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

 
• Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић 

 
• Пуномоћник оштећених Наташа Кандић. 

 
• Оптужени Митровић Радослав, Репановић Радојко, Јовановић 

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

 
• Браниоци оптужених адв. Мирјана Несторовић, Ненад 

Војновић, Вељко Ђурђић, Владица Васиљковић, Палибрк 
Драган. 

 
• Нису приступи адв. Горан Петронијевић, Игор Исаиловић, 

Татомир Лековић,  Фолић Горан, Милан Бирман.   
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко се јавља за Татомира Лековића? 
АДВ.МИРЈАНА НЕСТОРОВИЋ: Адв.Мирјана Несторовић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нишавић да ли је сагласан?  

 
 
• У наставку главног претреса опт. Нишавић Милорада уз 

његову  сагласност браниће адв. Мирјана Несторовић. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко се јавља за Фолић Горана? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ: Адв. Вељко Ђурђић.  
 
• У наставку главног претреса уместо адв.Фолић Горана, 

опт.Петковић Мирослава уз сагласност браниће адв.Вељко 
Ђурђић.  

 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко се јавља у место Милана Бирмана? 
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АДВ.ДРАГАН ПАЛИБРК: Адв. Драган Палибрк, ја ћу мењати колегу 
Бирмана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Петковић Зоран сагласан? 
 
  

 
• Опт.Петковић Зоран је сагласан да га на данашњем главном 

претресу  бранио адв. Палибрк Драган. 
 
• Присутни су и сведоци Мустафи Елез и сведок  Коњиковац 

Стојан. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете позвати сведоке. 
Добар дан. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коњиковац Стојан? 
СВЕДОК СТОЈАН КОЊИКОВАЦ: Да, ја сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја сам добила информацију да Ви желите 
да сведочите, али да буде искључена јавност. Је ли тако. Добро, то ћемо 
накнадно. Сачекајте молим Вас у просторији. Хвала лепо. 
 
 

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 Мустафи 
Елез.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Елез хоћете ми рећи Ваше пуно име и 

К.В.2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрпит аудио записа 
са главног претрса од 05.03.2008. год.                                                          Страна 4/34 
 
 

 

презиме. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Мустафи Елез. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте рођени које године и од оца? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: 08. јула 1953. године од оца Шефидина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте рођени. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Село Локвице, општина Призрен.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пребивалиште где је? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Суботица, ул. Авалска бр.22-а.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морамо да поновимо. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Зовем се Мустафи Елез, рођен сам 08. јула 
1953. године у селу Локвица, општина Призрен са пребивалиштем у 
Суботици, ул. Авалска бр. 22-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте по занимању? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па ја сам по занимању дипломирани 
педагог, али сам читав радни век провео у полицији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који Вам је материњи језик? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Српски. 
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. Ја би Вас молила да 
прочитате текст заклетве који се налази испред Вас.  
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: 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.  
 

