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КОНСТАТУЈЕ СЕ да су присутни: 
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић, 
• Пуномоћници адв. Драгољуб Тодоровић и Наташа Кандић, 
• Окривљени Ђукић Жељко, Медић Драган, Боројевић Драган и Шолаја 

Миодраг, 
• Браниоци Звонко Радовановић. 

 
Ко ће мењати колегу Перковића? 

 
АДВ. ЂУРО ДРАГИЋ: Адвокат Драгић, судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 
 
 Адв. Драгић који ће мењати данас адв. Перковић Мирослава за окр. 
Ђукић Жељка. 
 
 Да ли је Ђукић сагласан? Не Ђукић, Медић, јесте ли Ви сагласни? 
 
 С чиме је сагласан окр. Медић. 
 
АДВ. ЂУРО ДРАГИЋ: Можда ћемо и завршити али и ако не завршимо ја ћу се 
вратити, око пола 11 ћу кренути. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
 
 Суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 Да се претрес НАСТАВИ испитивањем опт. Шолаја Миодрага. 
 
 Хоћете да дођете Шолаја. 
 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Добар дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Ви сте јуче почели са изношењем своје одбране, 
па сада да се вратимо на онај тренутак ако сте Ви испричали шта сте имали, на онај 
тренутак када сте дошли у Подујево када сте у аутобусима да нам испричате да ли 
сте добили команду да останете ту или да се размештате по кућама и како је то 
размештање ишло? 
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ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не сећам се временски кад смо добили команду и не 
сећам се временски кад смо добили да се размештамо по кућама. Тог догађаја се не 
сећам, временом мислим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта су вам рекли? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Рекли су да изађемо из аутобуса, неки су већ били 
напољу, изашли смо из аутобуса и дошли су та двојица, мислим њих 10 а њих 
двојица су узели нашу групу и распоређивали су нас по улицама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А која су то двојица? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па полицајци тамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли и остале размештали исто полицајци или су остали 
ишли сами? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам. Вероватно јесу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је кренуо са том двојицом полицајаца? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Моја група. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па да, ко је био у вашој групи? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја, Дабић, кога се сећам, онда ко је још био, ово су 
већином били Нови Сад и околина, не познајем људе али Дабића се добро сећам. 
Можда Дабића да позовете као сведока, он је већ једном сведочио и описивао је тај 
догађај као што га и ја сад описујем, можда он зна више људи него ја.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како су били обучени ти полицајци, јесу ли они били 
обични полицајци, редовни или су имали посебне неке униформе или су имали 
униформе као ви? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нису имали униформе као ми, имали су ја мислим 
црне, плаво-маскирне шта ја знам, не сећам се, чуо сам после тамо да су говорили 
то су вероватно Посебне јединице или ПЈП, овај САЈ, онда сам ја тако и рекао да 
вероватно САЈ кад сви кажу тако, вероватно су нас они дочекали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли они рекли у које куће ћете ићи, да ли су те куће 
обележене на неки начин? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, нису. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли обележене неким белим пешкирима? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА:  Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису биле обележене? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам видео да су биле обележене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и онда су вас водили где, на коју страну у односу на 
те паркиране аутобусе? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Равно од аутобуса, значи прешли смо раскрсницу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Равно шта значи? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Од аутобуса. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Према оном делу улице где је био окренут аутобус предња 
страна или задња страна према оном правцу одакле сте дошли? 
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ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не. Ми смо дошли па смо скренули у ту улицу где је 
био тај СУП. Е, од СУП-а равно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прошли сте поред зграде СУП-а? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. И колико сте ишли? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Поред неких продавница. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Описивали сте у истрази продавнице. Које су то 
продавнице? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Меснице, не сећам се, било је ту свашта, нисам ни 
стигао да изложим све што сам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико сте ишли временски или у метрима? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Два, три минута. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад, опишите кућу у коју сте ушли? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Кућа овако кад смо ушли, кућа је била на спрат 
колико се ја сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опишите прво улаз у кућу, двориште, капију шта има? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Кад улазимо у капију, у капији један део је био 
отворен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А каква је капија? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Каква је капија? Не сећам се баш, онако лимена је  
мислим. Не сећам се баш добро, нисам је запазио баш добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ушли смо у двориште, до нас је до те куће  исто била 
једна кућа попрека са мало вишим забатом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У дворишту колико има кућа? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: У дворишту колико има? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Има само та кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Та једна? На спрат? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА:  Толико колико се сећам и можда шупа за дрва или 
нешто, не знам тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико је двориште велико, мало? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам сад тачно да прецизирам колико је двориште, 
не сећам се то је све било мали тренутак смо ми ту били да бих се ја нешто сетио 
после 10 година шта је било у том дворишту, како је изгледало, стварно се не 
сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је изгледала кућа, да ли сте ушли унутра? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па то је та кућа, за њу описујем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било неког у кући, ствари, људи? 

К.В.04/2008 

ВРЗ 04
34



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 10.09.2008.године                                                 Страна 5/48 
 
 

                                                                                                                                           

ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ствари нешто? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, намештај, кревети, шта ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли сви ушли? Сви сте ушли унутра? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па једни смо се горе попели, а једни доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ви где сте? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја сам горе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта сте радили тамо? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па разгледали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ништа, разгледали, гледали да се сместимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је било после? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: После смо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели неке људе, цивиле, јесте ли излазили 
можда на терасу? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: После смо чули ту пуцњаву, неки су изашли да виде 
шта је и ми смо се спустили да видимо шта је, и ништа нисмо видели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад кажете ми, ми смо изашли да видимо, ко је то Ви, ко 
још? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па Дабић и кога сам познавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико вас је још изашло да види шта је то? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па пар нас, седам, осам, не могу сад тачно да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И одакле сте гледали шта је то било? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па погледали смо кроз улицу, лево десно, ништа није 
било, вратили смо се назад, неко је рекао то је можда овако, па видиш да је пуцано 
на крај села на тај град и кад смо дошли, вероватно овако нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како је то пуцало, рафално, појединачно, како? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ми смо само чули јаку пуцњаву, одјекивало је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не кажете ви, кажите за себе, немојте ми? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја сам чуо јаку пуцњаву, одјекивало је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из више оружја, из једног оружја, да ли се сећате, да ли то 
можете да определите? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не могу да оценим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је пре тога било неко пуцање, да ли се чула нека 
пуцњава у граду кад сте дошли ту? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па мало кад смо тек дошли, није то, не сећам се, није 
то баш нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и кад сте чули то, погледали, видели да се ништа ту 
не дешава, ништа нема људи, нема никог? 
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ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ишли према тој пуцњави, према том месту? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисмо нигде, вратили се назад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где назад? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па у кућу ту где смо били. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: И онда су дошли ти припадници, вратили нас назад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који припадници? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па ти САЈ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исти они који су вас довели ту? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па сад да ли су исти били или су били други нисам 
запазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта су вам рекли? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па рекли су нам да идемо тамо пред тај СУП и ми смо 
ишли, тамо су стајали аутобуси, нисам ништа знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Ви уопште нисте у Подујеву видели цивиле? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, нисам уопште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели да неки кажу да сте ви претресали цивиле? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па откуд то да кажу да сте ви претресали цивиле а Ви 
нисте ни видели? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам ја претресао никога, то ћу да објасним. Тај што 
је говорио да сам ја претресао цивиле, он лаже. Прво, ја сам ишао два пута као 
сведок за то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте ишли два пута као сведок? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Прво сам ишао кад ме је он први пут споменуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, кад говоримо о сведуку П1 нећете говорити његово 
име. 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не о њему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад говорите о сведоку Стопарићу можете да кажете 
његово име. 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: О Стопарићу. Ја сам ишао на конту његове лаже два 
пута као сведок. Значи, на конту, не ја него доста људи које је он спомињао, ишао 
сам и као сведок и сад кад су ми предочили шта је он говорио он као не зна моје 
име и презиме, не зна ништа зна само презиме али да ли је Ненад, да ли није. Како 
ми не зна име а зна све о мени и како је могло тужилаштво мене да позива као 
сведока ако немају никакву документацију да сам ја учествовао у том делу. Значи, 
ко им је дао моје име и презиме и адресу ако Стопарић Горан не зна моју адресу, а 
на конту њега сам ја први пут позван као сведок а он сад не зна ми име а зна ми 
презиме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што он тако говори за Вас? 
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ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам, треба њега да се испита. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли ви нисте били пријатељи, познаници? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Јесмо били пријатељи, радили смо заједно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па што би онда сада говорио да сте Ви претресали тамо 
неке људе, нешто радили с цивилима у Подујеву а Ви нисте и то Ваш пријатељ? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Јесте пријатељ, али треба да се испита та његова лаж, 
неистина. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћу да вас питам још како сте изгледали тад у то време, 
обзиром да кажете да сте имали 20 година? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Како сам изгледао? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па шта ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли били најмлађи тамо у јединици? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је било још млађих? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Било је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је имао неко шлем тад? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА:  Не сећам се, нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А прслук? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А мараму? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли сви носили униформе или је неко био у мајици или 
тако? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја колико се сећам имали смо капе са качкетом, 
никога у јединици нисам видео да је имао мараму и да је имао. Ја лично у свом 
воду говорим, за остале не знам, нити сам био упућен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А мајицу неко да ли је носио или су сви имали униформе? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Мајицу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Мајицу нисам ни имао, носио сам своју цивилну 
мајицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, питам за друге? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Припаднике ваше јединице, да ли су сви били у униформи 
или је неко био? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Моји су сви били у униформи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате ових окривљених како су изгледали тада у 
то време? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па ја се тих окривљених и не сећам. Како могу да се 
сећам с којима нисам био у воду. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете ли да ми кажете шта је било даље када сте ушли у 
аутобусе? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Кад смо ушли у аутобус неко је у аутобусу рекао 
«пизда им материна, треба сад да направе срање» и тако нешто, нисам знао уопште 
о чему се ради да су побијена деца и било шта, тек сам после према Бањи чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био командант ту? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није нико спомињао да је то наша јединица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам је био командант ту испред аутобуса или у 
аутобусу, јесте ли га видели? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не. Тад га довољно нисам ни познавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли носили ствари његове? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не. Ја сам носио његовом том шта му је био, 
обезбеђење, телохранитељ. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А њега никада нисте видели пре тога? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, њега сам после видео, тад га нисам видео и тад 
кад сам га видео имао је дугачку косу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А његов брат, јесте ли њега знали? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите ми где сте седели у аутобусу? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Где сам седео? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: На задњем седишту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У првом, другом, трећем, у ком аутобусу сте Ви били? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па не знам сад тачно који је аутобус, не сећам се, не 
знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели тог човека који је питао то тако и псовао у 
аутобусу? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам видео човека, нисам ни обраћао пажњу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад сте дошли у Пролом Бању шта је било? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па ништа, дошли смо у Пролом Бању, ништа, у собе 
смо распоређени, ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вас је распоредио? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ко нас је распоредио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па тај наш командир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је ваш командир? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па Жућа се звао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да ли је рекао Жућа нешто, да ли је питао ко је шта 
урадио? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није ништа питао. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и, да ли се причало нешто у Пролом Бањи или 
касније о овом догађају? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па овом догађају се причало, нисам конкретно знао 
шта се десило, нити је ко спомињао јединицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него шта су причали? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Причали су да се десило нешто, да су побијени неки, а 
ја не знам ни ко ни шта ни где. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како сте сазнали ко и шта? Кад сте сазнали ко и шта? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам ништа сазнао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кад сте сазнали да су настрадала ова деца, ове жене? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: У Пролом Бањи, ја сам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте сазнали? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па чуо сам од других тамо, колега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се вршила нека истрага поводом тога, да ли је неко 
нешто питао? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није нико ништа питао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је долазио ту у Пролом Бању неко од старешина из 
полиције, из САЈ-е или из ПЈП? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Мени није познато, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта сте Ви радили у Пролом Бањи? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па курир сам био, мислим тамо сам по собама 
помагао, ишао уместо њих на стражу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко вас је слао то да идете по собама на стражу и истало? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па командир Жућо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како вам онда није познато, мало сте се више кретали ту 
међу људима, међу припадницима, разговарали? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Међу нашима? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Међу нашима, значи међу мојим водовима, пошто 
смо сви били распоређени по собама по двојица, ја сам био са Дуги Дугошија у 
соби спавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се зове? Како се зове тај с ким сте били у соби? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА:  Дуги Дугошија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко је све био у том вашем воду? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: У мојем воду? Ја ако се добро сећам, ко ми је остао у 
сећању био је Дабић који је из Шида и кога сам једино познавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, осим Дабића ко је још био? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ове људе се не сећам и не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и колико сте били у Пролом Бањи? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Шта ја знам, отприлике 10 дана, 10, 15 дана, не знам 
тачно, али знам да смо се задржали. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта сте радили тих 10, 15 дана? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ништа, активности стража и шта ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и онда сте се вратили где? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ишли поново на Косово? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Јесам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта су вам рекли идете на Косово, мобилишу вас, онда 
вас врате у Пролом Бању и врате вас кући? Што се то тако радило, што су вас 
вратили кући? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је вама било онако нормално? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па откуд знам, вратили су комплетно особље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како сте ишли поново? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па поново после 15, 20 дана, не знам тачно кад смо 
отишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вас је позвао? Питам за Вас, знате не за вас као људе 
зато што Ви не знате никога осим Дабића, значи питам само за Вас? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Знам Дабића, знам Стопарића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Стопарић вас је позвао? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Он нас је позвао и ишли смо поново назад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре него што сте отишли кући, јесте ли вратили оружје, 
муницију и униформе или не? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па мислим да нисмо вратили, колико се ја сећам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте однели оружје? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, оружје смо вратили а униформе нисмо вратили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је било с оружјем, коме сте вратили? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па вратили смо у те камиончиће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онако пришли сте и ставили у камиончић? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, колико се ја сећам био је неки момак на камиону. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из ваше јединице или неки момак овако? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, из наше јединице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате ли како се зове? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је он нешто уписао кад сте враћали оружје? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не сећам се, није вероватно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је бројао муницују? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није, не сећам се, вероватно је бројао, не знам, нисам 
видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је бројао или није бројао? Само кажите сећам се да је 
бројао или не сећам се. 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не сећам се. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећате се да ли је бројао, знате да није уписао оружје по 
броју, по враћању? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам видео да ли је уписао, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ја не знам како ћемо сада обзиром да се Ви не 
сећате да вам покажемо. Да ли се Ви сећате можда како је изгледало то место где 
су били аутобуси да вам покажемо неку скицу и тако да можете да се сетите? 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете, то можете? Имамо овде неке две скице из 
предмета, имамо скицу коју је сачинио Ђукић окривљени, сви су то надам се у 
међувремену добили? Је л' јесу? Ајде прво да погледамо ову скицу коју је сачинио 
окривљени Ђукић Жељко. Прво ове скице које имамо ту у предмету. Дајте, пошто 
си имају ставите, пошто не знам како ће се видети, даје окривљеном. Има и он 
своју. Погледајте ову скицу па нам кажите. Ајде ставите на документ камеру ако 
заиста нешто показује, ако се нечег сећа. Јел можете режији да кажете да стави на 
мониторе документ камеру, чују вероватно. 
 Да не губимо време, да Вас питам. Причате у истрази кажете како је било 
пуцање и тако даље, па да ли од једном, појединачно, како је изгледало, Ви кажете 
мислим да је то ПКТ, и онда објашњавате, мислим да је то митраљез и тако даље. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, па ја сам, јесам објаснио, али сам то чуо од других. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте чули од других? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па од других колега вероватно је ПКТ, оно се јако 
чује, ја нисам могао да знам, ја тад ни војску нисам служио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите, онда у истрази кажете овако: «шта се задужили од 
наоружања, прво нисам имао ништа, после сам имао аутоматску пушку, био сам 
као курир, носио сам Боци Медићу торбу». Е сад како, а сада мени кажете да не 
знате. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Боци нисам носио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па, Ви сте то рекли код истражног судије. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја сам реко да сам Момићу носио торбу. А он је био 
Боцин телохранитељ, а не Боци. То ја нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете «ја сам вукао и његове ствари и Боцине ствари». 
Мислите на тог Момића? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па вероватно кад ме судија питао, вероватно сам 
носио и његове, он му је телохранитељ био, шта ли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи, да ли сте Ви њега познавали или не, јесте ли 
га видели или не? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Тад га  нисам видео, тад га нисам познавао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Носили сте му ствари а нисте га познавали? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, овог сам познавао, тог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, ја питам за Вашег команданта, Момића разумем да 
сте познавали. 
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ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Боцу нисам тада познавао лично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иако сте носили његове ствари? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. Не, ја сам носио од овога ствари. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, Ви кажете, значи да ли је тачно оно што кажете код 
истражног судије  «ја сам вукао и његове и Боцине ствари»? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја нисам тако хтео да се изразим кад сам реко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него, погрешно сте рекли јел? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јел имамо сад то? Имамо сви, ајде погледајте. 

