам возио блиндираним тегет ландровером? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, ја њега никад нисам, 
пуковника значи никад нисам видео у блиндираном возилу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Та два пута што сте га видели нисте га видели? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нити сам чуо да је дошао 
пуковник Митровић у блиндираном возилу. Значи, нисам видео а нисам 
ни чуо, а што се тиче да се Ви кријете не, он је чак више пута по причи, 
нисам видео, одлазио сам у Призрен, до Суве Реке када је било 
најризичније, али он је путовао. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Сад каже се овде да сам ја издавао 
задатке командиру чете, командиру Репановићу и да сам издао задатке 
помоћнику Јовановићу. Да ли би то било? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не, није био ту, не зна он то, он то не може да 
зна. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ваша сазнања о мени, о 37.одреду да 
ли смо пљачкали, палили или смо радили државне задатке? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Никад нисам чуо од некога да су 
ваши људи нешто слично. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли је то била дисциплинована 
јединица или нека расуло јединица у којој је радило ко је шта желео? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: То је било под командом. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Откуд знате? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па тако функционише. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Па као што ја знам за њихову јединицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што је ПЈП, тако је функционисало? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па тако функционише ПЈП. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Следеће питање. 
ОПТ. РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Немам више. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Хвала режији, можете уклонити ову 
фотографију.  Изволите? 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Имао бих пар питања за тебе. Вељковић 
Велибор да ли ти је познато да ли је некада био у сукобу са неким од 
колега, да ли је имао неких трзавица са колегама и тако? Како се 
понашао, какав је он полицајац уопште, да ли би могао да га опише? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Он је више пута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад је одговорио о Вељковићу, сад је 
коментарисао. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Делимично. Ја га питам да ли је имао 
неки сукоб? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Ви знате за неки сукоб Вељковићев са 
неким од полицајаца? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Он је имао више вербалних 
сукоба са припадницима. Кажем, он се одударао од осталих људи. 
Никада није отишао са осталима да обиђу неки ресторан као што су се 
дружили остали. Он је стварно био као усамљен вук. Сам је одлазио да 
обедује, сам се враћао, сам је спавао, сам је све. А што се тиче сукоба па 
и Ви знате Репановићу једанпут скоро се и потукао тамо у оној помоћној 
згради. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Знам ја, али хоћу и Вас хоћу да чујем и 
да чује и веће овде. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Он се тамо скоро и потукао због 
неке небитне ствари, ваљда због да ли је униформа била или касета, не 
знам тачно, али знам да је долазио и он брзо плане. Такав је тип човека 
који не размишља много него плане одмах брзо и нигде није могао ни 
командир ни ја да га ангажујемо. Чисто је био да се негде води, био је 
помоћник нашег главног евидентичара. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Е сад ми реци – када су у питању 
евиденције. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам је главни евидентичар? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Станковић Јовица ја мислим да 
је био. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Сада  када су у питању евиденције, 
питам опет за Вељковића. Да ли сам ја, да ли је теби познато као ти си 
пошто си био мој заменик командира и сигурно то се и теби можда 
дешавало да сам ја имао проблема у погледу вођења евиденција са тим 
Вељковић Велибором, да ли сам ја њему враћао те списе да ми, да ли је 
он радио некад нешто на своју главу у том смислу? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па како да не, више пута смо га 
враћали са комплетном књигом па смо га терали да брише па да пише 
поново јер никада скоро није одрадио како треба, ретко кад кад му је био 
онај ћата да му покаже, јер када му оде на годишњи негде, кад треба он 
после да води командир видим увек је имао често проблема, а пи ја кад 
је он био. 
ОПТ. РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: А реци ми у погледу храбрости какав је 
то полицајац био? Да ли је био храбар или није био храбар? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ја питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајте, одговорите и на то питање. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па не могу да опишем уопште, 
нити је био храбар, нит је био поуздан, нит је био човек од поверења, 
кажем он је био чисто ту да ради, да заради за свој живот. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: А да ли је он, ето ти га познајеш, да ли 
је, тако како га познајеш без обзира, да ли је он био у стању ако се пуца 
на пример да изађе испред полицијске станице и да прати тамо шта се 
дешава, тако, без. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, не можете такво питање, дал је био у 
стању да прати. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Да прокоментарише. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Није био он у стању да обавља 
полицијске послове. Па, њега нисмо стављали на стражу, обична 
стражарска служба да се изврши, два сата ноћу, њега смо звали 
командир и ја, њега нисмо смели да ставимо. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Добро, нећемо више око тога. Да питам 
ја тебе споменули сте ауто-патроле при дежурној служби, јел тако. 
Питам колико патрола ради у смени при дежурној служби, мислим на 
ауто-патролу? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Једна, колко ја знам једна. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Добро, да ли ти је познато, да ли 
познајеш Јовановић Тодора? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Знам. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Које послове је обављао Јовановић 
Тодор? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ако мислимо о истом човеку 
крим.техничар. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Да. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, познајем. 
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ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Да ли ти је познато да је Јовановић 
Тодор било када радио у ауто-патроли? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја, колко ја знам не. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Добро. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Он је био крим.техничар, он 
никад у патролу није био он дежуран. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Питам ја тебе, пре рата и за време рата 
да ли је нормално било да полицајац носи пушку о рамену или да носи 
пушку у руци, у рукама? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: За време рата? 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: За време рата и непосредне ратне 
опасности? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У руци држе нормално. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Да ли је било чак наложено да се скину и 
ременик са пушке? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Било је. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Што значи морали су да држе? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, морали су у руци. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО:  А зашто ту то тако радили, због чега? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Због честих напада, због ризика, 
због безбедности. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Добро. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: То је свакодневно могло да дође 
до пуцњаве и догађало се, ево Нишавић упуцан у својој кожи. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Добро. Да ли су припадници ПЈП 
дужили бомбе? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Где у? 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Уопште? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нису, колко се сећам нису. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Да ли су некада дужили из магацина 
ваше чете у неким ситуацијама? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Дужили су. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: А да ли се десило некада да из 
полицијске станице дужите? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Добро, хвала. Да ли си ти као заменик 
командира полицијске станице ишо у обилазак, мислим да обиђеш 
положаје, патроле и шта ја знам, контроле, пунктове, господине 
тужиоче, било што? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па имали смо контролну 
делатност и нормално. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Да ли ти се десило да некада идеш и сам 
да обилазиш? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Како да не, често пута. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Добро захваљујем. Да ли можеш да се 
сетиш које сам ја возило возио пре рата, пошто ти у почетку рата си 
отишо, тих дана пре него што си отишо на терену, да ли сам возио 
службено или цивилно возило? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па имали смо онај плаво-бели 
кец, новији. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: А да ли сам возио цивилно возило? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате, само то, да ли је било цивилно 
возило. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Путничко. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Путничко, ја као командир сам дужио, 
да ли можете да се сетите? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: На бели «кец» мислиш? 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Не, не мислим на бели кец, ја ако могу 
да га подсетим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде подсетите га. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Да ли се сећаш, да ли сам возио црвену 
аскону? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Чини ми се да сам те видео. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Добро, ако се сећаш, ако се не сећаш 
ништа. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисам сигуран. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, видим да нисте сигурни. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Добро, добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приђите само ближе микрофону молим Вас. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Да ли припадник полиције без обзира 
активни или припадник резервног састава ради по овој радној листи или 
ради по распореду рада? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Он ради по распореду рада. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Шта је битније, која је главна 
евиденција, распоред рада или радна листа? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па радна листа. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Молим? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Радна листа. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Па шта гледа полицајац, дал гледа? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па он гледа распоред то је за 
њега битно, за њега је распоред битан, њега не интересује, он није мого 
ни да дође у контакт са. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Па то те питам, да ли полицајац уопште 
долази у контакт са радном листом? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже, ево сад је одговорио да не може да дође у 
контакт. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не, не може, значи за њега је 
главни распоред. 
 ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Да, да, са тиме не може да дође у 
конктакт. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па не може то не стоји у 
дежурној служби. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Да ли је то моја помоћна евиденција ова 
редна листа, да би ја сачинио распоред на основу ње? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Јер то није главна евиденција? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, сад не можете такво питање да ли је то 
била, или није била главна, Ви дајете одговор. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Не, не, предложићу ја на крају нешто, 
ипак предложићу ја сад, питам, добро до душе реко је да је распоред 
главна евиденција, јел тако? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Питам ја тебе у распореду рада, да ли 
постоје ове скраћенице, кратице, како хоћеш ПЗ, БЛ, ГО? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Постоје. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: У распореду рада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У распореду када се истакне на станици? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: А не. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Па слушај ме шта те питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пажљиво слушајте. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Или пише лепо годишњи одмор, па 
Јанко и Марко. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тако је, тако је. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Па пише посебан задатак Борисављевић 
Драган, па пише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде опишите нам ту листу која се истакне, 
значи да би се информисао? 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Распоред рада. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да би се информисао распоред рада, да би се 
информисао полицајац сутра рецимо ко је. Испричајте нам како то иде, 
опишите нам ту листу, шта је на тој листи само, распоред кад се истакне 
на полицијску станицу. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да, име сваког, име и презиме и 
делатност човека за тај дан, то се компјутерски избацује, нисам знао шта 
ме тачно пита, то компјутер избацује. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Ево ја још једно питање, да ли у том 
распореду тачно стоји ко је у патроли, ко је у дежурној, ко је у контроли 
саобраћаја? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Тако је, тако је. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: А да ли то стоји у редној листи? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Све делатности су одвојене ту у 
компјутеру. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Хвала лепо. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Све делатности. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Добро, захваљујем. Да ли је покојни 
Тановић Радован био припадник  ПЈП? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Био је. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Да ли је он погинуо као припадник ПЈП? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Јесте. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте рекли, покојни Тановић да је био 
припадник ПЈП? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел он кренуо са Вама тад кад сте Ви 
напустили? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ја сада не знам да ли је он 
кренуо или кад, сада временски не могу да се сетим тачно када је 
погинуо, да ли пре или после. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Зато сам и питао, јер Тановић Радован је 
био припадник ПЈП међутим он није отишо тог дана јер Тановић 
Радован живи у Призрену и није дошао на време. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја само питам да ли се сећа да ли је тад 
био у његовом воду? 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Тако је, зато је и рекао он мало пре да не 
зна, остајали су људи, и Гопић је остао на пример и никада, мислим да је 
он то добро објаснио.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тановића није спомињао, Гопића. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Ја спомињем сад, ја га питам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте, јесте. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Ја питам, ја питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто Тановић рецимо тада, јел се Ви сећате 
јел он био са Вама? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не могу да се сетим ја сваког 
задатка да ли је сваки био са мном, али знам да је био припадник ПЈП-а, 
и на том задатку једном он је подлего ранама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево командир је реко да је тада у то време, значи 
кад Ви нисте били ту да је била патрола једна између осталих 
припадника био је и Тановић, зашто је Тановић онда остао? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Вероватно није дошо, па или је 
био болестан или нисам мого да га добијем, нисам мого да га обавестим, 
није био доступан, једноставно није био ту, и после он јави се командиру 
да га стави на распоред. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Следеће питање, да ли знаш ти да је 
постојало упутство о вођењу станичних евиденција? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Ја имам предлог сад госпођо судија, да 
се тражи упутство о вођењу станичне евиденције из 1999.године, које је 
значи тада важило, из Министарства унутрашњих послова-Управе за 
полицију, и ту ћемо видети да ова редна листа, то је помоћна и то сам ја 
водио за себе само да знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте објаснили. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: А значи да је главна, распоред и остале 
евиденције. Уједно предлажем, ја сам то и раније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте сада пред сведоком, дајте питања па 
ћемо после предлоге. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Добро, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате више питања за сведока? 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Јесте, захваљујем се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. Изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево га овде Тановић Радован, пазите, ево га 