Сведок упозорен, опоменут, заклет изјави: 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте дали исказ у претходном поступку 12. 
јануара 2006. код истражног судије, сећате се тога? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли остајете код тог исказа? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па да Вам кажем госпођо судијо ја тада 
малтене нисам питан ни за шта. Ја нисам знао ни због чега сам дошао, 
тад. Бомбардовали ме неким питањима да ли сам ја вршио неки увиђај у 
Сувој Реци и знате ли где је центар Суве Реке, ево ја знам ја сам рекао да 
сам био на увиђајима неким, али то приликом НАТО бомбардовања, 
тако да сам онда касније сазнао неке ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле Вама није ни познато због чега сте Ви 
били позивани. 
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СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Касније сам сазнао, тога дана то кад сам ја 
био овде, ама баш ништа ми није било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде је оптуженима стављено на терете 
извршење кривичног дела ратни злочин против цивилног становништва 
из члана 142 став 1 КЗЈ, дакле то је догађај који се десио у Сувој Реци. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Чуо сам ја то касније. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је страдала, масовно страдање било 
породице Бериша, па у том смислу сте позвани да нам кажете све шта 
знате о том догађају, да ли уопште нешто знате? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Госпођо судијо, никаквих баријера нема 
што се тиче истине, ја стварно две чисте везе о томе случају немам нити 
сам доле у Призрену поготово нисам ни чуо. Први пут сам чуо преко 
новина, у Блицу је било нешто као за Суву Реку, неки људи су иначе 
моји познаници ја их знам ја сам опслуживао Суву Реку тамо и пре рата 
јер сам радио дуго година на крвним деликтима, тако да док смо били у 
Призрену, ја за себе кажем и након доласка овде ја везе две нисам имао 
јер обично кад би био, ја кад би вршио увиђај зна се процедура, сачинио 
би записник о увиђају, крим техничка документација и редом 
идентификација и тако даље и тако даље. Мени то није стварно познато, 
ја и да знам да сам чуо да је неко од мојих колега био, то није човек 
настрадао па се не зна то је ипак било доста људи, ето то сам чуо овде. 
Стварно никаквих баријера нема да одговорим истину, само истину и 
ништа више јер ја сам исто.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Хоћете нам рећи у време бомбардовања, 
дакле време од објављивања бомбардовања, 24. марта `99. године, где се 
Ви налазите на којим сте пословима? Па нам испричајте мало у то време. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да  вам кажем ја сам запослен у СУП-у 15. 
априла 1982. године, радио сам до `92. године радио сам на пословима 
сузбијања имовинских деликата, а од октобра месеца 1992. године на 
пословима на линији рада на сузбијању крвних, сексуалних и 
саобраћајних деликата па све до пензионисања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли то при СУП-у Призрен? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јесте Ви тамо и живели? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, испричајте нам шта се дешавало, да ли 
сте имали прилике да у том временском периоду марта месеца `99. 
године да идете на неки рецимо увиђај у Суву Реку? Да ли за тај неки 
случај знате? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Госпођо судијо да Вам кажем ја сам једном 
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био, то је недалеко кад се иде из правца Призрена ка Приштини, значи у 
Сувој Реци са десне стране била је погођена нека стамбена зграда и ми 
смо ту били и шеф мој је био, били су и колеге из имовинских деликата 
и тако даље. Што се тиче увиђаја везано за овакве догађаје, стварно 
нисам био. Није никакав проблем да кажем, стојим иза тога ако сам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте били позивани? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не. Јер да вам кажем нешто било је 
случајева, да вам кажем да и људи који су радили по другим линијама 
рада дешавало се да ако се деси неки шта ја знам да је смртно страдао 
неки, да су и они извршили увиђај па би ми старији мало помагали у 
сачињавању службених бележака, шта ја знам, кривичних пријава, 
записника о увиђају и тако даље, с тим што би се и они потписали као 
обрађивачи радње. Никакав проблем не би било кад би ја нешто ту 
одрадио у том смислу и то само тако мора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле објављено је бомбардовање у вечерњим 
сатима 24. марта, да ли се нешто значајано дешава у Призрену? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па управо је тамо почело да бомбардују. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Причајте нам о томе. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ми смо, шта ја знам мислим изместили се 
из зграде СУП-а па смо прешли тамо у неком објекту тамо сви из 
криминалистичке полиције и ту смо од бомбардовања нон стоп спавали, 
па смо мењали објекте и тако даље, можда смо у 10 дана једном 
одлазили кући и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у Призрену кад су биле прве бомбе? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ја се не сећам, мислим 24. да је мислим па 
доле је не знам, доста, доста бомби пало,  мислим да је у Призрену било 
исто. Касарна и ТВ предајник  Цвилен, онда у Горожуп тамо према 
Албанији онај и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите да је и Цвилен тада исто? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па није тада, али и горе је, није он тада 
срушен онда је он касније рушен, ту је аеро митинг био рушили су и ту 
касније, али и горе је било исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад испричајте нам везано за касарну, да ли сте 
Ви ишли на увиђај када је бомбардована касарна? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Једном сам био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када би то било? Испричајте нам полако чега се 
сетите све, значи како је хронолошки у које време је вама јављено, када 
сте Ви кренули до касарне па нам мало то детаљније испричајте? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Овако да вам кажем, ја сам једног дана не 
знам да ли је то био март или април месец, стварно не могу да се сетим, 
почетком априла, ту је један део полиције исто радио у касарни, 
вероватно су и спавали ту сад не знам, и НАТО пројектил је погодио 
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објекат у кругу касарне значи сећам се тога догађаја, ту је био пожарни 
или дежурни полицајац где је он смртно страдао и значи то је био човек 
из мог села Репић неки, мислим да се звао Репић не знам јер ту смо били 
ја сам био само да видим тамо, нисам ја вршио увиђај него екипа је нека 
друга вршила, ја сам био, мислим да ме је послао начелник да видим 
пошто они нису били са крвних деликата него из имовинских деликата, 
па око леша шта ја знам око спољашњег прегледа, где да се он одвезе и 
тако даље и тако даље. У касарни нисам конкретно ја водио неки увиђај 
него био сам чисто да видим, да помогнем тамо колегама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А са ким сте били, је ли то те исте вечери када је 
касарна бомбардована сте Ви отишли? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Стварно не могу  сад да се присетим, а не 
би желео да нешто без везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате са ким сте отишли? Ко је био 
поред Вас, са ким сте Ви били? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па не могу да се сетим, био је неко, 
сигурно да је био, али не могу стварно да се сетим јер ја сам у 
међувремену био одлазио и у болницу сам ишао, опслуживао тамо. Кад 
је почело бомбардовање повремено би ме некад слали на увиђај 
начелник иначе сам махом био везан за вођење евиденције повређених, 
страдалих и тако даље у здравственом центру у Призрену, у болници. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, овде постоји податак, Ви сте нешто 
споменули почетак априла, јесте тако нешто рекли? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не ја од прилике сада, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде имамо податак да је касарна бомбардована 
25. марта у вечерњим часовима, значи 25., `99. године и ту постоји 
извештај који сте Ви сачинили? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Могуће. Јер можда  сам сачинио извештај 
јер су неки долазили јер има не иде писање баш како треба око 
концептирања извештаја, а могуће да сам ја потписао не могу рећи не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, знате шта хоћу да Вас питам. У извештају 
стоји све када је у 19,55, 25. марта у Призрену да је погођена зграда где 
су били смештени припадници МУПа- и стоји ко је све изгубио живот, 
али мене интересује тад  кад Вам је начелник рекао да идете до касарне, 
ваљда се тога сећате да ли сте отишли одмах те вечери када је дошло до 
бомбардовања или сте отишли сутрадан када је вршен тај увиђај?  
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ја се сећам ја сам дању отишао, био је 
вероватно други дан, ја мислим да је дан био али немојте ми замерити 
мало је проток времена учинио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наравно. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: А пуно се и догађаја издешавало тада, није 
била само карасарна. Касарна је за сво време бомбардовања 
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бомбардована и даље, није само једном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, али ово је први пут зато Вас и питам,  ем 
је објављено  бомбардовање, ем је то први пут. Кад би било, у јутарњим 
сатима или поподне? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ја мислим да је било после 12, ја не знам 
сад али можда од прилике, нисам гледао тада, били смо сви у некој. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да сте Ви отишли после 12? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па чини ми се ја не могу бити 100 %, 
претпостављам да је тако било.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сад у ком смислу Ви сте сачинили овај 
извештај? Овај извештај је био упућен Окружном јавном тужиоцу у 
Призрену, знате. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Договор је био, нама је пренешено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И стоји овде овлашћена службена лица капетан 
Мустафи Елез са Вашим потписом, Ви сте потписали, како је дошло до 
тога да Ви сачините извештај, ко Вам је? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Је ли би могао да видим ја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како да не, ево погледајте, прво погледајте 
имате. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да видим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево све погледајте.  
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Можда ће ми освежити  мало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, можда ћете се подсетити мало. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Овде је био и истражни судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, стоји да је био истражни судија.  