За овим окривљени након што му је показана. Добро, то ћемо после да 
издиктирамо. 
Кажите ова скица прва коју видите, јел Вама ту нешто познато?  
Не Ђукићева, прво показујемо ову нашу.  Лоше се види, али имамо сви.  То је 
скица која се налази у предмету, да ли Вам је ту нешто познато, видите ту зграду, 
каже овде ОУП Подујево, јел видите доле. Гледамо ову која почиње, има овде осам 
ових ставки, јесте службено и почиње са прва ставка улаз у хаустор испред куће.  
Не, шест ставки има, улаз у хаустор испод куће, јел видите ту?  
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није ми ова скица позната. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, узмите онда ову другу, исто ову из предмета, ова 
која почиње са радња пластике и под 17 је ОУП Подујево.  
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Јесте раскрсница, али не могу да се, не могу ја да 
говорим о месту догађаја кад не знам где је та кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде да видите ово што је сачинио. Да, да, где је он био где 
су аутобуси. Само тужиоче са микрофоном. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ево, извињавам се. Он каже да не зна где је место 
догађаја, ја сам схватио Вас да Ви питате да он на основу те скице догађаја каже 
где је он био? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ето, само то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Аха видим сад. Кажите ми ово аутобуси, видите број 15 
аутобуси? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ту можете да идентификујете, јесу ли тако стајали 
аутобуси рецимо у односу на раскрсницу или у односу на СУП? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па нису, колико се ја сећам нису тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на раскрсницу? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ту били близу аутобуси. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису били близу чега? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па близу раскрснице, не сећам се баш да су били, били 
су можда ближе СУП-у. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где сте се Ви кретали у односу на ове аутобусе, у односу 
на СУП? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја сам био, мислим наш вод је био прекопута те 
раскрснице од овога ћошка једно 50 метара, шта ја знам, преко пута у другој 
улици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад нам то опишите, видите овде где има једна улица 
означена како се зове. Па имате овде неке бројеве, опишите нам то место где сте 
Ви били, где Вам је била та кућа? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нема ништа, има само та раскрсница значи одавде смо 
дошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не одавде, кажите гледано с лево гледано с десна, гледано 
с лева? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ни с лева ни с десна, кад стојим на раскрсницу него 
право од СУП-а сам био, значи пређем раскрсницу равно, не скрећем ни лево ни 
десно, равно је наша била кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гледано према месту где су паркирани аутобуси? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, од аутобуса равно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иза или напред? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Иза аутобуса као да се крећете или гледано у правцу 
кретања аутобуса? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Е овако, значи ту су аутобуси ми смо овамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи кад се прође ова раскрсница на којој је 
означено улица Рахма Морина па на доле на делу који практично се не налази на 
овој скици. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сада видите и ову скицу коју је сачинио Ђукић Жељко. 
Значи опет ако можете ту да идентификујете место где сте Ви били, где Вам је та 
кућа и како се крећете, идете иза аутобуса, којим путем, враћате се којим путем и 
где је кућа у којој сте Ви били? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Аутобуси су овде, а месница ево овде равно од 
аутобуса, одатле, од тог ћошка једно 50 метара.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи морате сада да гледате скицу, ставите испред себе и 
да нам то описујете ако можете, рецимо, ових десет лица ПЈП. Видите ту да пише 
10 лица ПЈП, јел ту негде где је овај знак питања или шта? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па ово, тачкице, ово. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде приђите овде па покажите. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту где су се налазили. Јесте ли Ви видели тих десет лица 
ПЈП? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Кад смо ми прошли нисам видео, не. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте се враћали? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па било је, мислим, то нисам описивао било је ту 
разних јединица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Униформисаних? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са истим униформама као ваше или с различитим? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, нису имали ко ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нису имали као ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па различите, плаве оне полицијске колико се ја 
сећам, то нисам ни спомињао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел писало полиција, јел писало САЈ, јел писало ПЈП? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па нисам ја видео  никоме знакове од тих припадника, 
ја могу само да кажем шта сам чуо, кажу били су САЈ, и ја сам тако реко, САЈ или 
ПЈП, а ја нисам видео ни једном припаднику знак да могу да кажем тачно то је тај 
и тај, та и та јединица, ја стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  У односу на ових десет лица ПЈП који су овде означени, а 
кажете да сте ишли доле, ту где је знак питања? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико далеко сте ишли, 100, 200, 300 или десетак метара? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па 50, 70, не знам, не могу тачно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кућа? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Од ћошка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С леве или десне стране? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Овако, прво кад смо ишли ушли смо у ту улицу и била 
је нека као фотографска радња, јел та улица није баш као овде нацртана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи ту се као на ћошку налази фотографска радња јел? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, ту недалеко од ћошка. С ове стране била као нека. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С десне стране гледано у правцу Вашег кретања малтене а 
ћошку је фотографска радња, даље? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, а вамо је била као нека самопослуга нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Преко пута фотографске радње? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Преко пута, укосо тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Укосо је шта? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, укосо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је тамо? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Је била као та самопослуга. А ми смо били са ове 
стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, опет кажите са леве, са десне стране, значи са ове то 
никако не може да се. 