Тановић Радован 25., и овде стоји да је био присутан у Сувој Реци, цео 
март, а ваш је припадник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па рекао је, ево сад је објаснио, немојте молим 
Вас, јасно је све. 
ОПТ.РЕПАНОВИЋ РАДОЈКО: Ово стварно прелази сад, не знам 
уопште што је битна ова редна листа то је моја помоћна редна листа. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објашњено је, молим Вас можете сести. 
Изволите ко има још питања од оптужених, изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, зато што је сведок рекао да Тановић није 
био у Сувој Реци, али из овог документа произилази да је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Није рекао тако тужиоче, хоћемо да 
преслушамо транскрипте лепо је рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је, не није рекао да није био у Сувој 
Реци, него он је остао, али вероватно да није или обавестио, није успео 
да успостави контакт са њиме. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И да је Тановић из Призрена, тако је рекао. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не, Ви слушате шта Ви хоћете, а не оно што 
чујете изгледа. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То Ви радите, не радим ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, изволите. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ја се извињавам али да наставим само 
после мале паузе, оно што сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, него Ви у континуитету поставите 
питање, немојте да правите паузу. Изволите. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ја доста у животу знам да се снађем али 
овде је много тешко кад човек дође у овој ситуацији, тако да ме разумете 
због чега имам неке прекиде и то и плус здравствено стање, јер чим 
дођем одмах добијем аритмију тако да све психички другачије одмах 
радим. Али сведок «А» рекао да сам издавао задатке, присуствовао 
колегијумима, тражио од вас логистику, где су ти радни састанци које 
сте имали Ви и  начелник, командир одржавани да ли на улици, у 
дежурној служби, на радном месту, или Ви реците? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ако мислите на колегијум 
односно тај јутарњи договор. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Јесте, да, то. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Углавном код начелника у 
канцеларији, повремено и код командира у канцеларији. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли су присуствовали полицајци тим 
јутарњих вашим састанцима? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Конкретно да ли је присуствовао сведок 
«А»? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли сте Ви дужни били да њега 
реферишете после ваших састанака? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Шта је он био у полицијској станици, 
резервни полицајац или? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: У резервном саставу је био, није 
био активан полицајац. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Е то што је он причао, господине 
тужиоче, на страни 11 у оптужници у задњем пасосу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, немојте тако, само поставите. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да цитирам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта хоћете кроз питање сведоку? 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Питање сведоку али прво морам да 
цитирам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте цитирати, само реците. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Део оптужницу могу да цитирам, зашто 
не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да чујем питање. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Па ево питање ће бити, на овакав 
закључак, ово све што смо говорили, у оптужници каже, предзадњи 
пасус: «укључује и исказе бивших припадника  ОУП-а Сува Река 
саслушаних у својству сведока који Митровића доживљавају као 
команданта јер су били непосредни сведоци», ово све што смо причали, 
тужилац сад тврди да су они били непосредни сведоци, «његовог односа 
према старешинама ОУП-а и сведоци одређених наредби». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И питање за овог сведока што он може да 
одговори. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: «Који им је овај издавао, а они 
извршавали», да ли је ово тачно, дал сам ја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, питање које је, шта да ли  је тачно. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Питање да ли сам ја то радио што пише 
у оптужници? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако поставите. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли сам ја то радио или да поновим 
још једном, што пише у оптужници. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Поновите молим Вас нисам. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ево прочитајте Ви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да прочитате, дајте поставите питање, 
конкретно да ли сте Ви могли, јел тако? 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ово да потврди или да демантује ово 
што пише у оптужници ништа не тражим друго. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: `Ајде протумачите нам, па кроз питање 
поставите. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Питање је да ли је ово тачно што пише 
у оптужници? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то је питање, јел знате колико пута сте то 
питали. Одговорио је више пута. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Добро, добро. Рекли сте овде какав је 
као човек, као полицајац Величковић, рекли сте о Рамизу, рекли сте о 
пуно колега, мене интересује какав је сведок «А» и које су, да ли има 
неке склоности употреби алкохола, да ли Вам је познато да је био у 
Дому здравља због неких ситуација, тако? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Њега сам слабије познавао али 
тако од мештана, није много дружељубив он, склон је лажима, тако да је, 
то по причи, кажем лично само сам га видео, ипак је он млађи много од 
мене, нисам се ја лично дружио са њим, али веома, како да опишем. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Знајући мене колко ме знате и чули сте 
о мени, годину дана сам био на подручју СУП-а Призрен, и у много 
акција, знајући Вашег командира, много више година сигурно него мене, 
знајући Вашег помоћника Јовановића, да ли би поверовали када бисте 
чули да сам ја наредио, «крећите, шта чекате, убијајте». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако да ли би поверовали, немојте тако 
молим Вас. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Извињавам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете то предочавати, зашто, то није питање 
за овог сведока, да ли, то је нешто, нека будућа неизвесна околност, да 
ли би поверовао у то да је чуо, не можете тако питање поставити.  
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли сте чули да сам ја издао неку 
наредбу у смислу убијајте? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да је командир издао неку наредбу у 
смислу? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па он каже да Вас је само два пута видео у 
пролазу. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Не, али може да чује негде, старешина 
који има поверење у полицију, могао да чује од много. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули, више пута је одговорио. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Јел Ви и друге људе питате да ли су 
чули и шта су чули, питао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па одговорио је. 
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ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Из центра везе питате шта је чуо и он 
каже чуо сам неки. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли чули конкретно шта Вас пита? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте чули. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Никад, ни од других ни лично, 
нити, верујем да не би мого тако да нареди. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Или Репановић или Јовановић? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Да не причам да је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала лепо, да ли има оптужени још 
питања, изволите. Оптужени Јовановић. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Добар дан господине Борисављевићу. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Здраво. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ви сте овде нешто објашњавали мом 
браниоцу и то али би Вам на те околности везано за резервни састав 
питао да ли би могли нешто да то расчистимо, па да ми одговорите. Ви 
сте рекли овде да приликом ангажовања резервног састава да сам ја 
водио распоред за резервни састав, и рекли сте значи да резервни састав 
није уопште вођен у евиденцију, па Вас питам још једном ко је водио тај 
распоред, да ли је био јединствен и како је било око тога? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли разумели, значи да ли је постојао 
јединствен распоред? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Делимнично сам га разумео, али 
колко ја знам резервни састав спискове си водио ти, био си задужен за 
резервни састав, нормално ништа нећеш ти да урадиш без знања 
командира, тако функционише, тако си ти радио, а где си га стављао 
стварно у распоред сада, не могу да се сетим, веруј ми не могу да се 
сетим. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па чекај, добро сада, ја, да ли сам, питање 
да ли сам ја могао на своју главу да ангажујем резервни састав сам? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, таман посла. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па каже не може без командира, рекао је. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па ко је то одлучивао? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Ни командир не може да донесе 
такву одлуку. Него су доносили из одељења полиције која је била у 
саставу СУП-а Призрен. Командир ништа није могао да уради на своју 
главу, нешто, или помоћник или ја као заменик него увек је стизала нека 
наредба и за ангажовањем резервног састава. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Значи кад стигне депеша, ангажује се тај 
резервни састав, ја направим тај списак то је тачно, позовем људе, и те 
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људе, тај списак, тај што га направим тај списак, али тај списак коме ја 
предајем, значи, ко води распоред? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па командиру. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Па тако је командиру, а мало пре кад Вас је 
питао господин бранилац Ви кажете да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то је то, да Вам кажем Ви кад направите 
списак значи тај списак предајете командиру и шта даље? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: И тај списак командиру и командир значи 
има испред себе и пише распоред нормално и каже тај човек биће 
ангажован у патроли, тај ће бити на обезбеђењу, тај ће ићи тамо, тај ће 
ићи тамо и тако је то функционисало. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па јел тачно то, нек овај одговори. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте потврдио је, тако је, тачно је. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не то је тачно, није ништа он 
на своју руку мого да уради, тако то функционише. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ја не знам, ја нисам Вас баш добро разумео 
око вођења, кажете да резервни састав није се водила књига, ја колико 
знам а ту је и господин Репановић, значи сви припадници и активног и 
резервног састава који су ангажовани, мислим активни састав то јесте, 
јест, али и они припадници који су ангажовани сви су вођени у редној 
листи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте Ви сад објашњавати, него поставите 
питање, кажите не слажете се таквим исказом или. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Е па то хоћу ја да му кажем да се ја не 
слажем са тим да није вођена евиденција, значи оног момента припадник 
резервног састава кад се ангажује исто се и он води у редној листи. Није 
то, само да видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел сте Ви знали то? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисам ја ни реко да се не води 
евиденција ни мало пре колко се ја сећам, нисам реко да се не води 
евиденција, води се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заједничка евиденција? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па сад, не знам сад тачно која, 
али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па тако кажите, да ли знате да ли је то 
заједничка и за активни и за резервни или је, или се води посебно за 
активни посебно за резервни? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Мора да стоји негде. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Води се, мора да има евиденција. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте тако, тужиоче немојте тако добацивати, 
молим Вас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нећу. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: И кажете да сам ја мого само да, да сам ја 
одлучивао о том резервном саставу, ја нисам мого господине 
Борисављевићу да одлучујем о томе ништа, написан је распоред и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па немојте Ви коментарисати, па није, он је 
рекао фактички оно што сте и Ви рекли да сте били задужени за 
резервни састав, објаснио је све, не видим ништа нејасно. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Чисто папиролошки си 
покривао, ништа више, ниједну одлуку ниси ти довео, ни за једног 
припадника, ни за резервни састав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма све, вртимо се у круг, то је тачно, све сте то 
објаснили. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Рецимо кад је у распореду лепо пише 
распоред, значи кад је комбиновано рецимо има, и у распореду је увек 
написано ко ради у патроли, на пример ради Јанко Јанковић и шта ја 
знам тамо припадници активног, па онда долазе испод резервног 
састава, значи јел то, ко то пише, ко то одлучује о томе? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Командир, реко сам ти мало пре, 
кад он није ту, ми у команду. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: И сада када крену на задатак и то, јел 
командовао командир у тој патроли рецимо, двојица су резервисти а 
двојица, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко командује, `ајде тако. Немојте тако, јел 
командује, ко? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Ко је одређивао контактне задатке? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је одређивао? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: На пример, јер сам мого активном саставу 
одређује. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте господине Јовановићу, одређена патрола, 
активни, резервни састав, ко одређује, ко је ту вођа тог састава? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Вођа патроле? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Вођа патроле, ко је? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Командир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Командир, ко одређује задатке тој патроли? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па пише конкретно задатак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко одређује? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Командир. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Јел мени се ставља. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, стално коментаришете па он није. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: А ко је вођа патроле увек? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Активан полицајац. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ: Немам више питања, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо, да ли оптужени имате још питања, 
нема питања. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ:  Ја се извињавам јел могу још једно питање у 
вези резервног састава, пошто је Борисављевић активан полицајац да ли 
зна у тој ситуацији да ли је резервни састав полиције знао какав ће му 
бити задатак за сутра или су сви задатке добијали то јутро кад дођу на 
посо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, рекао је да постоји  претходног дана 
распоред и да се тачно знало следећег дана ко ће где на ком положају 
бити, које задатке обављати и све то. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ: Да ли је резервни састав знао за те задатке за 
сутра? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел се то све знало, и за активни и за резервни? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па и њему је била доступна, тај 
распоред стоји у дежурној служби. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то је тај распоред који је обједињени и за 
активни и за резервни састав, не видим ништа нејасно. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ:  Не причамо о мирнодобским условима, пошто је 
доле ситуација била таква каква је била, они нису улазили у станицу 
него су се састајали испред СУП-а и одлазили на терен или пак на 
патролу, да ли се дешавало да неко из резервног састава не дође то јутро 
па да остале из резервног састава пошаљу на неки други задатак? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Из искуства, може то да се деси. 
АДВ.ГОРАН ФОЛИЋ:  Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли се дешавало усмено да командир или 
помоћник или Ви изађете и да кажете усмено да кажете распоред 
полицајцима? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па дешавало се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или да кажете који су задаци, рецимо тај и тај 
дан изађете и кажете имате те и те задатке и одредите групу? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па нема потребе ми нигде да 
излазимо, може да се деси да припадник полиције није ту и пита мене 
телефоном кад радим ја сутра, и ја њему кажем, нема потребе да гледа 
он распоред, може и то да се деси то није никакав проблем. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Јел могу само још једно питање за сведока, 
прво питање би било пре него што је почео рат, значи уочи рата, да ли 