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, да, ја сам писао ово. Ево сад, могуће да 
смо изашли одмах, сад не знам, не знам, немојте ме погрешно схватити.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте Ви сачинили овај извештај? Да ли сте 
Ви тај извештај сачинили, а дало би се закључити да је тако, можда и 
није, реците на основу Вашег непосредног опажања? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ја кад би увек писао извешај овако, увек би 
консултовао и истражног судију и тужиоца. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Онда би нормално и начелник то 
потописао, има онај допис.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле видите увиђај је ту вршен 26. марта? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да ово је 25.03. је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, касарна бомбардована 25. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Нисам ни погледао, увиђај, само мало. 
Омашком сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате ту. Погледајте записник о увиђају. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: 26.03. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е Ви сте овај извештај сачинили 08. априла `99. 
тај извештај који је упућен Окружном јавном тужиоцу у Призрену, дакле 
Ја Вас питам да ли је тај Ваш извештај на основу непосредног опажања, 
након завршеног увиђаја па сте све тако таксативно детаљно описали 
или како би то било? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, ја оно кад сам вршио увиђај без обзира 
увиђај што је каснио, ја сам се договарао са судијом и са тужиоцем јер 
нисмо одмах имали ни дактилографкиње, то смо радили по условима не 
знам каквим и онда сам ја то њих консултовао и написао. Нормално ја 
имам кад вршим увиђај имам свеску и извештај је сачињен на основу и 
извештаја о криминалистичко техничком прегледу лица места и 
Југослава Скендерија значи истражног судију сам питао може ли оваква 
концепција, може нема проблема.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта Ви знате уопште о томе, јер шта да ли 
Вама то неко диктира па Ви пишете тај извештај или сте? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, него.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зато Вас питам. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Сачиним ја концептирам прво то и 
пренесем судији, кажем или тужиоцу може ли у овој концепт или овакав 
садржај да прође, може нема проблема ако иде ту записник о увиђају, 
крим техничка документација и тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад да ли сте Ви били непосредно присутни 
када је рађен увиђај? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Били смо, сад се сећам да смо били због 
Репића и ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Били сте? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Покушавам да Вам освежим памћење, знате. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: ОК сетио сам се да је то било у приземљу 
зграде, рушевина зграде, јесте, били смо ми нас не знам колико. Да, да, 
били смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који се десио. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Били смо, то је прва зграда на улазу у 
касарну, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, били сте сутрадан. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ја, сутрадан смо били.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сутрадан сте били? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Тако по овоме стоји. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли сте имали прилике да видите и 
судију који је вршио увиђај ту и овог крим техничара? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видели сте? 
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СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са ким сте Ви тада отишли? Да ли се тога сећате, 
дали сте отишли сами или је неко био са Вама? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па ја сам чини ми се, мислим да сам са 
овим пошто крим техничар има кола, мислим да сам и на увиђај отишао 
са Некићем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са Некићем мислите? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па Некић да. Током овога, јер ја кола свој 
ауто службени нисам имао, а односно кад идемо на увиђај крим 
техничар има ауто и идемо са њиховим колима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сад ми делује да сте се мало присетили. 
Дакле долазите на лице места? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта све тамо затичете, јер овде сте детаљно Ви 
описали како је дошло и како је уништена касарна, у пределу крова, све 
сте детаљно, дакле та Ваша непосредна опажања. Интересује ме кога Ви 
све затичете тамо, да ли је било људи још око те касарне, око тог објекта 
који је бомбардован или сте само Ви били ту? Какво стање затичете када 
сте отишли? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па то је у рушевинама било, две бомбе су 
пале и то је скроз било неупотребљиво, срушено. Сад не могу да се 
сетим овога да ли су они претходно покојне колеге,  ту су. Не знам било 
је и нешто речи око увиђаја да се изврши одмах јер је бомбардовање 
било још у току. Значи када је почело, значи они су се окомили на 
касарну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, да ли ме разумете опишите ми шта 
затичете када сте дошли, значи само шта видите, кога видите, да ли је 
било доста људи, какво је стање, шта се предузимало са овим 
повређенима, да ли је био неко повређен, да ли га знате. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па био је још један повређен, не знам како 
се зваше, ова двојица су била већ ово, па било је ту још полицајаца, али 
верујте не могу да се сетим да ли су они извукли лешеве или, не знам. 
Да, то је овај извештај ја сам писао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате шта су радили са тим лешевима? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не знам само моменат да видим, обично 
сам писао где. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вам кажем друго је што сад Ви прочитате па 
кажете, али да ли се Ви сећате тога, то Вас питам. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па ја не знам они су превежени тамо у 
капели, тамо где је извршен тај спољашњи преглед, није вршена 
обдукција.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели тог повређеног, који је био 
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повређен, који је преживео? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ја не знам, мислим да са повређеним не 
верујем да сам обавио разговор, жао ми је ја сам у нотезу, у свесци имао 
међутим то смо дали, а верујем да је, али не сећам се ја да смо обавили 
разговор са повређеним. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро не мислим у смислу разговора него да ли 
сте га видели како је изгледао, да ли га видите кад он излази, повређен је 
па излази. Ако сте били ту те вечери, ако сте били сутрадан то је већ 
нешто друго.  
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ми нисмо те вечери одмах били, могуће да 
смо били касније, касније јер је бомбардовање било у току, а сутрадан 
знам кад смо вршили увиђај тај и сликао овај. Не могу сад те детаље, 
стварно не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам казује нешто Милојевић Ненад? Да ли 
сте чули за њега? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да није био повређен он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то Вас питам, да ли сте чули за њега? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Повређен, али не знам не сећам се сад њега, 
али знам да је он био повређен полицајац и да ли је отишао на даље 
лечење, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ми дати да погледам само. Дакле, да ли 
се предузима нешто са тим рушевинама, да ли су ту неке машине, да ли 
се нешто, разумете испричајте шта видите, шта видите, немогуће да се 
не сећате тога? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не могу баш да се сетим, али не да нешто 
ескивирам и ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли Ви видите овог истражног судију Југослава 
Скендерија, јесте га видели да је био присутан? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, да, био је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пошто кажете, претпостављате дошли сте са 
Некићем? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Милосављевић Миливоје ко је? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: То је наш шеф.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е јесте видели њега тамо? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Је, био је и он тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било још неких полицајаца? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Милосављевић је долазио са нама, пошто 
све да видимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде стоји да је увиђај завршен у 11 сати? Дакле 
у јутарњим сатима у 11 је завршен увиђај, да ли сте Ви ако се само 
сећате  наравно, да ли сте Ви када је увиђај био завршен одмах отишли 
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или сте можда још остали и посматрали шта се дешава? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ја мислим да сам ја одмах отишао, отишао 
и не знам да ли ме је овај одвезао крим техничар или сам са 
Милосављевићем јер морали смо због депеше да се сачини која је 
обавезно ишла према МУП-у, значи извештавање о догађају.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У том кратком неком временском периоду дакле 
да ли сте Ви приметили неко лице одговорно, неко ко је на високој 
фукцији, да ли је дошао неко да обиђе, да види да ли сте имали прилике 
то да видите? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не могу да се сетим, Мики је био то за 
мене непосредни шеф, судија је био ту, било је ту не знам можда су и 
тужиоц да је био, али не сећам се тачно, вероватно можда и начелник 
Петровић је био, али не могу стварно да се сетим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Митровић Радослав? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па ја знам Митар, да знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је он био у то време? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па он је доле мислим не командовао него 
био је на високом положају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате ко је Божидар Делић? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Знам како да не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је он? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Он је био командант гарнизона. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте неког од њих видели када сте дошли? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Чини ми се да су били, сад ме, чини ми се 
да су били, да сам видео њих, да ли знам лично и  Божидара. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Па како кад Вас ја питам је ли био неко од 
високих, Ви кажете не, кад почнем да Вам ређам, Ви кажете чини ми се. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Време је учинило своје ја сам мало и 
