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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала седите.

Констатује се да су приступили:

• Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,

• Пуномоћници оштећених адв.Драгољуб Тодоровић и Наташа 
Кандић,

• Окривљени Ђукић Жељко са браниоцем адв.Звонком 
Радовановићем,

• Окривљени Медић Драган са браниоцем адв.Мирославом 
Перковићем,

• Окривљени Боројевић Драган са браниоцем адв.Ђуром Драгићем,

• Окривљени Шолаја Миодраг са браниоцем адв.Сашом 
Петровићем,

Присутан је и сведок П-1, који се налази у посебној просторији 
овога суда.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За данас имамо информацију из Окружног затвора у
Београду да је здравствено стање окривљених тако да они могу да прате 
данашњи претрес. Такође имам информацију од Службе за помоћ и подршку 
сведоцима да се сведок данас осећа безбедно те да она питања која прошли 
пут нисам допустила да се постављају, данас ће моћи да се постављају.
Да ли можемо да почнемо данас претрес?

Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се главни претрес ОДРЖИ 

Наставак доказног поступка 

Позовите молим вас сведока П-1. 
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Констатује се да је током испитивања сведока П-1 у судницу 
постављена непровидна завеса између дела у коме се налази судско веће и
окривљени.

Налаже се режији да прекине емитовање слике из суднице током 
испитивања сведока.

Пред судом је сведок П-1. 
 