К.В.2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 05.07.2007. год.                                                        Страна 63/88 
 
 
 

 
 

сте имали неке инструкције, припреме у вези непосредне ратне 
опасности и рата који је предстојио, неке активности које треба да 
предузмете? Јесу ли Вам познати, то из разговора са командиром. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Писмену инструкцију нисам 
видео. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не усмену, јел Вам рекао командир треба да 
се припремимо за рат, треба да урадимо то, то и то, неке припреме, 
исељења, пресељења? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: То су свакодневни задаци нас 
полицајаца, нарочито ко. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не, не питам Вас у полицијске послове, него у 
смислу измештања станице, измештања архива? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, није разговарао тада са 
мном. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нисте? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није био ту. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Нисам ни имао прилике да 
разговарам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Нисте били, друго само још питање. Пошто Ви 
кажете измештала се станица, да ли је цела станица била на једном месту 
измештена или је негде било, дежурна служба, негде било и друге 
службе, комаднир на трећем месту или сте сви били на једном месту? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: То је полицијска станица, шта 
чини командир, начелник мали број људи, да ли је била измештена друга 
дежурна, није, па ту функционише телефон односно радио уређај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад конкретно за дежурну службу, јел она била 
измештена уопште, дежурна служба? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не могу да се сетим, стварно не 
знам. Можда, била је празна станица, можда понео само један уређај, а 
остали уређаји су остали ту, сад не могу да кажем да је измештен а не 
могу да кажем да није измештен. Стварно нисам био ту и не знам, нисам 
видео. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Малопре поменусте једну кућу у некој главној 
улици, хоћете нам ближе лоцирати где је то, где је била измештена 
станица? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Па то је у центру Суве Реке, ја 
стварно не знам чија је то кућа. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да ли се то односи на период кад сте се 
вратили из ПЈП-а или не? 
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СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, не знам период. Период не 
могу да се сетим. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Не може да се сети да ли је. 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: А сећам се да смо били доле. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Добро хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли имате још нешто да изјавите, нешто што 
Вас ми нисмо питали а Вама се чини да је битно? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Знам само да ови оптужени нису 
могли да нареде тако нешто, ништа више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ви, да ли имате неке трошкове, доласка? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не, немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не тражите никакве трошкове? 
СВЕДОК ДРАГАН БОРИСАВЉЕВИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам господине Борисављевићу, можете 
ићи, направићемо паузу. 
 