болестан био и тако да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако кажете да  Вам се чини да су били, је ли 
можете да опишете када би то било, у које време кад, да ли кад је. Када 
сте то видели? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не знам, ја мислим  од прилике, сећам се да 
је мој шеф сад да ли је то дан кад смо вршили увиђај, нешто разговарао 
са Делићем ту, причали нешто, ми смо били са стране. Други дан, дан 
када је вршен увиђај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле сећате се са Делићем? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да је Ваш шеф разговарао? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па нешто су разговарали, објашњавали, 
нисам чуо садржај разговора. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А са Митровићем? 
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СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ:Са Митровићем не знам и он је ваљда ту 
био, то је све као кроз маглу, не могу да се, али знам да смо их видели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли знате шта је било са овим повређеним, где 
су га пребацили и која је судбина његова била? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не знам ја мислим да је упућен на даље 
лечење био да ли Ниш или не знам, овај како се зваше мислим да је он 
упућен на даље лечење негде, вероватно Ниш.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро то се све завршило, где Ви одлазите? Где 
сте сачинили тај извештај? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Одлазимо тамо близу музичке школе, ту 
смо били лоцирани. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је све ту био лоциран? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Значи начелник криминалистичке 
полиције, шеф и оператива. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шеф, мислите на овога Милосављевића? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Милосављевића да и ту онда ја консултујем 
судију за концепт оног извештаја, каже ОК може, тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то би било то везано за касарну једино чега се 
Ви сећате? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, тада смо били, ево то је то тај случај, 
стварно не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога се сећате још у том периоду од 24. марта, да 
сте негде опет вршили неки увиђај, да ли се сећате још неког догађаја? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не сећам се тачно, ја Вам кажем ја сам 
вршио увиђаје опет везано за НАТО бомбардовање то је било доле негде 
поред реке Дрим доле, тамо неки силоси су бомбардовани, било је тамо. 
Онда сам ја, мени је начелник одређивао више да у болницу сам ишао 
тамо на прихват и вођење евиденције повређених, умрлих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, за Суву Реку сте рекли да се само сећате 
да је био погођен неки објекат у Сувој Реци? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате да ли је било неких убијених 
људи? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, ја то верујте ми да сам ја сазнао у 
Суботици кад сам дошао овде и то у Блицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, уопште да ли је било да сте били на 
неком увиђају да је неко убијен? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Од бомбардовања, ја, ја, била је колона из 
Корише тамо према Призрену, било је преко 80 људи смртно страдало, 
онда колона према Ландовици доле из Ђаковице такође смо сви ишли 
доле, не само ја  цела оператива.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било страдалих људи од дејстава ОВК? 
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Да ли сте ту били вршили неке увиђаје? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па како да не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то Вас питам испричајте све чега се сећате, 
где сте били да ли сте отишли у Суву Реку рецимо поводом тог догађаја 
да је дошло до страдања услед дејстава ОВК? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па био сам на једном увиђају недалеко од 
Суве Реке која је на сеоском путу Сува Река – Пећане, ту је једно возило 
полицијско наишло на нагазну мину, а ми смо кренули на један други 
увиђај у селу горе ваљда нађен је неки леш горе, ја неки мајор 
Величковић не знам, истражни судија из општинског суда Сува Река, 
крим техничар и неколико оперативаца, ја сам кренули смо на тај увиђај 
и требали смо отићи до села Пећана, међутим када смо кренули из Суве 
Реке мајор Величковић у УАЗ-у, оно руско возило блиндирано било је 
испред нас, а ми смо били иза њих у Ладу Ниву на једно 5 метара, они су 
ишли испред нас и одједном смо видели да је возило само отишло горе, 
дошло је до експлозије и возило је исто експлодирало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био крим техничар из Суве Реке са Вама 
тад? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Тодор, могуће да је био он, ми смо били у 
посебном возилу и возач и крим техничар из Призрена су били и 
инспектор још из Призрена и тако даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви гледате како је то возило отишло у ваздух? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Отишло у ваздух и то је било за 5 минута 
угљенисана тела су била ту, ми смо сви пошли на увиђај и онда сам ја 
њима вршио увиђај ту и крим техничар, ми смо се консултовали преко 
везе са начелником. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је још страдао? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Тај мајор Величковић, возач његов, не знам 
како се звао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је мајор Величковић, је ли знате? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па ја сам имао прилике да га упознам пре 
него што је он погинуо, пре тога они су дошли из тог села да сачекају 
увиђајну екипу, значи из СУП-а а ми смо из Призрена дошли овамо, 
спремио се истражни судија Општинског суда у Сувој Реци Аца, како се 
звао не знам сад, он и онда смо кренули горе, тад сам га упознао први 
пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли знате на ком је положају био, шта је? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па не знам он је мајор неки, не знам, не 
знам, у Сувој Реци је он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли знате још за неког да је ту убијен 
тада том приликом? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па тада су значи њих четворо или троје 
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убијено.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код истражног судије сте спомињали да је 
убијен један лекар Бобан, да ли се сећате тога? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ја, ја, ту смо били исто скоро сви 
оперативци. Да па пуно има. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли то тада било, тим поводом или неким 
другим? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, није тим поводом ту није се десило тог 
дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер овако како сте говорили, тако би деловало да 
јесте, а знамо да није, зато Вас питам? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Тог дана није Бобан убијен, Бобан је био у 
резервном саставу полиције, имао војну униформу не полицијску и 
кренуо је из Суве Реке у правцу села Мушутиште.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: И тамо је тим макадамом кренуо мислим 
земљаним путем, и тамо је изашао где је убијен он и још да ли су били 
још двојица резервиста и они су убијени, возило је слетело са пута и 
отишло доле у провалију, али он је иначе од пројектила смрт је 
наступила мислим дејством пројектила пошто је он имао неколико 
прострелиних рана.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте били на неком увиђају где сте, рецимо, 
имали прилике, евентуално, да видите нека изгорела тела? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ништа? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не. Појединачних случајева можда би 
могао да, али нешто овако да је више страдалих или шта ја знам, то не 
бих могао да заборавим никако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А када идете да вршите увиђај, дакле говоримо 
отпочетка бомбардовања, да ли сте Ви имали неко обезбеђење, да ли Вас 
је полиција обезбеђивала? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте имали? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не,  ишли смо тако у ратом захваћена та 
подручја, били смо неколико пута изложени опасностима, возило нам је 
погођено у више наврата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вас дежурна служба обавештава? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Дежурна служба, начелник обавештава, 
начелник наш. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Завршите увиђај, да ли одмах тог дана сачините 
извештај? 
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СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, некада се дешавало одмах, углавном 
када би написали депешу, значи обавезно после доласка са увиђаја, то је 
обавезно ишла депеша, а извештај је могао и да сачека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, пратите ме добро, марта 1999. године, 
март, април 1999., да ли се сећате, да ли сте кренули на неки увиђај, 
дакле, да ли се само тога сећате? Да ли сте кренули на неки увиђај да су 
била нека дејства и од стране ОВК или да се ту нешто дешавало и да Ви, 
дакле, нисте били у стању да обавите тај увиђај и да сте се вратили? Да 
ли се сећате таквог неког догађаја да се то Вама догодило? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ја се сећам једног дана, то је било, кренули 
смо ми доле са Милосављевићем у колима, са шефом, доле према селу 
Зрзе, Ораховац, значи, Призрен, Зрзе, Ораховац и почела су та дејства из 
жбуња и тако даље и мој шеф је преко везе, мотороле звао начелника и 
овај начелник је рекао, враћајте се назад, пошто животи су нам били 
угрожени, јер се пуцало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и шта се дешава, Ви се враћате назад? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не знам којим поводом, да ли је била црква 
тамо у селу или у Ораховцу, нешто, неки увиђај, вероватно су онда људи 
из Ораховца можда завршили, претпостављам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, Ви сте се вратили у Призрен? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А мислите да су људи из Ораховца завршили? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, јер је било стварно, мислим, није могло 
да се прође. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте Ви били дужни да сачините неку 
службену белешку или нешто? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Свакако, јер дешавало се да људи који 
врше увиђај у ОУП-овима Сува Река, Ораховац, Драгаш и тако даље, 
вероватно такве инструкције имали од командира и од претпостављених, 
уколико нису способни да напишу извештај, пошто и ОУП-ови су имали 
крим. техничаре, као што је Тодор био у Сувој Реци, имало је тамо и у 
Драгашу и у Ораховцу и тако даље. Онда би се то документовало, крим.-
техничка документација и одређена белешка о догађајима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дакле, није могао да се изврши увиђај због 