Наставак доказног поступка.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми ћемо данас да наставимо са вашим испитивањем,
ја сам добила информацију од Службе за помоћ и подршку да данас нема 
сметњи да вам се постављају питања која су везана за неки ваш ранији живот,
ваше образовање, запослење раније и тако даље. Јел то у реду?
СВЕДОК П-1: У реду је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли остају на снази ове мере, значи ова непровидна 
завеса и тако даље, нема потребе да било шта мењамо у погледу ваше 
заштите?
СВЕДОК П-1: Нема потребе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми, у међувремену ви сте доставили скицу која 
је овде подељена прошлог пута, јел тако?
СВЕДОК П-1: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сматрате да. Да ли су сви добили скицу, јел тако.
То смо констатовали 21.децембра. Да ли има потребе да нам нешто ту 
објашњавате или не?
СВЕДОК П-1: Па ја сам се стварно трудио да на том малом папиру, мало сам 
више можда исписао, па ако некоме није јасно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то ћемо онда да вам поставимо нека питања 
касније. Ви претпостављам, окривљени Ђукићу претпостављам да ви имате 
нека питања везано за ову скицу. Молим, можда ја треба да говорим гласније,
а и сведок. Добро. Приђите ви мало ближе микрофону или ћете говорити 
гласније. Ми смо у међувремену саслушали овде оштећене, односно 
преживелу, децу која су преживела све ово и њихове очеве који су оштећени,
као једног оштећеног. Па смо чули и неке друге ствари које се мало разликују 
од онога што сте нам ви рекли и због тога ћу ја сада да вам поставим нека 
питања пре него што омогућим странкама да вас питају. Кажу оштећени та 
деца која су преживела овај злочин да су рецимо током пуцања сва лица која 
су пуцала на њих имала исте униформе, и да су ту у дворишту сви имали исте 
униформе, док сте ви говорили да је један од оних који су пуцали у оштећене 
имао униформу другачију, односно униформу САЈ-а?
СВЕДОК П-1: Ја сам навео да је постојао један, прво лице са, гледано са лева 
у десно из правца, непосредно из правца ја пошто сам стајао испред њих, прво 
то лице је било ПЈП. То је доста слична униформа, мало је можда дезен 
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другачији и постојао је овај задњи који је седи, који је стајао и то је била 
униформа САЈ-а, то сам рекао да је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па шта мислите да деца нису то могла да разликују 
или шта. Да су могли да помешају, да се њима учинило исто, шта?
СВЕДОК П-1: Па пазите, у суштини то су јако сличне униформе, само неко 
које професионалац може вероватно да препозна разлику у том маскирном 
дезену који је. Рецимо та ПЈП униформа није различита, разликује се по знаку,
који постоји, по том прслуку где је био натпис полиције и овај припадник 
САЈ-а то је био, мислим да је био комбинезон ал та шара је мало, мало ужа 
него што је, углавном то је маскирна униформа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Онда када описујете начин на који су 
припадници јединице и та још једна особа пуцали, кажете да су се они 
поставили у нешто што је личило на стрељачки вод, односно да су били, тако 
сам бар ја разумела у врсти, односно у низу. Док деца оштећени сада Саранда 
ја мислим, описују да судећи према повредама, односно закључују да судећи 
према повредама које су задобили морало је да дође до пуцања из два правца,
значи не из врсте него из два правца?
СВЕДОК П-1: Па ја сам навео да су они стојали, како сам рекао то је истина у
тој некој врсти где један, Медић Драган је био мало, мало можда на корак 
испред те врсте, а овај, док је задњи, рецимо тај Шолаја Миодраг он је био као 
мало, као да је било мало, није било праволинијски него је као мало 