 

Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ пауза у трајању од 20 минута. 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесмо ли сви ту, јесмо јел тако, добро, хоћете 
позвати молим Вас сведока Гогић Милисава. 
 
 Настављено у 12,20 часова. 
 

НАСТАВАК САСЛУШАЊА 
 

Сведок ГОГИЋ МИЛИСАВА 
 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан господине Гогићу. 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте позвани у својству сведока, најпре ћу 
узети Ваше личне податке, Ваше име и презиме је? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Гогић Милисав, рођен 20.08.1962.године. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оца? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Од оца Ђока, мајке Миросаве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше пребивалиште је где? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: У Ниш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Адреса становања? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Булевар Немањића 34/35. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: По занимању сам ауто-механичар. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви као сведок дужни сте да говорите истину, 
лажно казивање представља кривично дело, нисте дужни да одговарате 
на питања уколико би одговорима, себе или неког Вашег блиског 
сродника изложили тешкој срамоти, знатној материјалној штети или пак 
кривичном гоњењу. Јел имате ту текст заклетве? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Имам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете молим Вас да прочитате текст заклетве? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Заклињем се да ћу о свему што пред 
судом будем питан говорити само истину и да ништа од овога што ми је 
познато нећу прећутати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Интересује нас период од почетка бомбардовања 
24.марта '99.године, где се Ви налазите и на којим сте пословима? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Налазио сам се при резервном саставу 
полиције у Сувој Реци, а иначе сам био у свом насељу због разлога што 
је моја супруга била трудна и требала је тих дана да се породи тако да 
сам био ослобођен осталих задатака. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ту сте били? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Цело време сам, све до 11-ог кад смо 
напустили место Суву Реку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми, као припадник резервног састава да 
ли, ко је био задужен за Вас? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Ми смо имали помоћника, у ствари, јесте 
помоћника, ја мислим да се звао Неша Јовановић, он је био надлежан за 
резервни састав. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја бих Вам само предочила, код истражног 
судије када сте рекли био сам мобилисан али задатак ми је био да будем 
кући у насељу Горе? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад само ми то објасните како кажете били сте 
код куће, били сте са породицом, али задатак ми је био да будем кући? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Да будем у нашем. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви имали онда конкретно неки задатак 
да ту евентуално код куће вршите неко обезбеђење или било шта? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ:  Па нисам конкретно имао неко, ништа 
ми није наређено, једноставно био сам ослобођен, тако да сам био у 
насељу Горе, значи у стври у кућу моју, насеље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ово што сте рекли, «али задатак ми је био 
да будем». 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Да будем горе да се не удаљавам од 
насеља. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ништа више? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никакву обавезу, нешто да предузмете или било 
шта? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када сте Ви чули, односно да ли сте уопште чули 
за страдање чланова породице Бериша? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Нисам ништа чуо, изузев што сам чуо 
када је било суђење бившем председнику Слободану Милошевићу у 
Хагу, тад сам чуо, иначе преко средства информисања, значи нисам 
имао никакве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У то време ништа нисте чули? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каква је ситуација била у Сувој Реци у то време 
док сте Ви били код куће, да ли сте чули, да ли је било пуцњаве, да ли 
сте имали прилике да видите неке паљевине да су запаљене неке куће, да 
ли се нешто дешавало у Сувој Реци, да ли је било исељавања, испричајте 
нам о свему томе. 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Па ситуација, једино што је било тих 
бомбардовања, јесте да су бомбардовали горе где сам ја био и 
бомбардовали су доле град, пошто сам ја насеље Широко, горе био. 
Паљевине, па, нисам нешто посебно видео да је неко палио, тако да не 
знам шта да Вам кажем у вези тога. Имало је можда негде, видело се дим 
али ја нисам био у том подручју где се то видело, тако да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад кажете видео се дим, јел у самој Сувој Реци 
или где? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Па у околини, не знам како да Вам 
објасним, тако да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел Ви имате браћу. 
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СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Имам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Још двоје. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се зову и где су они били, на којим 
задацима су били у тим дешавањима? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Гогић Мишко и Гогић Милосав, они су 
били мобилисани исто а иначе били су тог дана, што сте питали мене, за 
време бомбардовања, обојица били у Ђиновце. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: После ког времена су се они вратили? Да ли се 
сећате? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Па не могу да Вам, не знам тачно али су 
били можда пар дана, не знам стварно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте познавали Јашара Беришу? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Како да не. Јесам, ево ја сам радник у 
општини у Сувој Реци, пумпа нам је била поред општине, таман посла, 
знао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули шта се догодило са њим? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа не знате? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не знам о чему се ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не знам, не знам о чему се ради. Знам 
човека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је резервни састав се дужио бомбама? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Овде је пртипадник резервног састава. 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Што се тиче мене је нисам имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Фатић Милован, он каже било је задужен једном 
бомбом па зато Вас питам да случајно није још неко, да ли Ви имате то 
сазнање? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците ми, доктор Бобан Вуксановић, шта је он у 
то време био? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Ја мислим да је он био мобилисан у ТО. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У ТО? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви уопште излазили тих дана из куће? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Па, ишао сам до Призрена, назад, то ми је 
била релација, сиђем до Суве Реке, што ми треба намирнице да се узмем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само у том смислу? 
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СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте давали некада обезбеђење око 
полицијске станице? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Јесам али не за време рата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не за време рата? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било обезбеђења полицијске станице на 
звонику? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Било је? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је ту обезбеђивао, јел припадници резервног 
састава или активног, да ли знате? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: И припадници резервног састава и 
активног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како се то одвијали, јел по један човек на 
звонику или више? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Што се тиче мене, ја кад сам дежурао 
били два, један активни и резервни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте значи били некада на звонику, јел тако? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Јесте, '98. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да нам кажете какав је поглед са 
звоника? Конкретно шта нас интересује, да ли се са звоника види 
полицијска станица, улаз у двориште полицијске станице, да ли се види? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не. Не верујем, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А улаз у саму полицијску станицу? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не може да се види тај део зато што је 
црква била ту, тако да је црква била на, а одмах звоник доле, тако да од 
цркве се није видело. Видело се део према аутобуској где је био ту, 
иначе овамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи тај део нисте могли да видите? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Да, да. Зато што је постојала још једна 
зграда испред станице полиције где је било смештено особље које је 
радило са цивилним лицима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био је овде један сведок који је рекао да се види 
улаз у двориште полицијске станице са звоника, зато Вас питам. 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Пут се види, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај пут се види? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Пут који води Дуљаје-Приштина, 
уствари Призрен-Приштина. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај Рештански пут, да ли може да се добро 
види? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Он се види али један део, не цео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате где је била смештена мисија ОЕБС, у 
то време? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате ту кућу у којој је била? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате чија је то кућа? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате. Да ли са звоника можете да видите 
несметано кућу у којој је била смештена мисија ОЕБС? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Ја мислим да јесте, не знам, нисам 
сигуран али могло је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мигло је? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Могло је да се види кућа али не све. Ја 
мислим да се могло видети. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви или припадник активног састава, у 
то време кад сте били на обезбеђењу на звонику, имали снајпер? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте икада задужени били снајпером? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ваш припадник активног састава, пошто 
кажете били сте са активним? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Ја док сам био у звонику, значи два пута, 
евентуално ако је то било два пута, нисмо ништа дужили осим лично 
наоружање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А реците ми да ли имате сазнања конкретно да је 
доста људи отишло из Суве Реке, да се иселило? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Објасните ми? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели неке колоне, да људи 
напуштају Суву Реку масовно, тих дана, од почетка рата? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Било је покрета али не знам да ли је било 
тако масовно.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јесте ли имали Ви прилике да видите? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте чули за нека убисва у Сувој Реци тих 
дана? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте чули ништа? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Питања? Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли у насељу Широко, где сте Ви становали, 
постојао контролни пункт? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не, за време рата није било. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли познавали неког из породице Бериша у 
Сувој Реци? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Рекао сам, Јашар Бериша, познавао сам 
га. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А остале? Јесте још неког познавали? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Из виђења можда, овако, виђали смо се 
али иначе, имали колегу Бериша, који сам радио са њиме, значи, био је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хамита, он је радио у општини, чини ми се, 
знате њега? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Како да не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Какав је то човек? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Он је био добар. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро. Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли зна где је средња школа у Сувој 
реци? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Средња школа? 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Знам. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А јел било неких паљевина ту у тој? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не знам. Није ми познато. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не знате. Немам питања. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Јесте ли виђали командира Репановића у 
доба, пред рат или за време рата? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: У пролазу, у пролазу. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Јел знате можда који ауто вози тих дана? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Како да не. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Шта је возио тих дана? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: «Аскону» црвену. 
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АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Немам више питања. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Колико сам ја схватио Ви сте пре рата били на 
звонику? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Хоћете нам рећи у које време сте обављали ту 
дужност на звонику? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Па веома касно, из јутарних сати. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: У односу на доба дана? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Да, из јутарњих сати. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Хоћете нам ближе рећи, јел то ноћу или? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Па, смена то је, два сата се дежурало, 
значи, од два евентуално до четири. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете Гопић Небојшу? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Гопић Небојшу? Одлично, комшија ми је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте некада били са њим заједно у неком 
обезбеђењу или тако? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питања, да ли има још неко? Оптужени? Нема 
питања. Да ли Ви имате још нешто да изјавите? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Не знам шта Вас занима, немам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немате више ништа. Добро. Трошкове неке 
доласка, имате? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Имамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Повратна аутобуска карта, јел тако, до Ниша? Јел 
тражите трошкове? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Да. 
 