К.В.04/2008 

ВРЗ 04
34



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 10.09.2008.године                                                 Страна 15/48 
 
 

                                                                                                                                           

ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па одавде кад гледам са леве стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гледано са леве стране у правцу Вашег кретања или како? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите Ви, како? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Шта, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте Ви били, са леве или са десне стране у односу на 
шта? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па кад смо ишли ишли смо по по улици, шта ја знам, 
по асфалту смо ишли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ишли сте средином улице? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кућа је била са леве или са десне стране гледано у односу 
на правац Вашег кретања? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па овако кад  гледамо доле, била је са леве стране. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Са леве стране гледано у. Овако кад гледате папир, скицу? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Значи практично испод ових десет лица ПЈП, испод 
речи ПЈП? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гледајте скицу. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Гледам, гледам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и колико је то далеко од овог, од те самопослуге? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Колико сам ја далеко од ових људи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него од самопослуге за коју кажете да је на тој страни? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па ту је близу, то је преко пута њих, ту мало, ди они 
стоје, овако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На истој страни где је фото-радња или где је самопослуга? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, ди стоје ове припадници ту је тај као самопослуга, 
шта је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кућа? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: А ми смо вамо са ове стране били доле, пошто улица 
иде кад гледамо близу нам је и та самопослуга и близу смо и ње. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уцртајте са Х, на Вашу скицу, страну на којој је кућа у 
којој сте ушли. Може црвеном. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Где је кућа? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ево ту је кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: А ту је ово било. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јел имате још нешто да нам покажете овде или не, 
јесте ли се истим путем враћали до аутобуса? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Истим путем, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имате још нешто овде што сматрате да треба да нам 
покажете нешто чега се сећате? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па могу само да кажем овде поред СУП-а, ми смо 
дошли поред СУП-а, ту смо стали аутобусима, иза СУП-а је била та продавница 
шта ја објашњавам, шта сам ја објашњавао први пут. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која продавница? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па кад смо стали са аутобусима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је ту било, која продавница кад сте стали? Јел овако 
стоје аутобуси у односу на СУП? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Били су можда мало напред, мислим вамо према 
полицији, тако нешто, нисам баш сигуран али. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И која продавница што описујете? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па ту је била недалеко од полицијске станице била је 
нека продавница, е ту смо стали, како се ја сећам. Сећам се ове меснице, то сам и 
описао и од те продавнице се сећам. И јесте било овде неких локала али нисам, 
није ми остало у сећању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала Вам, вратите се тамо да Вас питам само још 
нешто.  Везано за Ваше личне податке, ја сам јуче добила информацију, првог дана 
нисам могла да Вас питам јер нисам ни знала, јуче ме позвала извесна колегеница 
из Општинског суда у Шиду, јел се тамо води неки поступак против Вас? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због кривичног дела из члана 350 став 3, јел? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, да, нелегалан прелазак државне. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кријумчарење људи, добро, то ћемо да додамо онда у 
Ваше личне податке. Јел имате још нешто да додате? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Немам ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче изволите, односно чланови већа јел имају 
питања? Не. Тужилац има можда нешто да Вас пита. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте радили пре него што сте се пријавили у 
добровољце? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Био сам сезонски радник, молер и зидар. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А који је био Ваш мотив да се пријавите? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Из патриотских разлога. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како сте сазнали уопште да су потребни добровољци? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Како сам сазнао, Стопарић ме је питао да ли желим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел хоћете ту везу између Вас и Стопарића да нам мало 
ближе објасните, како сте, од кад се Ви познајете, зашто баш Вас, да ли је ишо и 
све питао, или неке пробране? 
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ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па питао је вероватно, откуд ја знам кога је он све 
питао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел Ви знате да је неког другог питао или 
претпостављате? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па како је дошло до тога да? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, не, мене је питао да ли желим да идем,  и ишо сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како, од кад се Ви то познајете и какво је то 
пријатељство или познанство, хоћете то да нам објасните? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Познам га, одавно га познам, радио је једно време са 
мном. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел он старији од Вас? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам сад баш тачно колико али старији је од мене. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па Ви ако тада имате око 20, колико је он имао тада? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро, ако не зна тужиоче. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ово је питање само јесу ли они другари по годишту или 
су колеге с посла или 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, рекао је да су радили заједно. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па то. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисмо другари по годишту. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли се дружли, јесте ли излазили заједно? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисмо се дружили, радили смо заједно, некад смо 
можда и изађемо кад с посла идемо, свратимо. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па то, одете на пиће? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли то пријатељство продужило и познанство 
продужило и 2000, 2001? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није, па виђао сам га. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, и шта Вас је конкретно питао, како то изгледа кад 
дође Стопарић код Вас, шта Вас пита конкретно? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Шта ме је питао конкретно? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па не сећам се шта ме је питао конкретно, питао ме да 
ли желим да идем. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: У добровољце. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где, шта раде ти добровољци? 
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ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: На Косово, па где сам био, на Косово. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па немојте да се љутите, само Вас питам. Значи питао Вас 
је да идете на Косово? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И шта раде добровољци на Косово, јел Вам то рекао? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па није ми рекао шта раде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, ајде да га питамо, да питамо онако нешто да он 
може да одговори. Значи водићемо рачуна и о томе да је он имао, да је сам и да је 
имао ту стресну ситуацију 27., односно 28., да је касније сазнао. Па да га питамо 
тако да он може да одговори, не ово са да, не, да не испитујемо на тај начин 
окривљеног. Значи да испитујемо на један примеран начин. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам Вас ја сад баш разумео, каква је то разлика. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, Ви се извињавајте с микрофоном, значи увек с 
микрофоном. Значи тужилац пита да објасните на који начин је дошло до тога да 
се пријавите за добровољце, како Вас је Стопарић позвао, шта је он Вама рекао, 
шта сте Ви мислили да радите. Знате, ето то је то. А сада да видимо шта бранилац 
интервенише. Значи да то објасните мало ближе. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па није ми ништа објашњавао, тад ме ето питао ме 
само да ли желим да идем и није ми објашњавао шта ћу ја да радим, ништа ми није 
реко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да учествујете у неким ратним операцијама и против кога? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није ми ништа рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него, шта Вам је рекао? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па рекао је бомбардовање, није мени ништа реко о 
никаквим операцијама  о ничему ми није реко, нити имам било каквих сазнања, ја 
стварно не знам шта се тамо десило, нит сам био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, не, не питамо то сада, сад само питамо како сте 
отишли. Ајде овако, јесте ли пре тога учествовали у неким ратним дејствима, у 
неким сукобима? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам учествовао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете нисте били у војсци, нисте држали оружје, е па 
сад то је мени мало нејасно. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам нигде учествовао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сте Ви требали, долази Стопарић, добар дан-добар 
дан, хоћете, Ви кажете хоћу, а шта сад Ви питате, шта се тамо ради? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: До тад нисам ни учествовао ни у каквим дејствима. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га Ви питали шта Ви треба тамо да радите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не знам, ја сам то исто јуче питала, не знам шта он треба 
сада ново. Ја немам заиста ништа против тога да тужилац утврђује оно што сматра 
да је важно за овај предмет, али начин на који је он мобилисан мислим да је 
објаснио јуче, односно пријавио се за добровољце, шта је он мислио да ће тамо да 
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ради и то је јуче објаснио, не знам шта би требало да сада каже, односно знам шта 
би требало да каже, али он то тужиоче неће да каже. Мислим, мени је јасно због 
чега иду оваква питања али тужилац пита очигледно јесте ли Ви сматрали да ћете 
тамо, обзиром да немате никакво искуство у борбама, нити сте служили војску, да 
учествујете у борбама против кога, шта да радите, или да радите нешто друго, или 
да обављате неки курирски или помоћне послове? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам ја једини тамо био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За Вас пита тужилац, за Вас пита тужилац? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: За мене? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви кажете ја не знам ни пушку да држим. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам знао из почетка шта ћу да радим, после сам 
радио као курир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па што сте пошли онда као нисте знали, имате 20 година, 
што нисте седели ту с родитељима, то Вас пита тужилац?  
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: После сам радио као курир. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита тужилац што сте пошли обзиром да никакво искуство 
нисте имали? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Шта сам пошо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто сте пошли, да. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Реко је овај биће добра плата, овамо-тамо, јер мени је 
требао сваки динар, нисам имао од чега да живим и ишао сам ради тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли питали ко плаћа да се иде? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био Стопарић негде запослен па да је могао негде да 
Вас ангажује? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хвала Вам пуно. Овде је остало нејасно, кад сте Ви 
постали Боцин курир, команданта Медић Слободана, пре овога или после овога? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја сам лепо објаснио, да ја нисам био Боце Медића 
курир лично, него сам био курир Момића тог који је био телохранитељ Боцин, 
носио сам његове ствари, а вероватно и Боцине. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи никад нисте били курир? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам, Боца је имао свог личног курира исто је био 
колико се ја сећам и колико сам чуо из прича. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли одмах постали Момићев тај курир, носач, како се 
то већ? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па нисам, после кад смо задужили то, шта ја знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим одмах кад Вас је Стопарић мобилисао? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него? 
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ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: После ме је неко предложио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ишли на неку обуку, нешто јесте ли научили? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па како сте одмах узели аутомат? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па нисам ишао на никакву, дали су ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли знали пре тога да рукујете аутоматом? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па показали су ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад у Пролом бањи, у Подујеву? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Показали су ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко Вам је показао? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па Стопарић ми је показао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад и где? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: У Пролом бањи пре него што ћемо кренути. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Тужиоче изволите. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е, ако сте Ви курир Момићев? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја колико се разумем у те ствари, ако не Ви ми реците не, 
онда курир је ту близу онога коме је курир, значи. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам ја њему био лично курир, него сам ја био курир 
у свом воду, али ме је он ангажовао, значи носио сам његове ствари, фактички сам 
био ко носач тамо, воду и шта ја знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ето сад нам то објасните, јесте ли били курир Момићу 
или нисте били курир Момићу, шта сте Ви сад тамо радили? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Био сам курир у том воду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па онда Вас питам, ако сте били курир Момићу, што 
нисте били с Момићем? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па нисам био зато што ме је он препоручио вамо у тај 
вод да будем курир а он је био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па коме сте онда били курир у том воду? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Код тог Жуће. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли били Жућин курир? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па био сам воду, целом тем воду. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па јесте ли онда били са Жућом тог дана у Подујеву кад 
сте били курир? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, јесам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел био Жућа с Вама? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Јесте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У тој згради? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: У тој кући, да. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па то Вас пет пута питамо, кажете никога не познајете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи био је Дабић, био је после тај други. 
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ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја кажем не познајем лично никога, како се презива и 
име, али. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел познајете Жућу лично? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: По надимку. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јел био Жућа, тај коме сте били курир јел био у тој 
кући где сте Ви били? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Јесте био. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па што не кажете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то вас тужилац пита, кад сте изашли из аутобуса, кад 
Вас воде ова двојица, кад иде вас десетак, ко је био осим Дабића и Вас, ко? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па био је командир вода Жућо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко још, може по надимку, не мора по имену и 