дејстава, да ли је тако? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то би морало да сачините? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Требало би, мислим, требало би, а ја не 
знам да ли смо ми пошли на увиђај или смо отишли да радимо на, било 
је неког проблема, полицајци су нешто тамо одрадили Ораховац, напали 
некога и дошло је до сукоба или да радимо на расветљавању, на 
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откривању и разјашњавању догађаја и нисмо могли да прођемо тамо од 
тих дејстава и вратили смо се назад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада, када сте завршили, кажете да су ови 
радници из Ораховца мислите да су завршили? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, ја мислим, кажем, начелно овако, 
нисмо могли стићи тамо до места, онда би они урадили и обавезни су 
били да сачине белешку о свему ономе што су предузели и урадили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која сте Ви службена возила имали и шта сте 
користили? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Имали смо «Кечеве», значи имали смо, 
«Голфа» смо имали, имали смо «Опела». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте имали нека средства везе? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Имали смо мотороле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био шеф крим. технике? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Шеф крим. технике је Вујичић Мирко, он 
сада живи и ради у Панчеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, питања? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам једно питање. Да ли постоји неки Рамиз 
полицајац у Призрену да га познајете? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Како, како, нисам чуо? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Рамиз? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Рамиз, полицајац? Не знате презиме? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да поновим питање, да ли познајете неког 
полицајца по имену Рамиз? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не познајем полицајца, да је неко из 
оперативе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је у неком резервном саставу можда био 
полиције? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не могу Вам помоћи, стварно не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли знате Рамиза Папића? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Чуо сам да је он из Новог Пазара негде, не 
знам, негде из тих крајева је, вероватно је он тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, питања даље. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Господине Елези. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Елез. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Елез? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Када сте ишли на терен, за време рата, значи 
само Вас питам ово за време рата, да ли сте носили неко наоружање? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, зависи, некада јесте, можда неко од 
увиђајне екипе је носио, али не сви. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   А Ви, да ли сте носили? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, ја, ретко када, можда сам пиштољ 
носио. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   А да ли сте задуживали још нешто осим 
пиштоља? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ја сам имао задужен пиштољ. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Шта сте имали? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Имао сам нормално лисице, хеклер. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Који пиштољ сте задужили? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, имао сам пиштољ «Бровинг», то је онај 
стари, војни, државни. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   А од дугог наоружања? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Хеклер. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Хеклер? Какве је боје тај хеклер? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Црне боје. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Црне боје? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Црне боје. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Добро.  
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Мислим није скроз црн, нешто је. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Добро, тако, тамније, знам. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Нешто овакве боје. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Да, мат, мат, добро.  А хоћете ми рећи, молим 
Вас, да ли сте ишли у униформама на терен или? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Не, него како? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: У цивилу. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   У цивилу, добро. И кажете, тада када Ви, да 
ли сте Ви вођа екипе када идете на терен или је то неко други? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ако није судија ту. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Ако није судија. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: А ја сам одређен од стране начелника, онда 
ја руководим људима. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Ко са Вама иде на терен? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: На терен долази крим. техничар и још један 
колега. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Значи, за време рата, Ви излазите на терен и 
само вас тројица долазите на место догађаја? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не само ми. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Него? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ја кажем понекада, ја нисам био одређен. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Молим Вас, ја сада питам, ево рекли сте. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, али ја нисам вршио све. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Да ли могу само да довршим питање? Вас 
тројица сте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приђите микрофону, молим Вас. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Вас тројица сте кренули на терен службеним 
возилом. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   И дошли сте на лице места? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Добро. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Да ли још некога има на лицу места, сем вас 
тројице? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, на лицу места, нормално, онај 
извештава, патрола обезбеђује место догађаја, полицајци. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Полицајци? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Значи, е то Вас питам, малопре рекосте да 
није било обезбеђења. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, не, погрешно сам разумео. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   А за време рата, да ли је била појачана из 
СУП-а Призрен екипа која је обезбеђивала вас на терену? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, било је случајева када се иде на увиђај 
у тамо местима где је то, та дејства где су била израженија, тако да би са 
оним оклопним возилом можда једна екипа ишла испред нас, било је 
обезбеђења. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   То нам малопре не рекосте. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, нисам ја. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Да ли су ишли инспектори који раде по 
другим линијама рада ради обезбеђења увиђајних екипа? Да ли сте 
смели да одете у села око Суве Реке без пратње? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, ја нисам, ја сам, ја кажем за себе, оно 
што је госпођа судија мене питала за ове догађаје што сам испричао, то 
се дешавало у близини Суве Реке и то на отвореном простору близу 
Суве Реке, значи, ту је и полиције било и, али када би се ишло даље у 
неко село, даље од Суве Реке, онда се, свакако би обезбеђење било 
потребно. Али ја не могу да Вам причам сада, ја Вам кажем, ја сам 
можда најмање вршио увиђаје за време рата, јер ме је начелник одредио 
да више проводим времена у болници, јер је било, знате, повређених 
војника, полицајаца, цивила и тако даље и водио евиденцију, депеше 
писао, па сачињавао и белешке и мислим тако даље. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Добро, видим има Вас доста овде у овим 
папирима које ми имамо, није баш тако мало. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, да. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Углавном сте Ви. А реците ми, сада сте 
поменули депешу и ту сте стали, почели сте да причате када се вратите 
са увиђаја да шаљете неке депеше? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Хоћете нам објаснити мало, шта и коме 
шаљете? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Е, овај, депешу смо слали МУП-у 
Републике Србије, Управи криминалистичке полиције, Оперативном 
центру Београд. Значи, фактички, депеша је садржала, малтене, све 
податке и читав садржај догађаја, малтене, све што се оно уноси у 
кривичну пријаву. Значи, тако је депеша. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Да ли је то тако функционисало све време? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, све време. Када су прекинуте везе, 
депеша је опет морала ићи. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Не, не, хоћу само ово да Вас питам. Сада сте 
поменули управу полиције и. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Управа полиције, Оперативни центар. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Да ли сте то Ви слали или је слао неко други? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, ми напишемо као обрађивачи. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   А ко то шаље? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ми напишемо и депешу. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Само Вас питам, та депеша о којој сада 
говорите, да ли то шаље дежурна служба или шаљете Ви као? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, ми однесемо тамо човеку који је био 
задужен, на пример, доле у онај, преко оног. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Само ме пажљиво слушајте, питам Вас, да ли 
је то Ваша депеша као ОКП или је то депеша дежурне службе о 
догађајима који су пријављени? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, тамо стоји ОКП, значи у заглављу 
депеше. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Значи Ви, то је Ваша? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Стоји значи тако. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Да ли иде Управи криминалистичке полиције 
у Београд или иде Оперативном центру? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: И Управи иде и Оперативном центру. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   И Управи и Оперативном центру? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Добро, сада ми ово реците, а у Приштину, да 
ли сте слали? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, ишао је примерак, и у Приштину је 
ишао, да, да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Ишло је и у Приштину? 