 Сведок трошкове тражи. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Повратна аутобуска карта је 1.500,00 динара, јел 
тако? 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Да. 
 
 

Исплатити сведоку 2.000,00 динара. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам лепо господине Гогићу, можете ићи. 
СВЕДОК МИЛИСАВ ГОГИЋ: Хвала и Вама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Довиђења. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Молим Вас судија, пре него закључите 
главни претрес за данас, замолио бих да дозволите Нишавићу да 
поставим два питања за пола минута јер желим предложити прибављање 
одређених доказа док траје претрес, да се писмено прибаве, ако 
допустите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. Опт. Нишавић. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Господине Нишавићу шта сте Ви имали од 
личног наоружања у Вашој својини за време рата, за време ваздушне 
кампање и после рата до данас, до дана лишења слободе, односно до 
дана лишења слободе? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Приватно наоружање имао сам три 
пиштоља. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Који су то? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: «Колт», имао сам. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Који «колт»? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Заставин. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: То је «Магнум»? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: «Магнум» јесте. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: И имао сам ТТ-јац који сам добио од 
министра поклон и имао сам Заставин 7,65, то је онај најмањи онај. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро. Хоћете да објасните суду где се то 
оружје налази? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: У Министарству унутрашњих послова у 
Крагујевцу када сам. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: У полициској управи. 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Када сам овде приведен они су ми тада 
узели та три пиштоља. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: То оружје Вам је одузето? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Јесте, код њих се налази привремено. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро, кажите за време рата шта сте 
службено дужили од наоружања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је рекао, то је рекао. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Добро, интересује ме где се то оружје 
налази? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: У Центру РДБ-а, мислим сада БИА-е у 
Крагујевцу. 
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АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Ваш  «хеклер» из? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Јесте и пиштољ  који сам. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: У Центру у Крагујевцу? 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Јесте, јесте. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Хвала немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Ја бих судија ако дозволите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Предложио да се суд службено обрати 
Полицијској управи у Крагујевцу и Центру Безбеносно информативне 
агенције у Крагујевцу да се оружје које је одузето, приватно оружје, од 
опт. Нишавића стави на располагање и у посед суда, као и службено 
оружје које је дужио у току рата, а то је пиштољ «хеклер» и пиштољ ЦЗ, 
као и аутоматска пушка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи то од њих да прибавимо? 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Да се прибави да се стави на располагање 
суду. 
 
 
 Бранилац опт. Нишавић Милорада, адв. Татомир Лековић, 
предлаже да се. 
 
 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Евентуално ради провере. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од Службе полицијске управе, јел тако, у 
Крагујевцу? 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јесте. 
 
 
 Од службе Полицијске управе, Центра безбедности прибави 
оружје. 
 
ОПТ.МИЛОРАД НИШАВИЋ: Не, не, опростите, овако од Полицијске, 
сад је нова реорганизација полицијских структура, то је раније био 
секретеријат, односно сада је то Полицијска управа у Крагујевцу, да се 
прибави целокупно његово приватно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оружје? 
ОПТ.МИЛАН ЛАНЧУЖАНИН: Наоружање и да се стави. 
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 Да се прибави целокупно приватно наоружање и да се стави на 
располагање у посед суда. 
 
 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јесте, као и службено наоружање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то пиштољ јел тако? 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: И то пиштољ ТТ, пиштољ 7,65 и револвер. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: «Магнум». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: ТТ-јац, јел то, то сте рекли ТТ-јац? 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Јесте, не, не, ТТ то је пиштољ, пиштољ је 
7,65 и револвер «Магнум», а сва три примерка производње «Застава». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Као и службени. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пиштољ и хеклер, јел тако. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Не, не, то је приватно оружје, те три ствари 
које сам говорио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је приватно, а пиштољ и хеклер то је 
службено што је он дужио. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Службено хеклер и аутоматски пиштољ, 
дужио је ЦЗ 99, то је полуаутоматски пиштољ и дужио је аутоматску 
пушку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: То му је све узето онда кад је пребачен из 
Службе државне безбедности у Службу јавне безбедности, да се од 
службе Државне безбедности прибаве ова три примерка оружја и да се 
ставе суду на располагање ради даљих процедура. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли има још неких предлога? Изволите. 
АДВ.МИЛАН БИРМАН: Судија ја имам предлог да се према окр. 
Зорану Петковићу укине притвор. Наиме већ је 21 месец како се окр. 
Зоран Петковић налази у притвору, ја овај предлог до сада нисам чинио 
не зато што сам сматрао да је тај притвор основан, него зато што је 
природа кривичног дела које му се ставља на терет таква да сматрам да 
је потребно да прође одређено време и да доказни поступак почне да 
улази у завршну фазу јер сматрам да је то тренутак кад судско веће може 
да располаже са довољно података да донесе ваљану одлуку. Наиме, 
сматрам да не постоји основана сумња да је окр. Зоран Петковић  
извршио кривично дело које му се ставља на терет. Можда је она и 
постојала у тренутку кад је истражни судија донео одлуку о отварању 
истраге против окр. Зорана Петковића, ја нећу анализирати појединачно 

К.В.2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрипт аудио записа  
са главног претреса од 05.07.2007. год.                                                        Страна 75/88 
 
 
 

 
 

исказе сведока у досадашњем доказном поступку, то би узело доста 
времена, али се морам осврнути на то како је истрага и почета и шта је у 
истрази и током досадашњег доказног поступка утврђено за окр. Зорана 
Петковића. Наиме он је захтевом за спровођење истраге терећен да је 
Јашара Беришу извео са пумпе, довео до одређеног места где је Јашар 
Бериша лишен живота. Неспорно је у току доказног поступка утврђено 
да то Зоран Петковић није учинио, а постоји индиција да је то можда 
учинио неко други, али то није ствар одбране. 
 Зоран Петковић је захтевом за спровођење истраге терећен да је 
возио камион са лешевима и не само што је возио камион, него је и 
свратио да се поздрави са мајком да му она пожели сретан пут и тако 
даље, и то је неспорно утврђено током поступка да Зоран Петковић није 
урадио, а то је потврдио и специјални тужилац подизањем оптужнице, 
где је те радње изоставио, а које су стајале на терет окр. Зорану 
Петковићу захтевом за спровођење истраге. Кроз овај досадашњи 
доказни поступак током главног претреса ни једна чињеница није изнета 
која би везивала Зорана Петковића за место и време извршења кривног 
дела, а камоли да је предузео неку радњу која му се оптужницом ставља 
на терет. Из тог разлога сматрам да не постоји основана сумња, па ако не 
постоји основана сумња онда ни не постоје ни разлози из тачке 5 по 
којима је одређен и продужаван притвор окр. Зорану Петковићу. 
 Наиме, основана сумња је променљива категорија. Она може да 
јача до степена извесности, али може и да слаби и да то буде резултат 
доказног поступка па да ишчезне. Ја сматрам да је у односу на Зорана 
Петковића ако је у почетку истраге можда и постојала та основана 
сумња, она до те мере избледела да ње у ствари више и нема. Ето то су 
разлози због којих очекујем да судско веће, а сигуран сам да ће судско 
веће савесно и одговорно размотрити овај предлог, али вас молим да 
унесете и оно што се зове елеменат професионалне храбрости и да 
истину погледате онаква каква она стварно јесте. Ето толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. 
 