презимену? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па било је разних надимака, шта ја знам, не могу сада 
да се сетим, Буша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Буша неки, шта ја знам, не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Б или Д? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Буша неки. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и ко још? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па не могу ја сад нешто да кажем кад не могу да се 
сетим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А шта ради курир, јел курир треба да пренесе некоме 
нешто, неку поруку? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Откуд ја знам шта ради курир, ја сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па кажете после сте ишли од собе до собе, па кад Вас 
позове Жућа и каже иди код неког тамо а Ви не знате, како одете код њега кад не 
знате ко је он? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Пробуди ме, отиђи у четворку собу, по собама смо 
били или 200, шта ја знам који смо били, отиђи тамо пробуди то, пробуди овога, 
откуд ја знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па кад каже пробуди овога, јел Вам каже овога или каже 
име? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па не, каже пробуди тамо, можда ми је говорио име, 
али не могу ја да запамтим име, шта сам ја био тамо, кратко време, било нас са 
свих разних страна. Да ја Вас нешто питам, јел може неком да ја запамтим име и 
презиме шта сам био тамо видео сам га пар пута у пролазу и да му ја запамтим 
име, што сам био десет дана и после десет година да ја кажем е то је то, не могу да 
се сетим, не знам стварно имена, и не знам како се људи звали. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте се након овог пуцања вратили у аутобусе јесу ли 
аутобуси били на истом месту у истом смеру или су можда били окренути или, да 
ли се тога сећате? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су исто стајали аутобуси, на истом месту? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па стајали су ту тако, али не сећам се да ли су били 
вако окренути, онако, не знам. Не могу да кажем нешто. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Овде смо чули са су неки из неких радњи узимали неке 
усисиваче, не знам миксере, да ли сте Ви нешто узели можда? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не сећам се ја, ја лично нисам ништа узео.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А за друге? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли видели да неко нешто носи? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам видео. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јел било после у аутобусу кад сте дошли у Пролом бању, 
јел неко нешто вадио доле из гепека, неке? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја нисам видео, не могу да тврдим нешто што. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па мислим ако сте ишли по те ствари, можда да ли сте 
видели? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Какве ствари? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сећа се рекао је. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ствари које сте носили било коме? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па нисам ја носио усисиваче и. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, Момићу и Боци, рекли сте да сте носили ствари? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па не, Ви мене сад наводите да сам ја носио неке 
усисиваче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја Вас не наводим, али питам Вас. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, рекао је тужиоче да се не сећа, а то и није описано, 
таква нека радња није описана у оптужници. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, немам више питања, хвала Вам. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Рекли сте да су били припадници САЈ-а и ПЈП-а, 
откуд знате то да су били? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Чуо сам, тако сам и објаснио. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А јесте ли их разликовали? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па нисам их разликовао, како могу да их разликујем 
кад нисам ни видио нити знам како знакови изгледају. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А да ли је неко од тих припадника кад сте Ви 
пошли из Пролом бање за Подујево био ишао испред ваше колоне или вас на неки 
други начин усмравали да, јел било неког припадника тих или САЈ-а или ПЈП-а, 
кад сте кренули аутобусима из Пролом бање у Подујево? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не сећам се. 
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АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је био неки џип поред аутобуса кад сте 
кренули из Пролом бање? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не сећам се. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Овде сте рекли у истрази кад сте ушли у тај стан 
где је било пуно ствари, да није било људи, па рекли сте једни су доле били 
вршљали су, шта то значи, шта су вршљали? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па гледали шта има у кући. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не горе сте рекли да су неки гледали, а овде 
каже вршљали, шта? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па исто, добро, другачије сам се изразио, гледали исто 
ко и ми. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Па добро али гледати и вршљати није исто, али 
добро. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па зависи како гледиште. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Овде сте исто у истрази рекли дошла су два САЈ-
евца и одвезли нас назад у аутобусе? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Одвела. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Одвела, назад кад сте се враћали? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Аха, а јесте ли видели ту неку гужву, јесте ли 
видели неке САЈ-евце, неког високог официра САЈ-а и тако? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А јесте ли видели санитетско возило? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, нисам. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А овде како је нацртао Ђукић он је нацртао 
команду МУП-а па преко пута улице су МУП-овци паркирали возила, је ли тачно 
да је паркинг био преко пута улице или овде баш испред зграде? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам не сећам се. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Јел знате да је било паркираних возила 
полицијских испред МУП-а? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па било је нешто, а откуд ја, ја се не сећам. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Па добро, питам. Немам више питања. 
НАТАША КАНДИЋ: Рекли сте нам мало пре да је било млађих од Вас у јединици, 
ко су млађи? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам, било је момака млађих од мене. 
НАТАША КАНДИЋ: Ако знате да је било, онда је логично да знате ко је тај? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па виђао сам да је било млађих, значи који сигурно 
нису имали. 
НАТАША КАНДИЋ: Је ли можете некога да нам опишете, је ли био неки Саша? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Саша? Не сећам се.  
НАТАША КАНДИЋ: Је ли био неки плави, плаве косе? 
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ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не сећам се, можда овај дечко што је био, што сам га 
ја видио исто што је био и није војску служио, што је био са мном. 
НАТАША КАНДИЋ: Ко је то? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Он је био негде из Новог Сада. 
НАТАША КАНДИЋ: Како се звао? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Био је црн дечко. Не знам како се звао,  «Жабац» тако 
некако. 
НАТАША КАНДИЋ: «Жабац»? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. Ја мислим вероватно сад. 
НАТАША КАНДИЋ: Је ли био неки, је ли можете да се сетите, неког Саше кога 
Ви познајете? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није. 
НАТАША КАНДИЋ: Не? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ниједног Сашу не познам.  
НАТАША КАНДИЋ: Причали сте,  је ли био неко, је ли Вама неко говорио у то 
време да се разликујете од других, да изгледате млађе него остали, јесте имали, је 
ли Вам то неко говорио у то време или касније причајући о том догађају? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не сећам се, није ми нико говорио. 
НАТАША КАНДИЋ: Није нико.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окрените се до микрофона. 
НАТАША КАНДИЋ: А је ли био неко ко је био упадљив по томе што је имао 
дечије лице у униформи? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није ми нико говорио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У микрофон морате да одговарате, да би се чуло. 
НАТАША КАНДИЋ: А је ли био неко ко је изгледао тако да, необично, униформа 
а да се види да има дечије лице? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па не сећам, вероватно, сви  смо били млади, млади, ја 
сам био млад, сад ко како гледа. Већином смо били млади.  
НАТАША КАНДИЋ: А кад кажете у аутобусу да је неко викао, је ли то Вам 
звучало љутито или онако задовољно што се то догодило? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па љутито је викао, шта, нисам обраћао пажљу. 
НАТАША КАНДИЋ: Па добро, али оно што сте чули. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, само шта сам чуо. 
НАТАША КАНДИЋ:  Па како Вам је деловало? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Бесно је викао. 
НАТАША КАНДИЋ: Бесно? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Вероватно, мислим чуло се јако у аутобусу. 
НАТАША КАНДИЋ: Па је ли тај неко устао или са седишта је то викао? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па нисам обраћао пажљу, шта да обраћам пажљу када 
није се обраћао мени да виче на мене. 
НАТАША КАНДИЋ: Па коме се обраћа? 
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ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам коме се обраћа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У микрофон. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па нисам видио ко је. 
НАТАША КАНДИЋ: А је ли се тада у аутобусу причало о томе шта се догодило? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па није се ништа конкретно причало у аутобусу. 
НАТАША КАНДИЋ: Па шта сте Ви мислили што овај виче? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па нисам знао. Не, ја нисам знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окрените се у микрофон. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја нисам знао ту н и шта се десило ни шта је било, 
ништа нисам знао ни зашто виче ни ко, уопште нисам имао никакву представу. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, кад Стопарић каже «Зицко» је претресао, шта 
уствари мислите, кад сте Ви разговарали је ли он вама помињао, Ви кажете код 
истражног судије да сте Ви од Стопарића чули шта се догодило и да је он помињао 
Цвјетана и Демировића? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. 
НАТАША КАНДИЋ: А шта Вам је он онда рекао, је ли помиљао тога који га је 
претресао? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не. 
НАТАША КАНДИЋ: Није уопште? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не. 
НАТАША КАНДИЋ: А јесте ли Ви имали прилике да га видите после када је он 
сведочио? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не.  
НАТАША КАНДИЋ: А јесте са неким разговарали? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не. 
НАТАША КАНДИЋ: Помињете код истражног судије да се разговарало у Пролом 
Бањи? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Тамо сам чуо. 
НАТАША КАНДИЋ: Шта сте чули? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Чуо сам да се десио тај догађај, али нисам знао 
конкретно шта и како је било. 
НАТАША КАНДИЋ: А чија су се имена помињала, је ли се помињао, ми овде 
чујемо да су се тамо помињала нека имена? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја не знам чија су се имена помињала тад, моје 
сигурно име се није помињало.  
НАТАША КАНДИЋ: Па како знате да се није помињало Ваше? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја знам за себе, ја говорим за себе. 
НАТАША КАНДИЋ: А чије се онда помињало? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам чије, после је Стопарић причао да треба да 
иде да сведочи, сад тај «К» нећу сада, то ћу кад он буде. Нећу да излажем ништа, 
пошто ћу му открити идентитет. 
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НАТАША КАНДИЋ: А где је причао? Где је причао, је ли Вама причао? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам ништа, кад дође «К» онда ћу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај заштићени сведок? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Заштићени када дође, онда ће да прича.  
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Заштићеног и Стопарића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: П-1? 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: П-1 и Стопарића? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, обадвојицу, њих да суочимо па да видимо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли причају истину или лажно, ко је био, шта је. 
НАТАША КАНДИЋ: Кажите ми стално нам то кажете па да их чујемо, па да 
видимо, па да, шта бисте Ви хтели да чујете да их суочите и шта да чујете? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Где сам ја био, шта сам ја радио, одакле ја у целој тој 
причи, у тој целој ситуацији. 
НАТАША КАНДИЋ: У тој ситуацији, па рекли сте нам да сте ишли на Косово, ето 
Ви сте у тој ситуцији. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Али нисам био на том догађају.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта га питате, да не расправљамо са сведоком тако, него 
да питамо. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, само да разјаснимо, кад неко каже откуд он у тој 
ситуацији, тако што је отишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он тврди да сведоци не говоре истину.  
НАТАША КАНДИЋ: Када Ви, је ли Ви познајете, кажете да тамо нисте знали 
команданта јединице Боцу Медића, да ли га, да ли сте га после тога упознали? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па објаснио је да га је после тога упознао тек. 
НАТАША КАНДИЋ: Упознао, где, којом приликом? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не желим више Вама да одговарам на питања, зашто 
ми нисте тако постављали питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете тако да се обраћате, значи пуномоћнику, реците 
суду не желите непосредно да одговарате на питања пуномоћника, уреду. 
НАТАША КАНДИЋ: Али рекао је сад зашто, зашто? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Она је већ, госпођица је већ имала прилику да ми 
поставља питања, зашто ми није тад код Цвјетана поставила ова питања него је 
ћутио и тужилац и госпођа је ћутала, ако ја имам било какве везе зашто су онда 
ћутали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видите Ви сте сад окривљени, можете да не одговарате на 
питања, можете да одговарате на питања, али у сваком случају.  
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Ја се извињавам судија, и тада је на претресу 
Цвјетановом било речено да је «Зицко» претресао и нико га није тада питао да ли 
је. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не да суд. Није било предлог оптужбе. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немојте сада да вичете. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ:  Ствар за претресање је једна ствар, ствар пуцања је 
друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада ћу да искључим микрофоне, а наравно казнићу 
свакога ко прича без микрофона, а сада ће пуномоћник Наташа Кандић да пита 
нешто и питаће преко суда и ја ћу Вам поставити ако сматрам  да треба питање, а 
Ви можете а не морате одговорити. Имамо ли неко питање које га нисмо питали? 
НАТАША КАНДИЋ: Ево ја има само још једно питање ако би хтео да нам каже 
када је он чуо детаљније шта се догодило? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте сазнали шта се десило, овако сад детаљи и тако 
даље? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Кад сам чуо? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па чуо сам од Горана Стопарића кад је кренуо он да 
сведочи, кад је прво је био на, прво је био бранио тог Цвјетана и не знам тог дечка 
ни не познам, онда је после променио изјаве, изјаву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да кажете да је сведочио на различите начине у 
поступку Цвјетана? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, свједочио је и вамо и вамо, против и за, е таквим 
се људима верује.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  И то Вам је Стопарић испричао овако или? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, он је причао догодио се, треба да иде тамо и шта ја 
знам.  
НАТАША КАНДИЋ: Па ево је ли може да се сети шта му је то, шта је сазнао од 
Стопарића? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не могу сад да причам зато што онај «К» и њега треба 
да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овај П-1 је ли на њега мислите? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: П, да. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, немам више питања. Само имам још једно питање, да 
ли је он, да ли је након суђења Цвјетану Саши или у току тог суђења, да ли га је, да 
ли је разговарао са адвокатом Цвјетана Саше? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У погледу чега да ли је разговарао? 
НАТАША КАНДИЋ: У погледу упутстава како да говори, шта да каже, да ли га је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нас не интересује његово сведочење, он је тамо био сведок, 
он је овде окривљени, нас шта је он рекао као сведок не занима уопште. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли је имао прилике да разговара? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, ја Цвјетана и не познам, не познам ни његовог 
адвоката, са никим нисам имао никакви контакт нити ми је ко било какву давао. 