К.В.2/2006 

ВРЗ 01
30



Транскрпит аудио записа 
са главног претрса од 05.03.2008. год.                                                          Страна 21/34 
 
 

 

СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   И тако је било све време рата? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, да, а када више нисмо могли да шаљемо 
преко телепринтера, онда је курир постојао и онда ишли некако у 
обезбеђење, преко Брезовице су ишли горе па су носили пошту тамо у 
Приштину, вероватно они су за Београд слали. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Да ли могу да Вам покажем, добили смо данас 
ову једну кривичну пријаву. Ово је кривична пријава за једно убиство. 
Данас смо добили, то је за 22., ја мислим за Лазића, ова прва, данас 
фотокопију што смо добили. Сада ме интересује,  можда не видим ко је 
радио, потпоручник, шта сте Ви били? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Капетан. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Капетан, значи ово нисте Ви. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Видите, да Вам кажем, око овога, наш 
делокруг рада уопште на тероризам није био. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Ко каже да је ово тероризам. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Шта пише? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Убиство је у питању. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Видите, кривично дело тероризма из 
чл.125. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Да, да, али убиство је у питању. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Тероризам са смртним последицама. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Па, ко је радио то? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: То сам хтео да Вам кажем, ово би требало 
да ради Државна безбедност, али то је већ на нивоу начелника. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Хоћете ми прочитати чији је ово? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не знам, овде је потпоручник. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Не, ово ми прочитајте, увод. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Република Србија, Министарство 
унутрашњих послова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта тражите да се прочита, прва страна? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Секретаријат у Призрену, ОУП Сува Река. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Ко је састављач ове кривичне пријаве? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не знам, ја сто-посто нисам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Ја Вас питам који орган је састављао, да ли је 
Државна безбедност? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, не, не. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Видите, тероризам је а није Државна 
безбедност, ко је онда? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Управо то Вам кажем, значи нисмо нешто 
радили за тероризам. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Само ми одговорите, који орган, пише Вам 
овде. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Криминалистичка полиција. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пише, пише Вам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Која криминалистичка полиција? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Јавне безбедности. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Чега? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: СУП-а Призрен. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:    Значи то је СУП где сте Ви радили? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Секретаријат у Призрену, ОУП Сува Река. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Секретаријат у Призрену, ОУП Сува Река. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ово је Призрен. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Да ли је то служба у којој сте Ви радили? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, криминалистичка полиција, да, то је то, 
Јавна безбедност. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Служба у којој сте Ви радили? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ја нисам, ја сам обичан. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Добро, Ви сте капетан, ово је потпоручник, 
значи за убиства, без обзира што је тероризам, радила је Ваша служба? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Значи, изашао је инспектор за крвне и 
сексуалне деликте? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, да, јесте, изашао је, изашао је. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Да ли је тако? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, да, да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Без обзира ко је? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Питам Вас сада, интересује ме овде има 
предмет, па ово, шта значе ови бројеви у горњем  делу? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не знам, не знам, стварно. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   У Вашој пракси, да ли сте Ви ово стављали 
или нисте? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, не. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Предмет АП. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да ли је то предмет неки из евиденције или 
ово, то ја не знам, када се активира ово горе, то је примерак, сигурно, а 
ми смо овако писали, без овога. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Ова горња слова и ово што пише, велика 
слова и прилог није Ваш? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Није, хиљаду посто. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   А ово? 
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СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ово је ОК, али не могу Вам помоћи, ко је 
писао, не знам, потпоручник, стварно не знам, не могу Вам помоћи. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Значи, ипак сте Ви излазили, без обзира када 
је убиство да ли је тероризам или није? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Малопре рекосте да је Државна безбедност 
излазила? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ви сте мене погрешно схватили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Приђите ближе микрофону. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Нисте ме разумели, везано за тај предмет, 
значи мора да је консултован истражни судија и Окружни јавни тужилац 
и он је, тужилац је одговоран за квалификацију кривичног дела и он 
каже, увек су били консултовани, пише, тероризам из чл.125. КЗ СРЈ, 
иако ту има смртне последице. Значи, а тероризам углавном не припада 
нашем одсеку да то радимо. Убиства јесте, јесте овде последица убиство, 
али је кривично дело тероризма. То би требало да ради Државна 
безбедност, али нама је то дато, ко је тако договорио,  да ли је наш 
начелник и њихов, ја то не могу да знам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Чекајте, да ли Ви излазите на увиђај када 
чујете да је неко убијен? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, да, 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Онда се још не зна, зна се да је човек убијен,  
не одређује се квалификација. Ко одређује квалификацију, Ви или неко 
други? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада је рекао. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Квалификацију. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Према томе, нема везе која је квалификација, 
кривичну пријаву, о томе ко је изашао, шта је рађено. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта, господине Ђурђићу, хоћете тиме да 
добијете? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Хоћу да добијем, ако је Државна безбедност 
радила, онда од њих да тражимо. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Није, није Државна безбедност. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стоји Вам ко је радио. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Први одговор је био, то ради Државна 
безбедност, јер је тероризам. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Није, није, ја сам рекао, то би требало да 
ради Државна безбедност. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Добро, имамо у транскрипту, сада нећемо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је друго. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: То је друго, вероватно и због послова које 
су, што. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Кажите ми, поменули сте, извињавам се, 
возила којим сте ишли на увиђај и рекли сте. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, «Заставе 101», «Голфове» смо имали, 
имали смо и «Самару», имали смо и «Опела», било је и оних УАЗ-а, 
оних руских, било је и, да, и «Југо» је можда неки био, «45», нисмо 
имали све исте марке возила. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   У самом граду Сувој Реци за време рата, да ли 
сте били на увиђају? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Никада? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, не. Па, ево и прошли пут када сам био 
овде у истрази, ја, не. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Видим, слабо се сећате, чак и овог увиђаја о 
коме имамо писмену документацију,  нисте могли да се сетите касарне. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Сећам се ја касарне, али не могу сада тих 
детаља, много је прошло за време. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Нисте нам ништа рекли о увиђају, зато Вас 
питам, да се подсетите, ако бих нашао папир за Суву Реку, да ли би 
могао да Вас подсетим? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Можда би, не, да ме подсетите за Суву 
Реку? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Да. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Нема шансе, јер то је, ја сам касније сазнао, 
нема шта, ако је неко био на увиђају, требао је да зна, а дешавало се још 
нешто, да Вам кажем, можда ћете доћи на овакве пријаве где стоји ту 
доле у потпису, Гогић Љубиша, Марковић Србољуб, Мустафи Елез, 
Марковић Зоран, нисмо ми сви били на увиђају, али ми смо 
практиковали некада и раније и у мирнодопско време, да наша група 
потпише све и потпишемо ми, без обзира што нисмо били на увиђају, 
један од нас је био на увиђају и један је обрађивач, али ми знамо ко је то 
радио. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Добро, да ли се дешавало да потпише онај 
који није био тамо, ако овај није? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, не могу ја да убацим некога са 
имовинских деликата. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Не, не, опростите, сада сте нам рекли, вас 
шесторо потпише. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не стално. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Некада шесторо, а један је био? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не шесторо, четворо. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Четворо, извињавам се, да ли се деси некада 
да потпише један који није био случајно? 
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СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, дешавало се, ми смо потписивали сви, 
па то сам Вам рекао, али ми сви знамо који смо радили на линији рада, 
крвних деликата, да ми сви знамо ко је предмет обрађивао, али ми се 
потписујемо. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Место другог? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не место другог. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Молим Вас, сада ми кажете, да на пример, 
Марковић није био на неком увиђају, а потпише га? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, не, ми потпишемо сви иако сви нисмо 
били на увиђају, ми потпишемо наше име и презиме, а обрађивач је, зна 
се, био је Гогић или ја сам био обрађивач. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Значи, Ви потписујете да сте урадили нешто 
што нисте урадили? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, било је и таквих случајева из 
мирнодопских оних времена или због резултата рада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из мирнодопских времена? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   А за време рата? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, можда се дешавало то, али мање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте говорити, него, да ли се Ви сећате да је 
био такав неки случај, немојте можда шта би се радило у принципу, него 
да ли Ви знате за такав неки случај? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, не, ја знам од раније из мирнодопских. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, из мирнодопских времена је друго. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Само да Вас мало још питам, овде пише, СУП 
Призрен, ОУП Сува Река, шта значи ово ОУП Сува Река? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: ОУП припада СУП-у Призрен, то је мања 
полицијска формација, то је Одељење унутрашњих послова, а СУП је 
већа формација, значи она је под ингеренцијом била фактички СУП-а 
Призрен и стоји тамо на крају у закључку, увиђај лица места извршен је 
од стране ОСЛ СУП-а Призрен, значи радници СУП-а су вршили тај 
увиђај, радници СУП-а Призрен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А зашто стоји ОУП Сува Река, да ли зато што је 
ту вршен увиђај? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Одељење, али ми узимамо као бројеве из 
ОУП-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А бројеве узимате? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Значи, овај Ку. број значи да је дело, не дело, 
ајде, него да је догађај коме сте Ви присуствовали и обрадили? 
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СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: То одређује  евиденцију, значи на којој 
територији. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Само да Вас питам ово, да ли то значи да 
свака територија ОУП-а има посебне бројеве? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, то су као бројеви, та ознака, значи увек 
ми пишемо испред, видите у заглављу горе, ОУП Сува Река. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Не, него Вас питам, овај Ку број? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Да ли Ви сада знате да је на територији Суве 
Реке по Ку броју или по томе шта пише? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, не мора да значи, може да има и ОУП 
Драгаш исте као бројеве, али разлика је у томе што у заглављу мора да 
пише ОУП. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је дао број? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: ОУП Драгаш, да, ОУП Сува Река и ОУП 
Ораховац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Било је о томе речи. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Не разумем, право да Вам кажем, да ли се 
разликује по томе што пише ОУП или по броју, ко даје број? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, господине, реците, ако вршите 
увиђај у Сувој Реци, долазите из Призрена, јавља Вам се, да ли Ви 
узимате број из ОУП-а Суве Реке, па назначите да је ОУП Сува Река, Ку 
број и онда се зна да је на тој територији? Да ли сам Вас добро 
разумела? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Не, не, није тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Дајте завршите, па ћу да Вас питам. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Само моменат. У заглављу горе, видите, 
где пише Република Србија, Министарство унутрашњих послова, СУП 
Призрен, па пише ОУП Сува Река, Ку број, значи мора да пише ОУП 
Сува Река. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Господине Елез, да ли Ви овај број добијате 
од некога из ОУП-а Сува Река? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Од кога, од кога? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Добија се од командира или од човека који 