 
 Бранилац опт. Петковић Зорана, адв. Милан Бирман, 
предлаже да се према опт. Петковић Зорану укине притвор јер не 
постоји основана сумња, а самим тим ни разлози предвиђени за 
притвор на основу члана 142 став 2 тачка 5 ЗКП-а.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче.  
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АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Имам и ја исти предлог, па да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А хоће бити још предлога? Изволите. Молим? 
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Ја се извињавам, није преко реда него 
обзиром да су исти предлози тужилац може да се о свима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте кренули прво са предлозима зато што сте 
постављали питања Нишавићу, па да у том смислу поставите предлог, 
зато је то тако кренуло.  
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Па зато сам ја и. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите тужиоче, ево дајем Вам реч, изволите 
који су Ваши предлози. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Прво се саглашавам са предлогом браниоца 
опт. Нишавића да се прибави, односно везано за овај извештај полиције 
Одељења за ратни злочин, ја тај извештај имам у оригиналу па бих 
могао и да приложим суду данас, ако то суд. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како да не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Предлажем да се, пошто имам сазнања да се 
фамозни досије КиМ  напокон средио и да је доступан, да су нека 
документација из тог досије доступни, предлажем да се преко Службе за 
откривање ратних злочина прибаве следећа писмена: 
 -распоред рада активног и резервног састава полиције за март `99. 
године, с тим у вези патролне листове за 26. март, 
 -такође сам сагласан са предлогом ја мислим да је то окр. 
Репановић овде предложио да се прибави упутство о вођењу станичне 
евиденције, 
 -такође предлажем да се прибави књига дневних заповести 
полицијске станице Сува Река, односно ОУП-а Сува Река за дан 26. 
март, јер према мојим информацијама та књига постоји,  
 
 Е сад имао бих једну сугестију већу, а то је да за следећи главни 
претрес позове сведоке који су овде у предлозима оптужнице означени 
под тачком Б, а то су сведоци Албанци, сведоци који су и очевици 
догађаја. Везано за тачку Б имао бих новог сведока којег сам изоставио 
да предложим, а он се зове Бериша Хамит са адресе из Суве Реке. То је 
сведок очевидац, дакле на околности догађаја од 26. марта `99. године 
испред беле куће и у Занатском центру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро то је све у реду али овде немамо адресе 
уопште, у оптужници под тачком Б имамо имена сведока, оштећених, 
али немамо адресе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овде имамо, они се углавном налазе у улици 
тзв.Бригада Сува Река, е сад на различитим бројевима додуше, број 123 
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овде стоји у оптужници Вериша Хамит је на броју 125, но ја ћу 
покушати да прибавим и адресе свих ових сведока. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јел има још неки предлог у том смислу? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То би за сад били моји предлози и моје 
сугестије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. Само да констатујемо.  
 
 

Заменик тужиоца за ратне злочине сагласан је са предлогом 
адв. Татомира Лековића и предлаже да се преко Службе за 
откривање ратних злочина прибави распоред рада за активни и 
резервни састав, патролни лист за март месец  `99. године, упутство 
о вођењу станичне евиденције, као и књигу дневних заповести за 
дан 26. март `99. године. 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево само мало.  
АДВ.ТАТОМИР ЛЕКОВИЋ: Придружујем се, заправо самостално 
истичем захтев за укидање притвора према опт. Нишавићу из разлога 
што је ово лице већ дуже време у притвору, што нема доказа који 
поткрепљују ни минимум сумње за вођење овог поступка а камоли за 
држање у притвору из разлога што он не може утицати на сведоке који 
нису саслушани, јер ти сведоци  се налазе на  Косову, а лица на која би 
он евентуално могао утицати су већ саслушана. При том истичем у виду 
чињеницу да треба и узети у обзир материјални пропис који је важио у 
погледу запрећене казне у време извршења дела, а садашњи процесни 
пропис који регулише правила поступка, па и правила која се односе на 
притвор, зато сматрам да је такав предлог допуштен, дозвољен и да ово 
судеће веће може меритороно о њему да одлучи и из тих дакле разлога 
предлажем укидање притвора. Њему притвор заиста тешко пада, тим пре 
што он има специфичан свој став према целом овом догађају и што је 
највише он страдао и његова породица, пропатили су због овог догађаја 
и то од власти његове државе, што је најтеже.  

Што се тиче предлога тужиоца ја се са свим предлозима које је 
тужилац изнео саглашавам, осим са увођењем нових сведока у овај 
поступак из разлога што овај поступак траје више година, што лице се 
сада које је предложено за сведока први пут овде појављује, што ставља 
озбиљно целу ситуацију под сумњу, да се евентуално манипулисало са 
тим лицем, као сведоком јер овде нема довољно доказа за поједине 
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учеснике овог процеса, односно за поједине оптужене и увођење нових 
лица, нових сведока, после толико времена више је него очигледно да 
има за циљ нешто друго што сматрам  да није баш много професионално 
и што сматрам да би оставило једну тешку сенку на овај процес у смислу 
његове правичности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па одмах да одговорим везано за сведока. 
Сведок је од раније познат, постоји у списима његова изјава писмена, 
Бериша Хамита, то што није приказан у оптужници то је једноставно 
техничка грешка. Дакле није никакво подметање, не ради се ни о чему о 
чему Ви причате, него је просто изостављено, а његова изјава стоји у 
предмету. Имате је Ви на ЦД-у, Бериша Хамита. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало. 
 
 
 

Бранилац опт. Нишавић Милорада,  адв. Татомир Лековић  
предлаже да се према опт. Нишавић Милораду укине притвор јер 
нема доказа који проткрепљују сумњу за вођење поступка,  а самим 
тим ни за држање у притвору. У погледу предлога заменика тужиоца 
за ратне злочине,  једино се противи предлогу да се саслуша нов 
сведок Бериша Хамит. 

 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље,  предлози. 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Ја предлажем да се Репановић Радојку укине 
притвор из неколико разлога, тј.имам два процесна предлога, први је 
предлог да се укине притвор опт. Радојку Репановићу. Оптужницом  
тужилаштва за ратне злочине Репановић Радојку се ставља на терет да је 
издао наредбу да се изврше одређена кривична дела и то речима «идите, 
убијајте, товарите и возите», ту реченицу је наводно изговорио, а ми 
знамо ко, сведок Велибор Вељковић и то само код тужиоца. Неколико 
пута након тога, а и пред Вама саслушали смо овог сведока који није 
могао да се сети конкретно речи. Пет пута смо саслушали овог сведока, 
сваки исказ се разликује у фундаменту. Дакле не можемо, ја сам убеђен 
да ће оптужени на крају суђења бити оглашен као невин, али шта то 
њему вреди уколико прогласите човека невиним за 2 године, он је већ 
осуђен, већ је годину и по дана у притвору. Што се тиче самог овог 
разлога из члана 142 став 2 тачка 5, суд треба имати у виду и праксу 
неких других судова у окружењу и суда Међународног суда правде у 
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Хагу који суди исто дела ратних злочина па је неке људе, ево навешћу 
један пример, па је укинуо притвор Рамушу Харадинају и поред 
чињенице да му се оптужницом Тужилаштва међународног трибунала за 
суђење лицима одговорним за тешке повреде међународног 
хуманитарног права на територији бивше Југославије 1991. године, 
ставља на терет да је као командант терористичке организације познате 
под именом ОВК извршио кривично дело злочин против човечности и 
кршење закона и обичаја ратовања, а да се посебно тешке околности 
дела огледају у застрашивању, отмицама, затварањем, премлаћивањем, 
мучењем и убијањем циљног цивилног становништва и то најмање 200 
људи. Овде се окривљеном не ставља на терет да је извршио конкретно 
кривично дело убиства неколико људи. Ставља му се на терет да је 
наредио извршење убиства. Које су то тешке околности, да ли је он 
пушком неком претио да мора да изврши нешто. Ставља му се на терет 
нешто што уопште није ни доказано до сада у току главног поступка, а 
сви главни сведоци су већ саслушани. Предлажем да суд има у виду још 
један предмет, то је случај који се суди пред судом у Босни и 
Херцеговини за Атифа Дудаковића такође се ставља на терет да је 
извршио многа зверства и да се он брани са слободе.  
 Следећи предлог који би имао јесте предлог да се из списа издвоји 
овај снимак који сте нам доставили и то не цео снима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Авионски снимак Суве Реке? 
АДВ.ИГОР ИСАИЛОВИЋ: Да, да слика остане, али да објашњење не 
буде, да не стоји објашњење. Због чега, па ако видите исказ сведока 
Ширете Бериша, она је рекла да су сви људи који су били испред 
пицерије, из истраге, ушли у ту пицерију након тога што је њен син 
рањен, она сматра снајпером, прво се доказивало да ли су људи били на 
звонику и да ли је снајпера било на звонику или није, па смо утврдили да 
није па је онда неко, па се онда неко сетио баш да на овом делу зграде 
Винарског подрума напише снајпер, јер се одатле види улаз у Занатски 
центар. Ми сматрамо да је  то подметање и да овај део објашњења скице 
не стоји у даљем току поступка. То су моји предлози. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо.  
 