заломљено. Можда на два корака испред.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, везано за убиство Шефкате Богујевци, ради се 
о женској особи плаве косе коју ви описујете да је претходно уведена у тај 
један посебан објекат и затим да је убијена. Оштећени кажу да су то убиство 
видели. Ви сте причали да за време док сте гледали то убиство нисте видели 
оштећене ту у дворишту?
СВЕДОК П-1: Па ја нисам могао да видим пошто сам био у ћошку куће, прве 
приземне куће која се налази са улаза улице у двориште, ја сам био у том 
самом ћошку, тако да је мој поглед тај зид куће заклањао ту стазу која је 
водила на улаз, на улицу. Тако да нисам мога да видим ни моменат кад су они 
враћени и уведени у двориште, јер ми је био заклоњен поглед.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажу оштећени да када су се вратили са улице у
двориште и видели испред тог објекта своју мајку, односно своју стрину, ту 
жену плаве косе, да је у том тренутку поред ње било више припадника 
јединице а не само један, затим да су њена деца када су видела шта се дешава 
и када је у њу пуцано запомагали, викали, дозивали је «мама, мама». Да ли сте 
ви тако нешто видели, чули? Ви сте причали о том једном припаднику 
јединице, они говоре да је било више њих.
СВЕДОК П-1: Био је тај припадник плави који је извршио убиство и ја сам 
био ту када је мене прво одгурнуо па жену коју је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Они тако нешто не описују, да је дошло до неког 
сукоба између вас и тог припадника јединице, они тако нешто не говоре?
СВЕДОК П-1: Ја сам навео да сам био ја, и он је био и када је он изашао из те 
куће госпођа је почела да вришти и ја кад сам се окренуо видео сам тог 
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припадника како стоји на улазу закопчавајући панталоне, обраћајући се мени 
шта ја разговарам са њом уопште, шта ме интересује, прилази нама, прво мене 
одгурује држећи пушку са оба две руке, једном за цев другом за.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то сте описали. Ви сте описали ту особу која је 
Шефкате Богујевци убила да је висок, крупан, плаве косе и тако даље, плаве 
пути, међутим о такој некој особи не говоре оштећени који су то гледали, који 
су ту особу видели. Чак оштећена Саранда Богујевци каже да ли се сећате 
овог војника који је вашу тетку или стрину Шефкату одвојио и увео у ту стару 
кућу или тај објекат, да ли сте њега описали, каже не, заборавила сам на њега.
Сада када се сећам тога био је доста висок, крупнији да тако кажем, тамнокос 
са брадом, тако га се сећам.
СВЕДОК П-1: Не, то је био тај момак који је имао и капу на глави, кратко 
ошишан, тако да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Плаве косе, плаве пути, како?
СВЕДОК П-1: Вероватно само ја сам могао из близине да приметим да је он
плаве косе, да је светао, ја сам био баш на, он је мени пришао значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Близу њега.
СВЕДОК П-1: Близу њега и он је мене одгурнуо и ја сам у том моменту 
угледао и његово лице и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Та особа да ли је пуцала и у оштећене или не?
СВЕДОК П-1: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. И везано за опис овога места које се догодило, ја 
ћу вама сада ту, да вам не би предочавала шта је ко рекао, да покажем једну 
скицу и да ми кажете. Вашу скицу смо показали оштећеном Сељатину 
Богујевци и Сафету Богујевци, они су се ту нешто снашли, односно нису се 
снашли, нису могли да се изјасне, па вама ћу показати скицу коју је сачинио 
оштећени Сељатин Богујевци, па ћете ми рећи да ли ви ту евентуално можете 
да се снађете и да покажете ту место са кога сте гледали неки од ових 
догађаја.

Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се сведоку покаже скица коју је сачинио оштећени Сељатин 
Богујевци како би се изјаснио да ли на овој скици може да идентификује 
место на коме је стајао и да ли евентуално препознаје неки од објеката.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли има потребе да стављамо скицу на документ 
камеру? Не, ако буде показивао сведок, јел можете ви да се снађете ту?
СВЕДОК П-1: Да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете, јел можете онда да нам покажете нешто?
Само ћемо то да ставимо на документ камеру. Ставите само на документ 
камеру скицу, ви молим вас приђите овде. Да ли режија може да укључи 
документ камеру нама овде у судници, тако да виде окривљени, браниоци,
пуномоћници и тужилац. Кажите, изволите.
СВЕДОК П-1: Овај број 5 мени то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Број 5 шта је то?
СВЕДОК П-1: По мени то је ова прва кућа са улаза у двориште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете ви то по улицама да идентификујете?
Ђукићу нека сведок погледа скицу па ћете да изађете да питате шта треба.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ви сте исто то, ја се извињавам, па не али нашта 
то личи, извините судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче пустићемо онда окривљеног да стави ту 
примедбу тако што ће да изађе. Изволите изађите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па наравно нека изађе, али му објасните шта гледа, у
скици на којој нема ни једног улаза, мислим објасните му шта је човек 
нацртао, они су, ово није игра замки него је ово.
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Имам примедбу на господина тужиоца да не сугерише 
сведоку како шта да окрене, сведок је био на лицу места, он зна шта је видео,
зна где је ишао, зна где је која кућа, где се шта налази, нека он то опише. Ја 
сам сведоку томе оштећеном сам предочио то да нисам тако видео па нека сам 
и овај сведок то види и молим тужиоца да то не ради више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала вам, вратите се.
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: А то је врло битно молим вас, та скица је врло битна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вратите се на место. Значи ја ћу сада да опоменем све 
да се у судници, молим вас да се сада сви понашамо тихо и смирено док 
сведок погледа и каже да ли може или не, он није сачинио ову скицу он је 
сачинио неку своју скицу, да ли може овде или не може да идентификује 
објекте. Ако можете можете, ако не можете да се снађете такође ћете рећи да 
не можете и то је то, шта можете да кажете, то нисте ви сачинили, ја вам 
кажем то је сачинио оштећени Сељатин.
СВЕДОК П-1: Па слична је доста скица само што, хтео сам да питам овај број 
5 да ли је то, јел то улаз у двориште, пошто ја сам био само у том дворишту,
да ли ово 7, 6, и 5 то ми личи да је то двориште, то ме наводи, једино што је 
разлика од ова, ако је ово кућа број 6 два и три спрата ја сам нацртао да је она 
била мало можда испред доле, али ово ме подсећа на то двориште. Ја сам 
СУП нисам видео зграду СУП-а али сам СУП био ставио са ове стране овде,
нисам ишао у СУП, нисам знао да је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро то ћемо овако да унесемо.
СВЕДОК П-1: Али углавном ми је слична доста.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:

Сведок изјављује да је ова скица слична, да је он можда мало 
другачије означио објекат и то велику кућу и да му се чини да препознаје 
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двориште у коме је био а које се налазио омеђеном објектима 5, 6, 7, 3 и
линијом уз коју је означено зид.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви потпуно сигурни или не, или је то овако 
на прво гледање?
СВЕДОК П-1: Па на прво гледање ми тако изгледа. Јел могу да питам да ли је 
ово улица, мене подсећа да је ово улица где су паркирани аутобуси били,
уствари овде би требала да дође улица горе, овде горе би требала да дође 
улица где су паркирани аутобуси у коју смо ми скренули десно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро ми смо унели ово овако колико сте ви сада 
видели, то је то. Можете да се вратите. Има ли неко још сада да пита у овој 
фази сведока нешто везано за ову скицу или касније кад буде постављао 
питања остала, можемо то и онда. Вратите се ви на место.
СВЕДОК П-1: Ја не познајем овај околни, тако да мени само ово двориште,
мислим да је ово је двориште, то ме подсећа и једино што је разлика да је ова 
кућа црвена је била надовезана на ову приземну кућу из које су изведени 
цивили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала вам, можете да се вратите на место.
Режија искључите документ камеру. Постоје само још неке две, три ствари 
које ја желим да вас питам, како сте раздуживали оружје када сте се вратили 
у Пролом бању, тако што сте потписивали, нешто предавали уз потпис, тако 
што је евидентирано ко шта предаје, колико муниције, које оружје и тако 
даље, или не.
СВЕДОК П-1: Па колико сам ја, ја сам вратио оружје, камион је био паркиран 
испред до самих скоро степеница, испред хотела, колико сам ја приметио нико 
није ту био да је неко контролисао, да је неко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је евидентирао неко број пушке коју враћете,
муницију?
СВЕДОК П-1: Није, чак сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми, да ли се неко одмах тада када сте се 
вратили у Пролом бању вратио кући или су сви остали ту и онда сте се сви 
заједно вратили тамо у Нови Сад, Шид и остала места?
СВЕДОК П-1: Па ја нисам знао да се, после сам чуо да су се неки враћали,
пошто се ја нисам удаљавао из собе и ту са тог спрата, после сам чуо да су 
неки отишли, што не знам, са сигурношћу не могу да тврдим како и шта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кажите ми када сте се ви, када сте кренули ту из 
Пролом бање, када сте се враћали, јесте ли ви сматрали да потпуно напуштате 
ту јединицу, напуштате учешће у тим ратним операцијама, односно борби на 
Косову, да ћете се раздужити или сте сматрали да је то неки привремени 
одмор, па да ћете накнадно после да се враћате за неки тај други терен за који 
сте се и вратили?
СВЕДОК П-1: Не, ја сам сматрао да је то дефинитивно готово и сматрао сам 
да је тада требало доћи до неке истраге да се утврди то што је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел вама неко рекао да је дефинитивно готово?
СВЕДОК П-1: Не, командант.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел вам рекао командант идите кући па ћемо можда да 
вас позовемо, ако треба или је рекао е сад је готово остављате оно и радите,
остављате оружје, униформе и радите свој цивилни посао?
СВЕДОК П-1: Командант Слободан Медић он је рекао испред хотела пре него 
што смо ушли у аутобусе да идемо кући, да морамо бит, да о томе не смемо да 
причамо што се десило и да ћемо бит позвани, да чекамо други задатак, да се 
не удаљавамо пуно из.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да чекате други задатак?
СВЕДОК П-1: Да, што ја нисам сматрао да ће се, да ће доћи уопште до тога 
јер сам сматрао да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, него питам само шта је он рекао. Па јел то било 
онда дефинитивно удаљавање или привремено удаљавање?
СВЕДОК П-1: Па по речима командантан било је привремено удаљавање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел ту уз команданта био још неко из полиције или је 
само он то вама саопштио?
СВЕДОК П-1: Он лично, он.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел био са њим још неко, на пример из ПЈП из САЈ,
из Министарства?
СВЕДОК П-1: У том моменту није стајао нико са њим, али сам чуо да је 
долазио, нисам сигуран да ли је тај задњи дан или, да је долазио командант 
САЈ-а, да ли је био командант београдског Трајковић Живко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Живко Трајковић?
СВЕДОК П-1: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је то што сам ја хтела да вас питам за сада.
Да видимо да ли везано за ове нове моменте који су се десили и ове нове 
скице, исказе оштећених, да ли може тужилац, односно прво чланови већа да 
ли имају питања, не, тужилац, нема, пуномоћници не, браниоци. Бранилац 
Перковић је можда прошли пут остао ускраћен за могућност да постави 
питања за која је сведок сада рекао да су безбедна и тако даље, тако да ако 
нема адвокат Звонко Радовановић који је први. Звонко, немате.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Везано за ову скицу само да објасни, што 
мени није најјасније везано за овог човека плаве косе који је убио жену.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју скицу, коју је сачинио овај сведок?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Сведок П-1, мислим на његову скицу.
Сведок је означио да је човек који је убио жену плаве косе практично изашао 
у исто време на два излаза, тако овде је написано?
СВЕДОК П-1: У моменту када је он извршио убиство над том женом.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Пише плави шкорпион који погнуто трчи 
према улазу на улицу, па према приземној кући, отворен пролаз, пише. А овде 
где сте овај амфорски пролаз написали одавде излази плави шкорпион са 
покривеном руком на лицу, сад ово даље не могу, пролази, ја га гледам и тако 
даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел има ту неких бројева или нема?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Нема никаквих бројева.
СВЕДОК П-1: Ја сам под А, Б Ц, стављао.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или слова. Јел то нека динамика догађаја, шта је то?
СВЕДОК П-1: У моменту када је плави шкорпион.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па спорно је где је изашао, написао је на 
два излаза је изашао у исто време исти човек.
СВЕДОК П-1: Не, не, није изашао на два. У моменту када је извршио убиство 
плаве жене ја сам се у том моменту окренуо према приземној кући, према зиду 
приземне куће тако да ја нисам видео где се он удаљио, да ли је изашао на овај 
излаз на улицу или је тек када је извршено стрељање ових цивила, када сам ја 
се нашао на стази, ја сам видео њега да стоји, да стоји иза тог амфорног 
пролаза да гледа и када је он можда помислио да ја идем према њему он је 
тада заклонио и кренуо погнуто уза зид и изашао на тај излаз, улаз који води 
са улице у двориште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ви питате, браниоче ви питате где је тај, којим 
путем је та особа изашла на улицу. Јел то?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Да, да, куда је изашла.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете да покажете којим путем је изашла на 
улицу, сада на овој скици?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Како се кретао.
СВЕДОК П-1: Он је буквално.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:

На тражење браниоца окривљеног Ђукић Жељка, адвоката Звонка 
Радовановића сведок на скици означава пут којим је припадник јединице 
а који је убио жену плаве косе изашао на улицу и то оловком црвене боје.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ћете то да уцртате оловком црвене боје. Само пут,
онако линију једну.
СВЕДОК П-1: Значи ја кад сам се нашао на стази овој ја сам га видио да стоји 
овде, са ове стране амфорског пролаза и да гледа, у том моменту када сам ја 
долазио, када сам стигао до ове стазе он је овим путем погунуто, погнуто са 
руком на преко лица изашао уз овај зид до пролаза, до улаза са улице у
двориште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, дајте молим вас ту скицу овде на документ 
камеру. Режија молим вас укључите документ камеру да погледамо овај пут 
којим је изашао припадник јединице који је убио жену плаве косе. Па ви сте 
то означили том оловком црвене боје?
СВЕДОК П-1: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК П-1: Значи он није изашао на два излаза у истом моменту, него је 
после извршења убиства жене када ја сам се окренуо лицем према овој кући,
он се удаљио са места извршења и ја нисам гледао где је изашао, пошто сам у
том моменту зачули су се повици са улице «врачај то и поби, враћај», међутим 
кад се овде издешавало стрељање цивила ја сам, пошто сам избегао, наставио 
и дошао до ове стазе, гледавши њега да стоји овде и да гледа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И да вас види, јел?
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СВЕДОК П-1:  У том правцу и он је у том моменту кренуо према излазу овом 
црвеном линијом на излаз који води са улице у двориште.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На овај отворени пролаз, јел?
СВЕДОК П-1: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Значи јел он зна да сте ви, видео је да сте 
ви гледали то убиство?
СВЕДОК П-1: Он је видео мене да сам ја њега, он је видео мене ја сам видео 
њега.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Кажите ми код ових претресања цивила ви 
сте рекли да сте покушавали то да спречите да сте и практично одговорили, и
да су они извели напоље људе, па на којој удаљености сте ви се расправљали 
са окривљенима од цивила?
СВЕДОК П-1: Ево ја сам пришао, овде сам ставио да сам ја пришао овде 
буквално до саме стазе, гледавши.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које је то слово, како сте то означили?
СВЕДОК П-1: Па то је ово вероватно «Ф». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Ф»? 
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: «Е, Е». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: «Е». 
СВЕДОК П-1: «Е», то је «Е», да. Претходно сам гледао овде сам означио са 
«Д», и када сам, у том моменту сам слушао да те цивиле од појединих се чуло 
«враћај то у кућу и поби», од појединих се чуло «уза зид са њима, шта се 
чека», и то ме је баш оно довело у ситуацију, не знам да приђем, да покушам 
да смирим то, међутим тад сам пришао кажем овде и, да ли сам ја успео да их 
смирим те страсти.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: А шта сте им тачно рекли том приликом,
јесте ли викали?
СВЕДОК П-1: Ја нисам викао, ја сам рекао да оставе те цивиле, да је полиција 
задужена за њих, да их прегледа да ли су наоружани, да ли имају оружја, ако 
немају оружја да их одведу у полицијску станицу да им се попишу имена и да 
оставе људе на миру, ми немамо везе са људима, са цивилима.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: А цивили јел гледају то расправљање, јел 
они посматрају то?
СВЕДОК П-1: Па цивили су стајали ту, тако да.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Јесу ли видели то?
СВЕДОК П-1: Па морали су да виде.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Морали су.
СВЕДОК П-1: Сад дал су морали, дал су разумели шта ја говорим, колико сам 
ја схватио да неки су помало и причали српски, тако да.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Сад ми реците, по повратку у Подујево, у
Пролом бањи, нисте рекли, само ме занима због, ситуација када у тој ТВ сали 
долази до расправе, ви знате да је човек убио жену, он зна да сте ви видели ту 
ситуацију, сад ту има још људи, десетак како сте ви описали.
СВЕДОК П-1: Да у том, на «Л» као кауч је био.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Моменат, вратите се на место, режија искључите 
документ камеру и вратите нам слику суднице али само наравно овде за веће и
странке. Изволите, укључите микрофон. Сећате се питања, јесте ли разумели?
СВЕДОК П-1: Јел можете мало, споменули сте горе у Пролом бањи када сам.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Да, да у ТВ сали седите у неком салону.
СВЕДОК П-1: Да, па као на ходнику, собе су биле па испред самог 
степеништа, то је био као кауч неки на «Л» и ту је телевизор.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: И ви ту питате тог човека, њему се 
обраћате.
СВЕДОК П-1: Ја се обраћам, ја сам тог човека препознао.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Да.
СВЕДОК П-1: Ја сам тог човека плаве косе који је извршио убиство над 
плавом женом и препознао, ја сам га питао «јеси ли ти пуцао и убио ону 
жену» где сам доживео негодовање значи од момка који је црне косе, који се 
представио да је из Ниша, и рекао речима шта ја хоћу, као «шта ти хоћеш 
пандурчино, ако хоћеш ја сам из Ниша», навео је он и улицу и број, «дођи код 
мене па ако хоћеш да ме ухапсиш па ме ухапси», и то је било.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па добро, с обзиром на то да сте.
СВЕДОК П-1: С тим да се тај плави није уопште, он је ћутао није се.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па добро. С обзиром на то да сте изјавили 
да сте од почетка били уплашени за свој живот, за породицу, да сте из тих 
разлога уопште и приступили овој јединици, због чега ви то радите, шта је 
циљ, шта желите да постигнете тим питањем, када ви већ знате да он то јесте 
у радио а он зна да сте ви то видели. Ту су људи, ви ризикујете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим да смо једно такво ваше питање већ чули и