је задужен тамо, води евиденцију, који ради тамо исти. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Без обзира да ли је крим. техничар излазио из 
Суве Реке или не? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: То, Ку број се добија само због кривичне 
пријаве. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Само због кривичне пријаве? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Значи, кривична пријава ако иде из ОУП-а 
Суве Реке, добро, то смо разјаснили. Е сада ми још ово реците, ова 
кривична пријава коју сам Вам сада показао као пример, коме се све 
доставља? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Доставља се, мислим, тужиоцу. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Окружном? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Окружном тужиоцу, значи у два примерка 
иду, један остаје за нас. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Добро, значи идентично ово што смо добили, 
значи можемо да добијемо и од Тужилаштва, што смо добили од 
полиције? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, да, свакако. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Ако постоји, добро, сада да Вас питам. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Све што је написано у СУП-у Призрен и у 
ОУП-овима, да ли се ради о белешци, везано за неки догађај или било 
чему, ако је прослеђено Тужилаштву, морало је бити прослеђено 
Тужилаштву. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Добро. Реците, да ли знате где је рештански 
пут у Сувој Реци? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Рештански пут? Знам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:    Да ли знате аутобуска станица? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: У Сувој Реци? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:    Да, да. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Како не бих знао, када је то мој терен тамо. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   А да ли знате, где је био ОЕБС за време рата у 
Сувој Реци, односно не за време рата, него до рата,. у Сувој Реци? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не знам, не знам ОЕБС где је био, стварно 
не знате. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Не знате? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не знам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Да ли сте познавали некога из Суве Реке ко 
станује на рештанском путу? Да ли сте били некада у некој кући на 
рештанском путу? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не, нисам, нисам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Нисте? Да ли сте били у Занатском центру? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Више пута. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   У Сувој Реци? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, убиство се једно пре рата, ту сам радио 
увиђај, ту у Занатском центру, насправм полицијске станице. Па, био 
сам, ја сам ту. 
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АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Када је то било? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Пре рата, било је убиство једно, ту су се 
поџапали, освета нека крвна била и ту су нашли, извршено убиство, ту 
сам вршио увиђај, у кафићу једном. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Добро, хвала. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Молим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још питања?  
АДВ.МИРЈАНА НЕСТОРОВИЋ:  Ја бих сведока замолила само да ако 
може још једном да се врати на увиђај који је вршен у касарни «Душан 
Силни». Да ли знате, ко је Мирко Вујичић? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
АДВ.МИРЈАНА НЕСТОРОВИЋ:  Да ли можете, извините што Вас 
прекидам. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Мирко Вујичић, рекао сам, шеф крим. 
технике, одсека крим. технике и данас ради и живи у Панчеву. 
АДВ.МИРЈАНА НЕСТОРОВИЋ:   Да ли можете да се сетите, да ли сте 
њега тога дана можда видели, тог дана када је вршен увиђај у касарни 
«Душан Силни»? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Добро сте то рекли и он је био ту и он је 
шеф и он је обавезно  изашао на увиђај. 
АДВ.МИРЈАНА НЕСТОРОВИЋ:  Да ли се сећате, да ли је он или можда 
евентуално неко друго лице, тога дана видеокамером правило неки 
видеозапис, да ли тога можете да се сетите? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Шта, видеокамером? 
АДВ.МИРЈАНА НЕСТОРОВИЋ:  Правило видеозапис? Имамо неких 
информација, па Вас питам само, да ли Ви знате? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не знам, не могу Вам рећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У извештају, има у извештају да је сачињен 
видеозапис. 
АДВ.МИРЈАНА НЕСТОРОВИЋ:  Ако можемо само сведоку 
фотографију број 6. да прикажемо. Да ли можете само да нам кажете, 
шта, односно кога видите на наведеној фотографији и да ли можда 
некога препознајете? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, изменило се. Па, не знам, могуће да је 
Митар ово лево, ако је он, можда се човек, не могу сада, а ово не знам. 
АДВ.МИРЈАНА НЕСТОРОВИЋ:  Особа лево, командант Митровић, да 
ли сте то рекли? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Тако ми личи на њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он тако изгледао у то време? Да ли се 
сећате, ако сте га виђали, да ли знате, да ли је тако изгледао у то време? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, овако, изгледао овако, сада не знам. 
АДВ.МИРЈАНА НЕСТОРОВИЋ:   Добро, хвала, ја немам више питања. 
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СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Нисмо се толико често виђали са њим. 
АДВ.МИРЈАНА НЕСТОРОВИЋ:  Хвала, немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало сачекајте да погледамо. Бранилац 
оптуженог Јовановић Ненада је тражио кривичну пријаву, односно 
записник који је сачињен 30. марта 1999. године, да видимо да ли ту 
стоји број и да ли стоји ОУП Сува Река. Међутим, ја ову кривичну 
пријаву немам, ја имам извештаје, имамо записник о увиђају, извештај, 
али кривичну пријаву немамо, кривичну пријаву немамо. То је 
вероватно због питања, да ли и на тој кривичној пријави стоји ОУП Сува 
Река, али ту кривичну пријаву немамо. Господине Ђурђићу, да ли сте 
чули? Немамо ту кривичну пријаву за догађај од 30. марта. Не, имамо 
записник о увиђају. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Ево сада сам нашао другу исто, где је исто 
убиство. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, идите тамо па пред микрофоном. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Данас смо добили од суда овај материјал. Ево 
сада сам нашао још једну кривичну пријаву, то је број 48/99 Ку од 
08.04.1999. године која се односи на село Семетиште, СО Сува Река. 
Значи, ради се о истој пријави, односно истог, где уопште немамо да је 
ОУП Сува Река наведен овде, а у оном првом имамо. Да ли има ту 
разлике или нема? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Има, има. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Нема, Ку број, ево га, ево ја читам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Погледајте, ако гледамо исто, само молим Вас, 
да ли је ово на основу чл.151. став 6 Закона? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Не, ово је 08.04., ја имам, читам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 08.04., ево, да ли је то то? 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Ову кривичну пријаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кривичну пријаву, добро. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Е сада ту броја, нема га, е сада да ли је то 
пропуст или није пропуст, због бројева, судија, знате због чега питам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, наравно да знам. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Ако ови бројеви постоје у Сувој Реци, онда 
тражимо извештај Суве Реке по Ку бројевима, зато и питам, а не због 
других ствари. Не интересује мене техника њиховог рада, јер ако је ово 
број Ку из Суве Реке, ОУП-а Сува Река, онда мора да је постојала 
евиденција када је добио тај број, јер не би могао Призрен да има Ку 
број. Ја сам мислио да је ово Ку Призрен, знате, надлежност је Окружног 
суда, односно крвне деликте није имао ОУП Сува Река, због тога ми је 
чудно. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само овако, да разјаснимо, да разјаснимо, имамо 
Република Србија, Министарство унутрашњих послова, Секретаријат у 
Призрену, ОУП Сува Река, Ку број 48/99 од 08.04.1999. године. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Можда на другом документу, на овом нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али то је везано за ово, за ову кривичну пријаву. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Зато, значи да је ово евиденција Ку Суве Реке 
и можемо од Суве Реке да добијемо, та евиденција мора да постоји. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, ево постоји, значи, ево га, то је пропратни 
акт везано за кривичну пријаву, то је то. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Не та евиденција, није то то о чему ја говорим. 
Ја говорим о регистру Ку бројева ОУП-а Сува Река. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, ево. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Није то, деловодник, да, о томе говорим, значи 
то треба да тражимо, деловодник из СУП-а Сува Река. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, морате онда да ми разјасните. Овде 
стоји, такође, молим Вас, нађите. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Госпођо судија, разумемо се ми потпуно, Ви 
мене не разумете. Да би се добио овај Ку број, мора да се зовне ОУП 
Сува Река. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сува Река, јесте. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  И они кажу, то је број тај и тај, у деловоднику 
ОУП-а Сува Река уписује се Ку број тај и тај, убиство то и то и у тај 
деловодник, значи, морамо да добијемо од ОУП-а Сува Река. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То Ви тражите, да би се евентуално, ми тражили. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Да би Ви тражили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У овоме имамо, у овоме имамо, али деловодни 
протокол, ако то тражите. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Суве Река, па о томе говоримо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то је друго, јер у овом пропратном акту стоји 
исти број – 48/99. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  То није спорно, сада смо утврдили да је то број 
Суве Реке и да је деловодник и да мора да буде у ОУП-у Сува Река, 
значи то морамо да видимо шта је уписано, све под овим Ку бројевима, а 
то би подразумевало да не идем даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има још питања? Изволите, господине 
Јовановићу. Оптужени Јовановић Ненад, да ли познајете? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:  Господине Елезе, добар дан. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Добар дан. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   Ја бих Вам поставио пар питања. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Може, нема проблема. 
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ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   Ви сте дуго година радили на пословима 
увиђаја, да ли је то тако? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Дуго година радио на крвним деликтима, 
можда најстарији оперативни радник МУП-а Републике Србије на тим 
пословима. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   Углавном сте радили. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Али нисам само ја радио на увиђајима. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   Ја питам за Вас. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да, радио сам и увиђај, када бих ишао на 
увиђај. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   Е сада ми реците, молим Вас, када пођете, 
рецимо на лице места где се извршило убиство и то, долази полиција 
тамо на обезбеђење, да ли је тако? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   Е сада, ко је најодговорнији ту, ко 
руководи целокупним радом, ако сте Ви најстарији ту на том увиђају? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Ако није судија ту, руководи оперативни 
радник који врши увиђај. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   Добро хвала. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Молим. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   Е сада ме интересује, ако нешто, на 
пример, од тих полицајаца на лице места уради нешто, што не би смео 
да уради. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Поремети нешто. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   Поремети, значи. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Дужан је да обавести мене, шта је 
пореметио, шта је урадио. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   Не, не, не, не везано за тај догађај, него 
саслушајте ме шта ја желим да кажем. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: ОК. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   Значи, на лице места, ко је 
најодговорнији? Ви сте рекли да сте Ви, да ли је тако? Значи Ви, ако се 
нешто деси, полицајац, не за тај случај, мимо тог случаја, на пример, да 
уради нешто што не треба да уради, или не слуша Вас, удаљава се без 
Вашег знања, да ли сте Ви дужни да обавестите некога о томе? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, можда, требало би да се обавести, али 
није обавеза, зависи сада од неког прекршаја, од понашања, сада, мени 
се то није дешавало. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   Па, рецимо да врши кривично дело, да 
врши убиство поред тог случаја када вршите убиство, да ли сте Ви 
дужни да некога позовете да обавести? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Полицајац ако то уради? 
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ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   Да. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, да обавестим некога, да ли је тако? 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   Да. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Како да не. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   А кога најпре обавештавате? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Па, обавештавам начелника, судију, 
тужиоца, све, онда командира ту најближег, мислим. 
ОПТ.НЕНАД ЈОВАНОВИЋ:   Хвала, немам више питања. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Молим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада сте рекли за обезбеђење, ја када сам Вас 
питала да ли сте имали неко обезбеђење када идете да вршите увиђај, Ви 
кажете не. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Али ја сам то мало другачије схватио, у 
подручјима, селима где су захваћена ратним дејствима, а негде где није 
било потребно и за време рата, али нема ратних дејстава, онда је, да. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Председнице већа, сада на то, ми имамо овде, 
ја мислим Мојсић Николу, имамо инспекторе који су ишли у обезбеђење 
свих ових, према томе, ми први пут чујемо да су они ишли сами. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Не сами, па ишли су, ја сам рекао да и 
колеге неке су долазиле ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има још питања, оптужени, да ли 
имате још питања? Нема. Да ли Ви имате још нешто да изјавите? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Немам ништа, ја сам Вам ту на 
располагању ако затреба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, Ви долазите из Суботице, трошкове 
превоза тражите, да ли је тако? 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Да. 
 