 

Бранилац опт. Репановић Радојка, адв. Игор Исаиловић  
предлаже да се  према опт. Репановић Радојку  укине притвор и да се 
из списа издвоји авионски снимак, односно да се издвоји објашњење 
уз авионски снимак Суве Реке.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још предлога? Изволите. 
АДВ.МИРЈАНА НЕСТОРОВИЋ: Ја се придружујем свему што су до 
сада рекли браниоци преосталих оптужених, такође одбрана је 
мишљења да из података и доказа које смо извели у току досадашњег 
главног претреса не произлази основана сумња да је опт. Митровић 
Радослав извршио кривично дело које му се оптужницом специјалног 
тужиоца ставња на терет, па самим тим не стоје више ни разлози за 
његово даље задржавање у притвору по члану 142 став 2 тачка 5 ЗКП-а. 
Ја ћу бити врло кратка, у досадашњем току главног претреса саслушали 
смо преко 60 сведока, имамо више од 20 очевидаца овог извршеног 
кривичног дела. Из исказа свих досада саслушаних сведока нисмо  нити 
једном једином речју чули, нити је било ко од саслушаних сведока сем 
сведока «А» уопште споменуо да је видео опт. Митровића на лицу места 
а камоли да је чуо да је он издао било какву наредбу, а реченица 
«крећите, шта чекате, убијајте, возите, јел то треба да радим уместо вас», 
нико овде од присутних сведока није чуо, а то је оно што је основно што 
се нашем брањенику ставља на терет. Нити један сведок га није постави 
на лице места, нити један сведок га није видео ни чуо да је издао такву 
наредбу. Са друге стране, треба рећи и да је господин Митровић такође 
лошег здравственог стања и да му ово време од годину и по дана 
проведених у притвору јако тешко пада, па да и ту чињеницу веће има у 
виду приликом одлучивања о овом процесном предлогу одбране.  
 
 Бранилац опт. Митровић Радослава, адв. Мирјана 
Несторовић, предлаже да се према оптуженом укине притвор. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче? А добро.  
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Ја нећу то, имам друге предлоге. Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Договорите се. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Прво би се сагласио са предлогом тужиоца у 
погледу сведока које треба саслушати на следећем претресу или 
претресима у погледу приоритета, да су то Албанци који су непосредни 
очевици догађаја, али би се ја ограничио само на непосредне очевице у 
почетној фази и да се заврши са вештачењем сведока Новковић Ивице 
који је, бар по мом закључку, једини још преостали непосредни сведок 
кога треба саслушати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како мислите да се заврши вештачење? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како мислите да се заврши. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Да се саслуша вештак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се саслуша вештак, тако је. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Значи на почетку да ли је способан и ако јесте 
да има приоритет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то смо одредили. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: У извођењу те радње, или ако није способан да 
прочитамо. Што се тиче овог предлога у вези Берише Хамита ја не знам 
која је то изјава која егзитира у спису, коме је дата, али могу сведоци да 
се предлажу током поступка, остављам суду на оцену. 
 Ја би нешто друго предложио што није прописано ЗКП-ом, али је 
очигледно да се примењују у овом поступку неке радње процесне и 
непроцесне и пракса судова која није прописана ЗКП-ом. Ево сад је 
годину дана од статусне конференције коју смо имали овде и позив за 
то. То ЗКП-ом није предвиђено као форма рада, е зато би ја не би 
предложио укидање притвора Јовановић Ненаду, него пуштање да буде 
код куће до 01. септембра, пошто се ово 10. наставља, да буде код куће а 
да се врати на суђење онда и да док је суђење да буде у ЦЗ-у. То је ево 
видим и Шаиновић је пуштен из суда и Павковић и сви други су 
пуштени, само ми нећемо да пустимо наше за  ова два месеца да буду 
код куће, ако је ова држава преузела за своје држављане да из Хага могу 
овде да буду за време док не ради суд и док не траје суђење, ја 
предлажем да Ви први уведете то и да га пустите да буде са двоје деце и 
женом овде у Младеновцу или где у Лазаревцу, и да се јави 01. 
септембра у ЦЗ да настави  са притвором. Хвала. 
 
 

Бранилац опт. Јовановић Ненада предлаже да се опт. 
Јовановић  Ненад пусти привремено да буде код куће и да се 01. 
септембра јави у притвор.  

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још? Изволите.  
АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Ја би на крају се такође предложио, 
придружио, овим предлозима односно истакао би предлог за мог 
клијента Рамиза Папића да му се укине притвор. Не би посебно наводио 
разлоге обзиром да је мом клијенту притвор одређен по члану 142 став 2 
тачка 5 ЗКП-а, сада да би образлагао зашто му треба укинути притвор 
плашим се да би морао овде завршну реч да кажем, а то нити желим 
нити могу у овој фази поступка. Ја би само се надовезао да се не 
понављам везано за све ово што су колеге рекле. Сложио би се са тим да 
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је неспорно овде саслушано близу 60 сведока од којих је минимум 20 
непосредних очевидаца. Сви ми овде смо слушали и чули какве уопште 
везе са овим догађајем има Рамиз Папић, то смо сви пажљиво овде 
слушали близу годину дана и ако нам из тога није јасно, онда плашим се 
да неће никад бити јасно. Због тога не би сада анализирао било ког од 
тих сведока појединачно нити доводио њихове изјаве у међусобну везу, 
али би се овде надовезао на нешто што исто чини основану сумњу, то су 
индиције. Основана сумња је неки психички моменат, према томе и део 
тог психичког момента су индиције, не само докази и чињенице које 
имамо у предмету. Ви сте исто тако уважена колегинице председнице 
већа гледали Рамиза Папића годину дана како Вам овде иза ових 
решетака и од прилике сте могли да схватите профил његове личности, 
његово понашање, чули сте шта је о њему причало једно исто 30-40, 
можда су та питања била смешна какав је он као човек, али ја мислим да 
имају итекако смисла. За злочин човек треба да буде профилисан, мора 
да буде ипак на неки начин способан за то, Ви ипак као дугогодишњи 
судија и пре свега мислим и на чланове већа, веома добро имате 
искуство у томе и пред собом сте имали прилике да видите разне 
учиниоце кривичних дела, упоредите их са Рамизом Папићем. При том   
сте чули какав је био и као полицајац, значи код основане сумње, а без 
основане сумње ми не можемо ни  ову тачку 5 да применимо на било 
који притвор нема ни те тачке 5, ја зато кажем нећу се ни на доказе ни на 
чињенице, само пођите од тих индиција. Докази, мени је барем 
кристално јасна ситуација, али када о томе одлучујете значи видите и те 
индиције које представљају део основане сумње и на крају кажем 
нажалост, да ли нажалост да ли на срећу, то ће време показати нисам ја 
тај који је меродаван да тумачи, ово би се надовезао што је колега 
Ђурђић причао, доста неких ствари смо и ми имали овде прилике да 
видимо, пошто солидно познајем Статут хашког трибунала и правила 
тог Статута, могли смо да видимо да су неке ствари и пренете и у наше 
законодавство, било директно било индиректно, тако да ја ћу ипак 
предложити укидање притвора увек више поштујем законодавство своје 
земље, међутим направићу једну паралелу, направићу само једну 
паралелу. У овом тренутку док ја тражим за овог човека чија породица 
нема да једе, кући има жену и двоје мале деце, он је 2 године у притвору, 
Рамуш Харадинај знамо ми ко је не морамо да ту неких увијених карата 
и руку о томе причамо, знамо ми врло добро ко је он, је у овом тренутку 
на слободи. И то нек вам буде пред очима кад будете одлучивали. Значи 
ја само желим да кажем следеће, потпуно верујем овом већу и заиста без 
обзира на ону једну опомену коју сам добио сматрам да врло коректно 
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водите овај поступак и то ми једина нада, значи само кад будете 
одлучивали уздајте се у своје искуство, немојте по аутоматизму као што 
се по аутоматизму овај притвор продужава, то је једна те иста преписана 
реченица већ годину дана, две године, значи само мало храбрости. И 
немојте размишљати, значи имате ви више искуства и од Б 92 и осталих 
телевизија које на овај или на онај начин прозивају наше судије и 
тужиоце због оваквих или онаквих одлука, само мало што рече мој 
уважени колега и пријатељ Бирман, храбрости. Значи то и ви оцените, ви 
процените да ли је он за притвор или није и какве он везе са овим 
догађајем има. Значи када се буде одлучивало само то, а ја верујем у ту 
вашу храброст, искуство није спорно и ваше знање није спорно, само та 
храброст да се о овом одлучи да не буде само формално ево га Дрaган 
Палибрк нешто прича, ми одлучујемо знамо већ то унапред како ћемо да 
одлучимо, него само мало размислите и мало како се зове имајте у виду 
ово што сам рекао. Хвала.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. 
 