К.В.04/2008 

ВРЗ 04
34



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 10.09.2008.године                                                 Страна 28/48 
 
 

                                                                                                                                           

НАТАША КАНДИЋ: Да ли су, да ли је пре хапшења или након првог суђења, да 
ли је отац Слободана и Драгана Медића разговарао са њим? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не. Ја њих лично не знам, није нико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он не сведочи овде против ниједног Медића, он је човек 
окривљени, он је окривљени. 
НАТАША КАНДИЋ: Ја тачно знам зашто питам, зато што је и током првог 
поступка многи нису смели ништа да кажу управо због тога, зато што је из 
породице Медића стижу озбиљне претње, зато што се плаше. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је овде окривљени, он је већ довољно сада у једној 
озбиљној ситуацији као окривљени.  
НАТАША КАНДИЋ: Па добро, али постоји и озбиљнија ситуација. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Мени није нико претио и нема зашта да ми прети, ја 
нисам уопште починио никакво дело, нити имам било какве везе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и Ви ћете сада овде да докажете да нисте били. 
Кажите. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро, и моје је питање да ли он, постоји неки разлог због 
којег он  штити Драгана Медића? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма он нема, он овде даје своју одбрану.  
НАТАША КАНДИЋ: Молим Вас без обзира што је оптужени ја га питам да ли 
постоји неки разлог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ма нема он овде, ја уопште не расправљам овде. Не, 
наравно да одбијам питање, не можете, ја Вам поново кажем, Ви интервенишете 
без микрофона, значи сада то поновите са микрофоном. Скакање, махање то не 
долази у обзир.  
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: (бранилац окр.Шолаја Миодрага) Импулсиван сам мало, 
извињавам се молим Вас. Ја бих молио да се питање пуномоћника оштећеног о 
томе да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекла сам већ окривљеном да не одговара. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Да својим исказом овде брани овде окр.Медића, да се 
такво питање одбије. Хвала лепо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окривљени не одговара на то питање, то сам му већ рекла, 
он је овде у ситуацији да даје своју одбрану, а не да било шта, било кога брани. 
Чекајте само да пустимо браниоца да би могао да напусти јер он иде на претрес. Је 
ли Ви напуштате или питање? Ко ће Вас сада да мења? Добро. За окр. Ђукић 
Жељка, је ли тако? Јесе ли Ви сагласни? Добро. 
 