 Сведок тражи трошкове у висини трошкова превоза на 
релацији Суботица-Београд. 
 
 
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Исплатити сведоку 1.850,00 динара на име трошкова превоза. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала Вам лепо, можете да идете. 
СВЕДОК МУСТАФИ ЕЛЕЗ: Молим, хвала и Вама, довиђења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Другог сведока, да, реците? 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ: Молим Вас, госпођо председавајућа, у 
вези документације коју смо малопре добили, па битно је два, три 
документа да појаснимо, пре наредног сведока, јер ово су писмени 
предмети, писани, а биће сигурно говора о њима, па да би неке ствари 
појаснио, очигледно да нешто није у реду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте сада у овом моменту, немојте у овом 
моменту, да саслушамо сведока. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ:  Јер онда, ако читам ове списе, у изјави 
коју је наредни сведок дао код истражног судије, неће бити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да проценимо, да видимо, не можемо тако 
унапред, знате. Добили смо те извештаје, можемо да предочимо, а Ви 
ћете прокоментарисати. 
ОПТ.РАДОСЛАВ МИТРОВИЋ:  Јер очигледно се овде ради о грешкама, 
ево само један. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, немојте сада, у овом моменту немојте, молим 
Вас, то ћете имати прилике и евентуално кроз питања: Ја бих молила, 
пошто је сведок тражио одређене мере заштите, ја бих молила да се 
испразни судница, јер ћемо о мерама заштите које је сведок предложио 
одлучити, јавност да се искључи. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Али, председнице већа, ја бих допустио да 
нам Митровић заврши шта је хтео да нам каже, јер није довршио, због 
чега хоће нешто да нам предочи, јер је везано за сведочење које следи и 
може да буде интересантно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо видети касније. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:  Ако прође сведочење, не може, можда неће да 
нам буде, јер не знамо шта је хтео да нам каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево да чујемо шта ће сведок да нам каже, па онда 
може да нам образложи. 
АДВ.ВЕЉКО ЂУРЂИЋ:   Не, али он је нашао за потребно да нам нешто 
каже пре сведочења и да укаже да се нешто расправи, а не после, према 
томе, ја бих га бар саслушао, па онда одлучите, да видимо шта је хтео да 
нам каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте. Ја бих молила и режију да искључи 
емитовање у свим другим локацијама. Да ли је искључена јавност, да ли 
је тако, добро. 
 
 Констатује се да је искључена јавност. 
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Транскрпит аудио записа 
са главног претрса од 05.03.2008. год.                                                          Страна 34/34 
 
 

 

Изостављен транскрипт у делу главног претреса који се 
односи на период од искључења јавности до сачињавања записника 
о одлучивању о примени посебних мера заштите сходно одредбама 
чл. 117-122 Законика о кривичном поступку који је објављен у 
«Службеном гласнику РС» под бројем 46/06 од 02.06.2006. године, 
ступио на снагу 10.06.2006. године. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као што видите, мораћемо да прекинемо због 
неодложних обавеза члана већа, данас нећемо наставити са претресом, 
наставићемо сутра, највероватније. 
 
 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Прекида се главни претрес, због неодложних послова члана 
већа, а наставља 
 
 

06. марта 2008. године, са почетком у 9,30 часова. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим Вас, сведок, дођите сутра, у 9,30 часова. 
 
 
 Сведок обавештен. 
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. 
 
 
 
ЗАПИСНИЧАР       ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА - СУДИЈА 
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