 
 Бранилац опт. Папић Рамиза, адв. Палибрк Драган, предлаже 
да се према опт. Папић Рамизу укине притвор. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Изволите, предлози. Опт. Митровић. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Ја вас молим када одлучујете о захтеву 
мог браниоца само један детаљ, из здравстеваних разлога, ја треба да 
одем до лекара који ме води у Нишу, у Радуну у Нишкој бањи, 
кардиолог Тодор се зове, специјалиста, да ми да одговарајуће терапије 
да средим операцију вене, видите моју документацију досије има 200-
300 страна горе и ево враћам се кад кажете. Значи ја тражим из 
здравствених разлога ово што је господин предложио на пар дана, месец 
дана или до наредног рочишта да дођем овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: И јер ја овде сам због ове реченице 
страшно тешке реченице коју је тешко изговорити, а она стоји написана. 
Нисмо чули од никога да је то потврдио, чуо или да сам ја то изговорио. 
Сведок «А» ја сам упритвору 99% на основу његове изјаве, он има 5-6 
изјава, када бисмо све сад поређали онда би Ви овде морали да имате 6 
Митровића. У изјави коју је дао Хагу имате ту код себе, он каже ти 
Чегрови су дошли из правца Дуља, то из супротно из Приштине, нисам 
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их виђао до тада, први пут сам их видео и каже и дошао је тај Чегар са 
«Ладом нивом», молим Вас ја сам значи тог дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте сад препричавати исказе, само предлог 
који имате. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Не, само наводим шта све је он 
изговорио и ја би замолио господина тужиоца да видимо где стоји ова 
страшна реченица да сам ја изговорио Репановићу, па Репановић 
Јовановићу и тако даље, да би ми било лакше све ово што трпим и 
подносим.  
 И друго замолио би вас да од Министарства одбранe и од 
Министарства унутрашњих послова затражите званичне изјаве, јер у 
оптужници на страни 11 стоји да је за командовање војним снагама које 
су учествовале у оној акцији од 25. био задужен генерал Делић, а за 
командовање полицијским снагама био је задужен пуковник Митровић 
Радослав, то су страшно велика овлашћења која ја никада нисам имао, то 
је можда имао Лукић и виши од њега, а ја сам само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да се затражи извештај ко је био задужен? 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Да ли сам ја био задужен и како је тај 
ланац командовања, јер ту су били више одреда и више јединица, коме 
сам ја могао да командујем, да ли само својом јединицом што је 
апсолутно тачно, што тврдим, јер то је све проверљиво и свака реч која 
се овде изговори има свој терет или је тачно ово што је господин 
тужилац навео и због чега сам ја овде у затвору. Он ми је дао та широка 
овлашћења и онда из тога после произлази да сам ја могао да 
командујем па не знам малтене и припадницима УЧК, значи ја сам био 
свемогућ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Али ја тражим до следећег рочишта да 
се прибави тај докуменат јер моја прича је моја прича, али докуменат је 
докуменат. Ово су изјаве, МУП ће доставити докуменат ко је био за шта 
задужен. Ето толико, захваљујем и разумите ме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. 
 
 Опт. Митровић Радослав предлаже да се заничним путем од 
Министарства одбране затражи званичан извештај којим 
полицијским снагама је он руководио.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Слажем се са предлогом тужиоца, али би 
ја имао још један предлог и добро је то што се лепо кренуло, да се 
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прибави и књига евиденције примењених овлашћења полицијске 
станице Сува Река, значи ту се види сва лица која су приведена исто за 
месец март нека буде, значи да не буде то комплетна књига за тај период 
да се то прибави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако се зове, књига? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Књига евиденције примењених 
овлашћења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Од кога то да тражимо. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: То можете да тражите од Министарства 
или Истуреног командног местa у Крушевцу – СУП Призрен.  
 
 
 Опт. Репановић предлаже да се од Министарства унутрашњих 
послова затражи књига евиденције примењених овлашћења. 
 
 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Тако је. Која се може тражити значи у 
Истуреном командном месту у Крушевцу – СУП Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: И још добили смо ово, рече мој 
бранилац  овај, ја одговорно тврдим не на Винарском подруму, на било 
којем месту није постојало снајперско гнездо. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Молим Вас противим се изјашњавању о нечему 
што сте нам доставили а није ушао као доказни предлог и сада. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Добро, добро, али ја хоћу да кажем. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па не, не али не можемо да се изјашњавамо о 
нечем што није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте сада, само дајте прелоге, немојте се сада 
изјашњавати о томе, молим Вас. 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Ово је подметање очигледно. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Па зато немој да причаш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само предлоге сада, расправљамо о предлозима. 
Да ли имате још неки предлог у том смисли? Немате? 
ОПТ.РАДОЈКО РЕПАНОВИЋ: Захваљујем, захваљујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. Папић Рамиз. 
ОПТ.РАМИЗ ПАПИЋ: Добар дан, поштовано судско веће, 
председавајуће веће, поштовани тужиоче, поштована одбрано 
оштећених, поштовани одбрана брањеника, придружујем се мом 
адвокату да ме пустите са слободе да се браним. За ово дело што ми се 
ставља на терет уопште нисам крив. И хтео сам да кажем да тражим и 
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полиграф, да идем и на полиграф и да ми се наоружање извештачи, знам 
број пушке напамет, пиштољ, то ми се све налази у Сјеници. Тражим и 
то да се извештачи, тражим и на полиграф да идем, да уопште о овоме 
делу везе немам. Породица ми веома тешко живи и имам двоје 
малолетне деце. Жена ми је тешки инвалид, мајка такође, већ само што 
није умрла, а ја две године ту трулим  због неправде која се учинила 
према мени и зато Вас молим да одлучите и да све сагледате списе, нико 
све људе што спомињу да су радили са мном, сви су вани, сви су на 
слободи и то је сигурно замена са неким и толико немам више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
 
 Опт. Папић Рамиз предлаже да се укине притвор.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
ОПТ.СЛАЂАН ЧУКАРИЋ: Ја би се надовезао на предлог адвоката 
Јовановић Ненада, такав би предлог дао и за себе, да будем на слободу 
до 01. септембра и да се опет вратим у притвор. С обзиром  да сам 
слушао доста сведока овде, где сам можда и најгоре оптужен од свих 
овде што то уопште није ни тачно и претпостављам да ће убудуће други 
сведоци који буду долазили негирати сведока «А», негирати сведока 
«Б», негирати сведока «Ц» и сведока Ђорђевић Новицу са звоника који 
је одговорно овде говорио да је звоник већи од цркве, где се то 
испоставило да је црква већа од звоника на односу фотографије и да је, 
да сам данас добио да је удаљеност звоника и станице 145 метара, како 
је то он мене препознао на 145 метара и то би требало да се тај сведок 
извештачи да ли говори истину и да ли говори лажно. Сматрам да не 
могу да утичем на сведоке и нисам утицао нити познајем сведоке сем 
појединих колега које сам лично имао кроз службу упознати, друге не 
познајем. Па би предложио да до 01.септембра нормално да ми се укине 
притвор јер 2 године скоро нисам са породицом, имам троје деце 
малолетних, жену саму која се брине о њима и немам где и другу 
резервну домовину да би бежао, једина ми је ово и ту сам и верујем и 
гарантујем да нигде се нећу удаљавати од места боравка и оног момента 
кад буде било потребно Чукарић ће се Слађан појавити овде да се 
докаже истина. Јер истина је само једна, не може бити две. Овде колико 
сам ја дошао до закључка до сада слушање, саслушавањем сведока ни 
један није говорио једну те исту истину, свако је причао на свој начин, 
да се не уклапају, а захвалио би увидом списа који сте ми дозволили да 
видим и појединих сведока то су веома велике контрадикторности и 
веома велике неистине између сведока, па се надам у наредни период да 
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ће доћи до истине и замолио би судско веће да има разумевање да будем 
привремено пуштен на слободу до 01. септембра и да се вратим поново у 
притвор да наставимо са процесом и да једном приведемо ово крају. 
Хвала на разумевању.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. 
 
 Опт. Чукарић Слађан предлаже да се привремено пусти на 
слободу до 01. септембра. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још неких предлога? Тужиоче 
изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја ћу само генерално дакле, према позитивним 
законодавним решењима и даље стоје основи за одређивање притвора 
због којих је притвор и одређен, па се предлозима за укидање притвора 
противим са тих разлога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала лепо. 
 
 Заменик тужиоца за ратне злочине противи се предлогу за 
укидање притвора. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми ћемо се удаљити за једно 5 минута, 10 па 
ћемо се вратити. Не морате да излазите.  
 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 ОДБИЈАЈУ СЕ предлози бранилаца оптужених за укидање 
притвора јер и даље стоје законски разлози због којих је притвор и 
према оптуженима одређен.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли тражите писмени отправак решења? 
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 Писмени отправак решења не траже, а против овог решења 
није дозвољена посебна жалба. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја би вам сад у овом моменту одредила термине 
за септембар месец, само да их овако на записник још одредимо. Значи 
за септембар. 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 Главни претрес одлаже се за: 
 
 

10, 11, 12, 13. и 14. септембар са почетком у 09,30 часова, судница 
број 2. 

 
 
 Сведоци који ће бити позвани, ви ћете бити накнадно 
обавештени. 
 
 Тужиоцу се налаже да у року од 8 дана достави адресе сведока 
оштећених како би могли бити саслушани. 
 
 
 За октобар месец, термини за октобар месец су: 
 

01, 02, 03, 04. и 05. октобар 2007. године са почетком у 09,30 
часова, суцница број 2. 

 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То би било све, хвала, довиђења.  
 
 
Записничар                                                           Председник већа-судија 
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