 Претрес напушта бранилац адв. Звонко Радовановић, кога ће у даљем 
току претреса мењати адв. Ђуро Драгић, са чим је сагласан окр.Ђукић 
Жељко. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Мени је остало нејасно, да ли Ви то 
знате са сигурношћу где је зграда полиције у Подујеву? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Знам, па ту смо стајали аутобусом. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Молим? Дакле са сигурношћу знате 
то је зграда полиције у Подујеву? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Е добро, кад сте чули ту пуцњаву па 
рекосте неки су изашли напоље да виде о чему се ради па сте гледали лево, десно 
низ улицу, тако сте нам рекли, ја Вас питам из ког правца је допирала та пуцњава 
нисам, ако сте питани то опростите што понављам питање, јер ја нисам 
регистровао онда Ваш одговор. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Из ког је правца. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Из ког правца? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Као да је долазила из преке улице, тако мислим, не 
могу ја. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, не, ајде пробајте онда овако, 
правац  из кога сте Ви дошли и правац у коме идете, значи правац из кога сте 
дошли, па та зграда полиције, па ова кућа у којој се налазите, па нас у том смислу 
орјентишите? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не могу сад тачно да кажем. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ако можете, ако можете. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Одакле је пуцњава, не сећам се баш одакле је пуцњава 
долазила, не знам где је. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Одакле би то било, да ли би то било 
из правца из кога сте дошли или у правцу ка коме сте ишли па стали и зауставили 
се у тој кући? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па не знам. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Или нешто друго? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Преко пута. Значи. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Са преке стране? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Значи из правца одакле смо дошли аутобусом, тако 
некако. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Тако некако. Јуче сте рекли да сте 
чули како неко, ја ћу поновити Ваш термин «пичкара» како су нам наместили? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, јесте. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Је ли тако? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Рекао сам.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па да ли сте сазнали, да ли сте 
сазнали ко је то вама наместио, вама мислим јединици? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не. 
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ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли је било приче, да ли је било 
даље приче о томе ко је то наместио јединици? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не сећам се. Нисам слушао даље.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Још само једно питање. Ви сте колико 
у притвору већ? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: 11 месеци. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: 11 месеци сте у притвору и у току 
тога сте сазнали да Вас неки Горан Стопарић тамо терети лажно, је ли тако? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја сам то знао сведно. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да ли сте размишљали о томе зашто 
он то ради? Питао Вас је председник већа. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја нисам то сазнао у притвору, ја сам ишао два пута 
као сведок за то исто дело, једном код овог и једном код тог да не спомињем. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, хоћу да кажем имате пуно 
времена да размишљате у притвору и претпостављам да ако сте невин човек, ако 
немате никакве везе са овим. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Јесте, никакве везе. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да је основно о чему сваки разуман 
човек размишља јесте зашто ме неко лажно терети, због чега то ради. Који су то 
мотиви. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: То  не знам.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па Вас питам да ли сте Ви у том 
смислу размишљали, зашто Вас овај лажно терети? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Јесам размишљао, нормално да сам размишљао. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да, и до чега сте дошли. Чули смо 
објашњење рецимо Ђукића зашто га лажно терети, дао  је нека објашњења ми их 
можемо прихватити или не, али он је дао нека, и Боројевић, они су дали нека 
објашњења, па Вас питам да ли сте Ви о томе размишљали, имате ли Ви неко 
објашњење што он то ради? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па лаже, измишља да би само спасао своје дупе, 
можда је он тај који је био ту и који је то претресао и био. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Знам, али има вас у јединици по овом 
списку 130-140, зашто баш? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, он је ниског раста, а не Шолаја Миодраг, и он је 
био млад исто ко и ја, нек донесе слике како је он. 
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Зашто баш, зашто баш Ви а не неко 
други од  140-50 људи? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Мене позна. Па он је све предложио коме је знао, кога 
је знао, значи предложио је све из Шида малтене, добро није позвао по Шида да 
смо учествовали. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Давали сте код истражног судије објашњење, каже да ме 
искористи пошто не зна остале који су били у дворишту? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па да. Да ме искористи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А и зидали сте заједно, радили заједно и тако даље? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: То је таки човек који нема образа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте свих ових година комуницирали са неким из Ваше 
јединице осим Стопарића, ако сте комуницирали са Стопарићем? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Са њим нисам. Са никим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу, је ли то село у коме Ви живите, односно где је 
ова Ваша адреса је ли то близу Шида? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Јесте близу Шида, у мом селу нема нико ко је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Никог нема из ове? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Осим мене, ко је био у јединици.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли идете, да ли је то толико близу да можете свакога 
дана да одете у Шид, јесте ли претежно радил у Шиду или у том селу Вашем? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, радио сам по селима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По селима? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Радио сам некад и по Шиду.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. Још нешто пуномоћник оштећених. Да 
завршимо са њима. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Сад је судија Крстајић питао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Микрофон, микрофон опет.  
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Питан је да ли зна оптужени где се налази зграда 
МУП-а пошто ми имамо, он је рекао зна, пошто овде имамо ову једну скицу 
званичну која почиње «улаз у хаустор испред куће» и имамо Ђукићеву, имамо 
овде уписану неспорно улицу Рахмана Морине и очигледно да је различито 
лоциран МУП, да он  каже које је тачно место где је МУП? Да упореди.  
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ево ово је права скица. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Молим? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ево ово је. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Рахмана Морине, а где је? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не знам ја где је улица. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не, не, ово је улица Рахмана Морине, а где је 
МУП? Је ли ту? А видите ову другу слику, они су лоцирали овде, то је значи овде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опишите нам коју скицу гледате. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Контра, да. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Значи у овој. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Која је тачна? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ова је тачна шта је Ђукић Жељко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која, тачна је скица коју је  Ђукић Жељко сачинио? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, та је тачна. 
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АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, немам више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, бранилац је хтео нешто да Вас пита. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Судија ако могу ја да почнем. Значи да кренемо овако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Представите се. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: (бранилац окривљеног Миодрага Шолаја) Значи прво 
питање, били сте у воду код тог тзв. «Жуће», је ли било одељења у воду? Јесте 
били подељени по одељењима? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Колико се сећам били смо, шта ја знам. Било је. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Добро, а јесте ви имали командира одељења или сте 
непосредно, или вам је не посредно «Жућа» био командир? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: «Жућа» нам је био свима командир.  
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: А те ствари које сте носили, Момићу, јесу то биле 
цивилне његове ствари или нека његова војна опрема? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па било је, ја мислим да је био панцир, онај његов 
панцир, ту је била «Пролом вода» и још неких ствари, нисам ја загледао у туђе 
ствари.  
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: То сте стално са собом носили ово кад сте дошли, били 
у Подујеву? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да.  
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Добро, Ви јесте кад сте задужили опрему, јесте 
задужили комплет пушку са оним РАП-ом или само оквире или како? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па задужио сам комплетно, али оквире нисам ни 
носио пошто сам имао ту торбу и имао сам само један оквир овде и један ту, а ту 
торбицу нисам ни носио, оставио сам са стварима својима цивилним у аутобусу, 
значи то нисам ни носио. Где да носим ствари своје. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Добро, слелеће питање је било, колико је од прилике 
временски период прошао од кад сте дошли у ту кућу где сте били до момента кад 
се чула пуцњава? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Колики временски период? 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ:  Да? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па сад не знам баш тачно, пола сата, мало јаче, мало 
слабије, не сећам се баш тачно догађаја. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Осим Вас у ту улицу је ли било, јесу ушли кроз ту 
улицу прошло још припаданика из Ваше јединице, јесу отишли у друге куће или 
сте само Ви ушли? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисмо ми само били у тој улици, било је још 
припадника који су напред, и једне су и заборавили припаднике, тек су ишли 
навече по њих, значи нису ни знали, и нас би заборавили да нису ова двојица 
дошли по нас, значи једне су и заборавили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А који су ти које су заборавили? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па не знам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По имену не знате баш никога? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, не знам кога су заборавили, али чуо сам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико их је? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико их је заборављено, 5, 10, 20? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, не могу рећи кад не знам, него сам слушао причу 
да су једни остали у тој улици где смо ми, испред нас.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Извините. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Сад овде око, следеће питање, та пуцњава која се чула, 
је ли, да ли је то изгледало као да је негде врло близу или негде далеко? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па није изгледало, него одјекивало је као да је далеко, 
шта ја знам, не могу ја да оценим кад нисам био. Откуд знам где се то десило, то 
сам рекао сто пута. Далеко је било вероватно, па се више чуло као да одјекива, као 
туп онако шта знам туп звук.  
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Добро, немам више питања.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. И бранилац адв. Драгић.  
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Судија немам питања за Шолају, али предлажем да се мој 
клијент Боројевић, још он жели да допуни изјаву кратко и Медић је хтео да нешто 
каже да интервенише, па молим да им омогућите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да видимо сада, видела сам Ђукића и видела сам Медића, а 
Боројевић ће онда на крају. Добро, значи Медић се јавља да нема ништа да каже, 
изволите. Само значи прво колега да заврши, па онда Ви.  
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Само још једно питање, овде је окривљени рекао да је 
први пут детаљно о овом догађају чуо и о лицима која су учинила ово кривично 
дело, чуо од Стопарића. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Ако може да нам каже, да ли му је стопарић рекао 
разлоге због чега је решио да постане сведок оптужбе и да каже на суду ко је то 
урадио? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је сведок оптужбе то ни закон не познаје. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Односно, пардон, ево покушаћу да преформулишем, 
због чега је значи  Стопарић на суду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви хоћете да питате због чега је Стопарић променио исказ? 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Исказ, да. Ајте да скратимо.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У једном тренутку тврдио да Цвјетан Саша није извршио 
кривично дело, а после тога тврдио да је Цвјетан Саша извршио кривчно дело што 
нема везе са овим овде предметом јер нас Цвјетан овде не занима.  
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Има везе судија. Управо из разлога претњи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којих сад претњи? 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Које је навео пуномоћник оштећених да се наводно 
претило овде окривљеном.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо рекли. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Овде окривљени зна разлоге због чега и шта може да 
буде мотив Стопарићу због чега је његово име помињао и у претходним и у овом 
овде поступку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо питали значи. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Ја се извињавам службена белешка Горана Стопарића 
дата истражном судији је коришћена прликом испитивања овде окривљеног.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Службена белешка Стопарића? 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ:  Јесте. Јесте, његова службена белешка постоји у 
списима предмета, не знам тачно да ли дато у ком кривичном предмету, али знам 
сигурно у транскриптима то је истражни судија то користио приликом испита овде 
окривљеног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ћемо да предочимо то окривљеном, коме вероватно 
није јасно шта ми сада причамо. А о мотивима због чега Стопарић терети овде 
окривљеног ми смо разговарали, питали смо овде сведока, односно окривљеног 
зашто сведок тако говори, па онда сада не знам шта би друго могли да га питамо. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Не, ја знам судија који је мотив окривљеног Стопарића.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, који је мотив Стопарића.  
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Добро, мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је познат мотив Стопарић Горана да Вас терети 
и да говори да сте Ви извршили ово кривично дело? Је ли имате Ви мотив, је ли 
знате Ви зашто он то тако ради? То сам питала ја, па је питао судија Веско, питали 
су пуномоћници нешто на ту тему и сада пита Ваш бранилац, зашто би Стопарић 
рекао да сте то Ви урадили? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Он је рекао досадило ми више да живим у овом бедаку 
и у овој сиротињи, сваки дан кад погледам фрижидер празан, нећу више да ћутим 
идем сад да кажем Наташи Кандић, тако ми је рекао и после сам слушао приче да 
је он добијао од Наташе Кандић 5.000 ЕУР-а и да га је обукла од главе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које године? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па не знам тачно које године, али ми је причао ту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које године? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Мени је причао 2002-3. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад су уведени ЕУР-и, то само онако питам успут? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: 2003. тако. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад Вам је рекао и Ви сматрате да је новац мотив да 
Стопарић Горан терети управо Вас? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није он тако рекао, немојте му стављати, он је рекао 
«нећу више да ћутим идем код Наташе Кандић да кажем», то је рекао. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Нећу више да гледам празан фрижидер. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, рекао је нећу више да ћутим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, чули смо ушло је то у транскрипт.  
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ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Новац је у питању.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Значи измислио је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Новац или жеља да каже истину? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, новац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бранилац држи микрофон. Добро. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не да каже истину, него да за новац преокрене 
ситуацију, то сам хтео да кажем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад да видимо да ли неко од окривљених има нешто да Вас 
пита. Ђукић, ево има и судија Винка. 
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА-НИКИЋЕВИЋ: Само би Вам предочили, 
Ви сте на питање заменика тужиоца за Стопарића овако рекли да је он казао «доста 
ми је ћутње и доста ми је ћутње, овај како се зове и рекао иде, долазила ми је та 
нека Наташа Кандић и рекао је да иде њој да каже шта су ови починили», нисте 
спомињали новац, само да је рекао доста ми је ћутње? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам спомињао али о новцу се ради. 
ЧЛАН ВЕЋА СУДИЈА ВИНКА БЕРАХА-НИКИЋЕВИЋ: О новцу се ради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да видимо да ли неко од окривљених има нешто да 
пита? Кажите, морате да изађете овде. Морате.  Окр. Ђукић, шта имате да питате 
или неку примедбу, интервенцију. 
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па не знам како то правно да објасним. Скица моја и скица 
ова коју сте Ви овде сада предочавали оптуженом, он како сам ја схватио он каже и 
на једној и на дургој скици код СУП-а да је његова та улица где је он прешао са 
том својом групом где је отишао, да је ту негде право од СУП-а, не знам да ли је 
тако то било или не, е сада пошто се СУП на једној и на другој скици не налази на 
истом месту, ја би вас молио да то лоцирате прво где је СУП, јер он сад овде је 
испало контра на скици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо питали њега, он сматра да је СУП управо на оном 
месту како сте Ви означили на Вашој скици и да је Ваша скица тачна у погледу 
тога где су били аутобуси, где је био СУП и тако даље.  
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: То сам разумео, то сте у праву, али је пре тога док није 
видео скицу рекао да је негде улицу преко пута СУП-а прешао, право како се 
аутобус види, ако сам ја добро разумео, ја не знам, ја мислим да је тако рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је означио на Вашој скици да је равно од СУП-а, али на 
доле.  
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Добро. Онда у реду, ништа у вези тога, него сад ја би 
молио да те скице кад се користе, то ће људе збунити, да  Ви ако можете тражите 
од некога план града Подујева, да једном лоцирамо где је тај СУП. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то ћемо сада у ове предлоге да унесемо као Ваш 
предлог. 
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ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да не би, ја се извињавам, да не би господин пуномоћник 
оштећених користио скицу кад му која одговара.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је господин пуномоћник оштећених.  
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Господин како се зове. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он може да користи скицу коју хоће, ми ћемо то да 
ценимо. Немој да одговарате окривљеном без микрофона. 
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Не знам нисам правник, па слабо се служим са тим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи Ваш предлог је да се прибави план града 
Подујева. 
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Тачно да се лоцира где је СУП. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из тог доба или из данашњег доба? 
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ:  Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из тог доба? 
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па вероватно из тог доба, шта ће ми сада. Значи из тога 
доба где је СУП био и да ја тачно могу да видим још да ли је то тако и то, е сада 
још сам нешто хтео могу ли то сад или касније, не знам. Фотографије које смо ми 
сада добили, фотографије лешева, у којим је то улицама, на некима пише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То шта пише ту испод то је то што ми имамо. 
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: На једној пише  само улица Рахмана Морине, да се стави 
број молио би и ово где пише. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, је ли има питања за окривљеног па да завршимо са 
тим, а после ће бити предлози. 
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ма немам за њега, шта ћу га питати.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли неко има питања за окривљеног овог овде или 
можемо да га вратимо на место. Тужилац. Е сада се Ви вратите значи Ђукић ће се 
вратити на своје место па ћемо да завршимо са овим окривљеним, па ћемо онда на 
крају када буду предлози да унесемо предлоге од свих.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У истрази, значи његов исказ у истрази, 20 страна, то је 
пети пасус одоздо, ако се сећате причали смо о томе да ли познајете 
трећеокривљеног. Али у оном одговору Ви кажете ја сам имао своје сељобере 
тамо, што смо се напалили ајде да идемо да бранимо, после сам лупао главом где 
сам ишао, ко је од тих Ваших другара са вама још пошао? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па на Стопарића сам мислио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На Стопарића сте мислили? На кога Стопарића? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: На Дабића и. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А после сте лупали главом, зашто сте лупали главом? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Зашто сам лупао главом.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете ево, после сам лупао главом где сам ишао. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: После сам лупао главом јер ме тај Ваш господин 
сведок увукао у све ово, зашто сте Ви у  истрази прескочили Дабића да позовете 
кад сте требали мене да позивате, мене може да нађете а Дабића не може. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, то није питање. Питање је што сте лупали главом, то 
је било питање? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете тако тужиоца да питате. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја сам рекао зашто сам лупао главом, зато што ме је 
човек утрпао у неку ситуацију са којом немам везе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не кажете Ви зато, него каже идете да браните, а после 
сте лупали главом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта питамо? 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Брзо ме прекидате. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не можете вас двојица тако да разговарате. Је ли имате 
Ви нешто друго да одговорите осим овога. Тужиоче ја разумем, каже лупао сам 
главом зато што сам сада у овој ситуацији. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, после сам лупао главом где сам ишао. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не желим да вам одговорим. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи о томе прича где је био, па због тога што је тамо 
био је лупао главом, тако пише овде, сад ја питам да ли је то.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, па шта сад да нам објашњава свој исказ, знате. 
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја сам то објаснио у суштини зато што сам у сву ову 
ситуацију увлачен после тога, зато сам рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја сам ово разумео да се тамо нешто догодило, па је он 
лупао главом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Ви сматрате да је он се секирао што се нешто 
догодило и да је зато. Добро. Имате ли Ви још нешто да додате? Има ли још неко 
нешто да пита овог окривљеног? Ајде вратите се на место.  
 
 Да ли је то Боројевић желео да изнесе још нешто у своју одбрану или о чему 
се ради? 
 
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Јесте судија, Боројевић жели да допуни. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да дода нешто? 
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Жели да допуни свој исказ у погледу мотива зашто би га 
још по његовом мишљењу Стопарић теретио, јуче је објаснио једну ствар, а 
касније се накнадно сетио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли то сада у овој фази или у фази када будемо 
саслушавали Стопарића.  
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Ја мислим да је сада боља варијанта обзиром да је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
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Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 
Да се поново, додатно испита опт.Боројевић Драган, обзиром да жели  

још нешто да дода у своју одбрану.  
 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.  
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Добар дан свима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан, изволите. 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Кратко само у вези Горана Стопарића што ми је јуче 
промакло, не знам како нисам се сетио, 2000. године ја сам радио у дискотеци зове 
се «Париз», власник је Далибор Миљковић. Стопарић је дошао на улаз. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где се то налази? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: У Шиду. У Шиду, да, не знам улицу верујте, главна 
улица, Корзо. Значи дискотека «Париз», дошао је Стопарић тамо на улаз и није 
хтео да купи карту и ту овај момак што је продавао карте не можеш ти да уђеш без 
карте, као зовите ми Боројевића, Стопарић каже, ја долазим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је знао да Ви ту радите? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Да, да, знао је, знао је. Ја долазим он мртав пијан, 
Стопарић, стао је, нешто рашчупан, сав никакав, реко шта је проблем, као нећу ја 
да платим улаз, како то, ко мене може, ја реко ајде пијан си сад не можеш и да 
платиш не можеш да уђеш унутра и да платиш не можеш проћи, пијан не можеш 
да уђеш и уватим га за раме и изгурам га до стазе, до улице, значи то је било у 
ходнику на улазу у дискотеку и он ту као мени шта ти јуче си дошао у Шид, сад да 
не кажем како ми је рекао, опсовао ми је мајку избегличку, знате и ја сам га ту 
ишамарао, ударио сам му можда пет, шест, седам шамара, не знам и он је одмако 
се од мене неких 5-6 метара, као осветићу ти се ја за ово, наместићу ти зврчку 
неку, не знам ја сам ту мислио да ће наместити нешто, да ће да скупи неке своје 
индијанце тамо да ме туку немам појма, ја сам му поручио кад год дођеш ја сам ту 
викендом дођи, па ако ћеш. Нисам ни помислио да може да ме увеже са овим, са 
овим злочином и само да кажем то су видели Стругар Игор који је продавао карте, 
звани «Зуба» и Деветак Милош звани «Гица», ето и молим суд да их позове да 
кажу, мислим да је то један још од мотива зашто он мене увезује са овим, са овим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи он има два разлога да Вас лажно терети, осим 
догађаја са Тањом, то је и догађај у дискотеци. 
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ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Свети ми се човек за нешто, сто посто ми се свети,  а 
зашто не знам, ево ја наводим шта би могло да буде. Али свети ми се, ја немам везе 
са овим ништа.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Е толико, хвала вам што сте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.  
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не, не, само интервенција, зашто нам 
то јуче нисте рекли. 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Не знам како ми је промакло верујте ми. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сетио се. 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Значи много питања, потпитања, ја верујте ми 
стварно не знам како ми је промакло. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добор. Тужилац. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је ли то било пре оног разлога од јуче или после? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: 2000. године било је у јануару месецу у првој 
половини. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, али ја не знам када је онај први био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац пита да ли је прво био тај «Париз», па онда она 
девојка? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Е сад не могу да се сетим, можда је било ту разлика 
неких  10-15-20 дана, не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи то је у року од две недеље, значи то се дешавало? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Те године исте. Микрофон. 
 Не зна које је било пре девојка или «Париз». Добро. Јесте још нешто хтели 
да додате. 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Ђукић Ви шта сте хтели да додате. А питање, 
изволите Боројевићу има Ђукић нешто да Вас пита, вратите се овде.  
 Сад ћемо, имамо у транскрипту Стругар и још.  
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: У вези јучерашње изјаве, пошто нисам искористио 
прилику да поставим питање само ако може. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, изволите. 
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да ли се сећа, значи непосредно нашег доласка у Пролом 
Бању и да ли се сећа да ли је било наређено да се сви шишамо на кратко и бријемо, 
ако се сећа да одговори да или не? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Сећам се, шишали смо се сви и бријали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био неко са брадом? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Не. Не знам, не знам. Углавном био је брица тамо и 
сви смо морали нешто на «кеца» да се ошишамо, да тако кажем, на кратко.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите.  
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ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да ли сам онда и ја у складу са тим наређењем био 
ошишан и обријан? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате Ђукића из тог доба? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја се њега сећам, рекао сам јуче као огромног човека 
са 150 кила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питали смо јуче Ђукићу да ли сте имали браду, бркове.  
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ево веруј ми «Брко» ја не могу да се сетим, веруј ми, 
значи мајке ми, знаш да би реко ја сад да али не могу да лупам ја напамет сад не 
сећам се више. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите Ђукићу. 
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: И још једно само у вези онога у аутобусу, предочаван му 
је исказ који је дао 19.10. страна 5 први ред, било је, где је рекао било је неке приче 
у аутобусу, али добро то знате то сте јуче читали, где је он рекао да је мене чуо да 
сам поставио питање у вези тога ко је и шта је и описао ме је тако како ме је 
описао и како је описао, ја сам се налазио по његовим речима треће, друго, можда 
прво седало у аутобусу, а он се налазио значи у задњем делу аутобуса, сада да 
мислим предочи себи колико је дужина аутобуса и величина, како сам ја којом 
јачином гласа да би он ако се налазио у задњем делу аутобуса чуо то моје питање, 
значи да ли сам ја то тихо рекао, мислим то значи да сам морао гласније? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо питали јуче, јесте викали, је ли било љуто или бесно 
или иронично? 
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: И то да питам још ако је гледао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то смо питали јуче. 
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Јесте питан, али ја се не сећам одговора, извињавам се, ево 
ако може, ако се сећа да ме је видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче пустићемо окривљеног да се брани.  
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да имам толико кила, то све како је рекао, ако је гледао у 
мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли викао Ђукић када је то питао, је ли то било гласно, је 
ли било бесно и тако даље? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја не могу сад то да кажем, не знам.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био љут? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Углавном знам да устао човек, он је сто посто, висок 
крупан и питао је нека се јави ко је то урадио, е сад којим тоном је он то рекао, да 
ли је он викао, не, љутито, ја не знам сад би ја нагађао ту, а нећу. «Брко» веруј ми 
значи. 
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Не, добро, задовољан сам одговором. 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Како си ти то којим тоном рекао ја сад то не могу јер 
прошло је 10 година.  
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ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Уреду, само још једно питање ако може, значи ако ме 
гледа кад сам то говорио, да ли је он на мени приметио озбиљно лице или човека 
са осмехом док је то изговарао и са тим би завршио и ништа друго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте видели да се он смеје или је озбиљан или шта? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Не знам, не сећам се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели уопште његово лице? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Па видео сам лице, али сад ја не могу да ли се он 
смејао или. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још нешто, нема? Шта је, да ли имате још неко питање? 
ОПТ.ЖЕЉКО ЂУКИЋ:Не, не, ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Шта је тужиоче, микрофон. Је ли то питање за 
Ђукића или шта? Прво питање је било за шишање, да.  Вратите се Ви слободно на 
место.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па да ли су Медић Боца и Медић Драган се ошишали? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Командант је имао реп, везао га је у коњски реп. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, а да ли се Медић Драган ошишао? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: За њега не знам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па како то за неке важи а за неке не важи? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, тужилац пита је ли Медић Драган изгледао исто овако 
као сада, видели сте га ту, заједно седите или не? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Не знам, не знам сад би ја нагађао ту да кажем јесте, 
није, кад не знам ево не сећам се, не знам. За команданта знам да је имао реп до 
пола леђа је имао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Медић Слободан, Боца.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала Вам можете да се вратите на место. Са 
испитивањем окривљених смо завршили тако да смо ми практично данас завршили 
све оно што је било планирано да радимо и сутра, а за сутра нисмо обезбедили 
никакве сведоке, нити било шта шта би евентуално могли да радимо, због тога ја 
предлажем да са овим данас завршимо претрес и да се претходно договоримо шта 
ћемо радити у овом наредном термину који имамо у октобру, а онда да пређемо и 
на предлоге које имају странке. Пре свега интересује ме за када можемо да 
обезбедимо и то ћемо се договорити на који начин да оштећени дођу овде, због 
тога што би тада хтела да резевишем ову судницу, а не неку другу. Значи да ли они 
могу у октобру или не? Да комуницирате. Ми имамо термине. Деца нису овде. 
Само укључите микрофон.  Само укључите микрофон овај средњи микрофон. 
НАТАША КАНДИЋ: Само је на Косову је само Енвер Дурићи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, знам. 
НАТАША КАНДИЋ: Остали су у Енглеској, деца иду у школу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам то. 
НАТАША КАНДИЋ: Ја морам да разговарам и да видим. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да разговарамо и да видимо кад то може. Ми имамо 
термине у октобру и тада немамо ову судницу, имамо четворку, где је то по мени 
ја то не би тамо радила, сем ако ви не инсистирате, и имамо термине у новембру 
10, 11. и 12. лакша нам је и боља ова судница и због превођења и тако даље. 
НАТАША КАНДИЋ: 10, 11. и 12. ? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 10, 11. и 12. новембар.  
НАТАША КАНДИЋ: Три дана? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Три дана. Ако можете видите да ли. Ви 11. новембра имате 
суђење. Добро, ми ћемо евентуално да се договоримо ако деца тада могу да дођу 
да почнемо тога дана суђење касније. Можда ће вам се одложити то у Четвртом 
суду, знате како то већ. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: У 08,30. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет микрофон и сад све ово, сад причам ја и то је неки 
одговор. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не, ја хоћу да кажем да ја и госпођа Кандић 
имамо суђење у 08,30, 11. у Четвртом општинском суду, неће кратко трајати јер је 
то саслушање приватног тужиоца Николића, трајаће до 11. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, под условом да сви дођу. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не, не, ево овде имали смо пре неки дан суђење 
где је Наташа давала исказ врло кратко а трајало је до 11, према томе не могу да 
кажем да ће да траје кратко. Не знам шта ће Тома да каже, не знам хоће ли ова, 
имају три сведока су предложена, не знам да ли ће судија да позове те сведоке.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Евентуално ћемо тога дана да почнемо касније, ако деца 
тада могу да дођу. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Начелно ја то само кажем. 
НАТАША КАНДИЋ: А дајте нам термине у октобру.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Начелно ако. 
НАТАША КАНДИЋ: А јел имате термини децембар? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 06, 07. и 08. октобар, али тада имамо судницу број 4. 
Уколико за тада. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не, мислим боље у новембру. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да је боље  овде када буду оштећени.  
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ово је четворка.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Биће у октобру, да, да. Значи биће у октобру, само питам да 
ли оштећени. 
НАТАША КАНДИЋ: 06, 07. и 08. а да ли имате за децембар? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Немам за децембар ништа. Али можемо да се 
договоримо ако је њима згодније да дођу због школе и тако даље да то буде у 
децембру договорићемо се за децембар, то ће опет бити тако неки почетак месеца.  
НАТАША КАНДИЋ: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ће опет бити тако неки почетак месеца. 
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НАТАША КАНДИЋ: Почетак је ли? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, или уколико они због обавеза у школи могу да дођу 
само у време распуста и тако даље ми ћемо се  прилагодити томе, само то опет 
морам да знам због тога да резервишем судницу. 
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Добро. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи школским обавезама деци ћемо се апсолутно 
прилагођавати. Посебно што они путују и они нису овде у земљи. И рећи ћете ми 
још. 
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Је ли у 09,30 судија? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У 09,30. Рећи ћете ми још, на ком језику ће они да дају овде 
исказ да знамо ког ћемо преводиоца да обезбеђујемо, значи то све унапред треба да 
знамо и то се овде сад договарамо. 
НАТАША КАНДИЋ: Овако, у преходном поступку они су говорили на енглеском, 
они могу енглески и албански и ште је нама отац, очеви на албанском, Енвер 
Дурићи на албанском. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли мислите да им је згодније на енглеском обзиром да 
тамо иду у школу? 
НАТАША КАНДИЋ: Па згодније зато што су бољи преводиоци овде на 
енглеском. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, онда ћемо за децу да узмемо нека на енглеском,  да 
таквог преводиоца да обезбедимо, а за родитеље албански и договорићемо се онда 
да направимо тај неки распоред када ће они да дођу, видите само да ли могу у 
новембру, да ли могу у децембру. 
НАТАША КАНДИЋ: Или распуст када је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или када је распуст значи, у сваком случају значи нећемо 
ићи по оном редоследу који закон предвиђа, оштећене нећемо моћи да 
саслушавамо у октобру, то је прва ствар коју сам сматрала да окривљени и 
браниоци и тужилац и пуномоћници требају да знају. Друга ствар која мене 
занима, тужилац у оптужници, браниоци молим Вас да погледате као и окривљени 
предлаже да се у доказном поступку прочита исказ сведока Цвјетан Саше, од каже 
13.11.2007. 
 Микрофон. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: То сам хтео да кажем, у оптужници је наведено него 
нисам хтео да пишем у приговору, наведен је исказ Цвјетан Саше и ја сам био на 
том саслушању кад је Цвјетан јасно изјавио да неће да даје никакву изјаву.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је тај исказ који тужилац предлаже да се прочита 
и тужилац предлаже да се прочита исказ сведока Стопарић Горана који је такође 
дат пред истражним судијом Окружног суда у Београду, овде Већа за ратне 
злочине. Да ли ће бити сагласности или пак можда предлога да се они овде 
непосредно позову на главни претрес или ћемо ми сами да одлучујемо о томе? 
Шта мисли одбрана.  
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АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ:  Ја мислим непосредно судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Цвјетан и Стопарић? 
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ:  Тако је, на томе су инсистирали и то је најбоља варијанта 
уколико суд може обезбедити молимо да нам то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и Ви сматрате исто тако.  
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: У односу на Цвјетана остављам суду на оцену да ли ће 
га позивати или неће, с обзиром да је неспорно, односно ноторно је да је он поднео 
човек захтев, ванредни правни лек,  захтев за понављање поступка тако да не знам 
уопште да ли има сврсисходно с обзиром да је у таквој ситуацији, да он дође овде 
и сведочи, али у сваком случају инсистирамо да суд обезбеди присуство значи 
сведока Стопарић Горана, чују адресу не знамо и као бранилац Шолаја Миодрага, 
предлажем да се обавезно у овом поступку саслуша сведок Александар Дабић који 
је био предложен од стране тужилаштва у истражном поступку, али тамо су стално 
стизали извештаји да је он не непознат на адреси него да није код куће, тако да бих 
молио значи да се преко ОУП-а Шид провери тачно адреса окивљеног Дабића, 
постоји и списи у истрази ја могу да дам ту адресу то је Шид, насеље Исток. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не мора, имамо то у предмету. 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ:  Да, имате ту. Значи да се преко те адресе поново 
позове, и  у сваком случају да се и његово присуство обезбеди у овоме суду. Значи 
само за та два сведока.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, осим тога, имамо овог Стругара, јел тако, као 
предлог, ово што сте Ви сад изнели Боројевићу, јел тако, то ће бити предлог за 
сведоке? Ови који су присуствовали тим батинама, јел тако? Добро, онда ћемо за 
октобар месец у дане 06. 07. и 08., да позовемо сведоке према распореду који ћу ја 
да вам доставим, углавном биће то сведоци Јанковић, за сада, Јанковић, 
Анастасијевић, овај доктор Марковић Драган, људи који су били ту и видели то, 
сачинили ове скице, фотодокументацију, то је криминалистички техничар, 
оперативни радни, и овај Анастасијевић, и ту ће бити још неко од сведока. За 
Стопарића ћемо оставити један дан, за П-1 ћемо оставити један или два дана, и за 
Стопарића исто тако, доставићу Вам распоред следеће недеље. Да ли неко за те 
дане има неки предлог или неки други предлог. Изволите. 
НАТАША КАНДИЋ: Ја имам предлог мислим да ће користити ако зовемо 
Анастасијевића морамо да зовемо и онда начелника полиције у то време, то је 
Небојша Маљковић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он није овде у оптужници. 
НАТАША КАНДИЋ: Па није уопште, ја не знам зашто није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то ће бити онда неки нови предлози. Ајде онда те 
нове дајте писмено и да можемо да одлучимо о томе. 
НАТАША КАНДИЋ: Он је криминалистички инспектор, овај начелник полиције, 
мислим да је то врло. 

К.В.04/2008 

ВРЗ 04
34



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 10.09.2008.године                                                 Страна 45/48 
 
 

                                                                                                                                           

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте нам онда писмено предлоге за сведоке који нису у 
оптужници да би могли да доставимо и окривљенима.  
НАТАША КАНДИЋ: Постоји један локални полицајац Тома кога сви су у 
претходном поступку идентификовали, значи треба да почнемо са тим начелником 
полиције Небојшом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они нису у оптужници, почињемо са овим што је у 
оптужници, дајте предлоге писмено, ја вас зато и питам, значи ти начелника 
полиције тада из Подујева предлажете. Да ли пуномоћници могу онда пре него што 
направимо распоред за октобар месец да нам доставе писмено? Дајте нам, 
доставите нам писмено те сведоке. Да ли неко има још нешто да каже? Изволите. 
Прво окривљени Ђукић, па онда другоокривљени Боројевић, изволите Ђукићу. 
Овде, овде увек, да би се снимило. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: У вези ових фотографија што сам већ говорио, због чега се 
нама сад те фотографије из улице те Ивана Косанчића то нама у оптужници нема, 
та улица Ивана Косанчића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су фотографије које су уз записник о увиђају, то што 
има ми смо вам доставили обзиром да смо јуче показивали и шта пише испод њих 
то је то, ништа више не пише осим тога. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Е сад, оним осталим фотографијама не знам одакле су, не 
пише се где су, само на једној фотографији пише улица Рахмана Морине, нема 
броја, а на осталима нема чак ни улице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Да знамо одакле је то. И само једно питање у вези, 
спомиње се овде преводилац да ће бити некакав. Тај ко ће преводити са енглеског 
на албански или са албанског на српски ко ће тај бити? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како са албанског на енглеског и то, деца која су тада 
рањена а преживела су иду у школу и говоре у свакодневном животу енглески 
језик. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: То разумем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они ће овде пред судом да говоре на енглеском, званичан 
судски преводила преводиће, који је дао заклетву, преводиће овде нама на српски. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: То ја разумем, али нисам то желео да питам, него ко нама 
преводи рецимо тај Албанац који ће да сведочи, он ће да сведочи, ко преводи са 
албанског мени на српски да би ја разумео? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто, преводилац, судски тумач. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Шта је по националности, желим да знам? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам шта је по националности, појма немам. Мене 
интересује да ли он зна језик и да је заклет судски тумач, а  не знам уопште шта је. 
Мислим нисам гледала списак, јел. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Немам ја примедбу да тај буде, ко ће бити, да ме само 
разумете, да ме не разумете погрешно. Пошто у претходном поступку који је вођен 
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код Цвјетан Саше преводилац је био Албанац или неки не знам тумач од УНМИК-
а, не знам од кога ли, с Косова, нека он буде ја ништа немам против тога али бих ја 
ако имам право, предложио да то буде човек Србин који зна албански језик, а 
имамо таквих људи с Косова. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде баш ћу да погледам онај списак тумача, ако нађем 
неког таквог позваћемо га. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Значајно ми је због превода пошто ја не разумем албански 
језик, да се поново не би десило, циничан је био, смијао се, како је, да се не би 
изврнула та изјава тога сведока, да ли ме разумете. Значи да седи човек, да слуша 
како говори. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, наћи ћемо неког озбиљног неког тумача, ево баш ћу 
да погледам списак и баш ћу да. Тужиоче полако. Ја ћу да погледам списак, да 
одаберем, ако тада буде примедби Ви ћете увек моћи да интервенишете, е сада да 
видимо тужилац шта има да каже. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па мени се ово не допада, да ли то значи да је преводилац 
у случају Цвјетан Саше био неозбиљан, кажете наћи ћемо неког озбиљног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто то сада, сада то какав је био преводилац у Цвјетан 
Саше. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али, и какве везе има преводилац са смејао се 
цинично, није цинично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па добро тужиоче, какве то везе. Ви ћутите, наравно да не 
можете. Ја сам погрешила термине за октобар, не, не, нисам погрешила, ово 
гледамо за децембар нешто. Кажите. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Да одговорим ако смем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не да одговарате сад тужиоцу, Цвјетан ово-оно, тумачи и 
то, не, ја сам схватила Вашу примедбу, Ваше жеље, погледаћу ја, изабраћемо неког 
тумача. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Ја немам ништа против да буде, само да може да преведе 
реч нормално, реч да преведе нормално, добар дан, да преведе добар дан, али сам 
изговор те речи може да промени неко ко слуша. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, некога ко ће се понашати, добро, разумем, још нека 
примедба односно предлог. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Предлог, па не знам ово сад, дал сад то да, ово сад 
одлагање, већ спомињете децембар месец, ја овде сам у притвору 11 месеци. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не спомиње се децембар месец из неких посебних разлога, 
нешто што због природе рада на овим предметима као и на предметима 
организованог криминала и рада у овој згради ми морамо унапред да резервишемо 
судницу у којима ћемо држати суђење, због списка сведока који се налазе у 
оптужници ја знам да њих све нећу моћи да испитам, нити ја нити ви у октобру 
месецу, и знам такође да ћу морати некога да позовем и за децембар, значи ја због 
тога заузимам ове суднице. 
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ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Ја то разумем и желим само да кажем још на то, мени је 
све једно, можете и децу ту звати и то терати и на летњом распусту, али ја ....у 
затвору, не знам да ли ме схваћате, мени је интерес, да изађем, и да ме пустите да 
се браним са слободе ако могу, имам четворо деце исто која иду у школу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је предлог да Вам се укине притвор, јел? 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Ако је могуће, имам децу, нико ми не ради у породици, 
имам четверо деце у сада можда најгорим годинама, најстарија ћерка ми завршава 
четврти разред средње школе, средња ми ћерка полази у први разред средње 
школе, иде у Сремску Митровицу, први пут је одвојена од куће, од породице, 
најмлађа ћерка ми завршава осми разред, имам сина од годину ипо дана кога нисам 
видио од како је напунио седам месеци. И сад ово може да траје овако, летњи 
распуст и ово-оно, ја не знам, па ако можете да ми укинете притвор да се браним 
са слободе, ако је могуће, ништа друго. Немам више ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите, да ли има још неко неки предлог? Изволите. 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Само да питам да ли можем да добијем ја изјаву 
сведока П-1, што је он дао код истражног судије, да ли може то да ми се достави. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Може, да Вам се достави у фотокопији. Јел треба још 
нешто или не? 
ОПТ.ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: И да се позове што пре тај П-1, јел то је кључни 
човек што мене оптужује да је мене видео у том дворишту. Ето само да се он што 
пре доведете, ето само то, хвала. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Седите, тужилац поводом предлога окривљеног 
Ђукић Жељка. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Противим се предлогу, из истих оних разлога због којих 
је притвор одређен и продужаван. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хоћемо ли ми сада да се повучемо да одлучимо о 
овом предлогу за Ђукића и да онда даље завршимо ово. Будите овде у судници, 
једно пет, десет минута, не знам колико ћемо овде поразговарати. 
 
 
 
 
 Седите, ми смо за сада одбили предлог првоокривљеног Ђукић Жељка да му 
се притвор укине, налазећи да и даље стоје разлози због којих је притвор одређен, 
у сваком случају Ви можете да стављате у било којој фази поступка предлог да 
Вам се притвор укине, као и да се жалите на свако решење о продужењу притвора. 
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Данашњи претрес се одлаже а нарадни заказује за: 
 

-06. 07. и 08.октобар 2008.године у 09.30 часова, судница број 4. 
 
 
 
 
 

Добићете следеће недеље распоред сведока, за сваки од тих дана и добићете 
оно што сте тражили од писмених доказа сви, преко управе.окривљени Шолаја Ви 
ћете бити одведени према оном Вашем писму које сте тражили онда када управа 
затвора то буде могла да организује, можда и највероватније у неку суботу, на 
гробље где  Вам је сахрањен отац. 
 
 
Довиђења. 
 
 
 
Записничар                                                                            Председник већа-судија 
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