чули одговор, ево ја сад то тражим али ви оно у најкраћим цртама.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па шта је желео да постигне тиме?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, ја мислим да је питање било како се тада нисте 
плашили, а сад нам кажите шта сте хтели да постигнете с тим?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па позната му је ситуација, све се зна, а при 
том је уплашен за свој живот, све време то тврди, е сад ме занима шта је циљ?
СВЕДОК П-1: Па ја како сам навео ту је било, у ствари нећу да мешам 
професионализам људи који су професионални полицајци и војске, ја се нисам 
никад сусретао са лицима који нису професионално и школовани и обучени да 
носе оружје, нисам никад учествовао у таквим дејствима. Било је један 
одређени део «Шкорпиона» који су такође људи негодовали и нису се слагали 
са тим свим, што сам ја сматрао да једноставно нисам могао да издржим да не 
питам човека зашто, једноставно интересовало ме је зашто је без икаквог 
разлога, стрељао, убио жену која му није, нити је била наоружана нити је 
била, и био сам огорчен понашањем тим таквим бахтим, јер је и мене 
одгурнуо, ја сам се осећао и једноставно хтео сам да знам да видим, да ли је 
човек ил није човек или шта је, ето то. Ја се нисам, где сам наишао на људе 
који су га подржавали и мени је ту било јасно све, да ту.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: А који су људи који га нису подржавали у
тој јединице, јел знате име, презиме, рекли сте сада да је било људи који су се 
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противили таквом понашању, ко су они, како се зову, да ли сте ви имали 
подршку од некога, ви једини тамо се буните против тога. Јесте ли имали неку 
подршку од некога?
СВЕДОК П-1: Па ја нисам имао подршку, мислим подршку, ја сам сматрао.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па онако сами против 150 људи, мислим?
СВЕДОК П-1: Ја сам сматрао да је ово правна, цивилна држава, да тако нешто 
овде не може да се деси, да једноставно то је за мене нешто што сам ја први 
пут у животу се срео са таквим нечим, ја, не знам, сматрао сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја морам да вас питам, јесте ли ви то онако потпуно 
јавно говорили тако да вас сви чују е ово није смело да се деси или сте то само 
тако питали?
СВЕДОК П-1: Не, ја сам њега само питао онако да ли си ти пуцао и убио ону 
жену, зашто си убио, интересовало ме је зашто, због чега, јер на мене је то 
оставило јако велик утисак и разочарења и стреса и свега и нисам могао да,
једноставно то је изашло из мене, хтео сам да знам зашто, због чега а да ли ће
он бити приведен правди, да ли ће одговарати за то ја нисам био надлежан за 
то. Кад сам видео и суочио се да у ствари и он има подршку тог свега што се 
десило, већине, значи да има подршку већине припадника то што се десило у
том дворишту, ја више нисам имао, нити сам био фактички.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па добро, нисте одговорили.
СВЕДОК П-1: Редован полицајац, да сам био редован полицајац то можда би 
се другачије, можда би га и ухапсио, па можда би ме и убили, па не знам шта 
да кажем.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па нису вас убили.
СВЕДОК П-1: Није ми први пут кад сам хапсио, радио сам у служби, значи 
мој живот је био, ја од оног момента када сам отишао у школу унутрашњих 
послова ја сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да вам кажем. Сачекајте. Бранилац каже да нисте 
одговорили заправо ово.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па није одговорио да ли зна или не зна 
имена људи који су били против таквог поступања?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су подржавали тај ваш став?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Да ли зна или не зна?
СВЕДОК П-1: Не знам, не знам стварно, али било је већина, било је 
негодовања и у аутобусу, било је, али.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па шта су причали у том аутобусу, ко је 
причао осим Ђукића, чули смо да је он?
СВЕДОК П-1: Па да, он је као се, као се.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па добро, а ко је још, има ли неко још?
СВЕДОК П-1: Па чуло се из задњег дела аутобуса, из задњег дела аутобуса 
шат се десило, вероватно људи који нису били они ту ни у близини, шта се 
десило, зашто идемо назад, чак и неких онако не знам, као кукања, плакања,
или тако нешто, није било плакања али људи који се стварно нису слагали са 
тим што се десило. А ја их не знам поименично.
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АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Ја нисам судија разумео баш ни читајући 
овај транскрипт како је тај разговор између њега и Медића и ко је ту био,
Боројевић у аутобусу када он, нисам схватио уопште. Шта се, он се 
успротивио, да ли је то неко, ми смо чули од сведока овде, саслушавани су 
многи, да је он у аутобусу нешто негодовао. Па ако може да нам објасни тај 
разговор још један пут имамо овде окривљене.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разговор у аутобусу у повратку, јел?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Да, да, у повратку одмах након догађаја.
Где он њему каже добро, добро, ја сам пуцао, не знам зашто му то говори,
потпуно ми је нејасно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је ова страна 18, јел, од 11.децембра?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Да, то је та страна, тако је. Ја то баш ништа 
нисам могао да схватим, ако може још један пут сталожено да нам објасни 
шта он прича, какав је то разговор, зашто он каже добро ја сам пуцао, кад га 
пита окривљени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде онда почните од тога, када уђете у аутобус, ко 
вози, припадник ваше јединице или неко цивилно лице?
СВЕДОК П-1: Јел можете да поновите?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Припадник ваше јединице или неки цивил вози 
аутобус?
СВЕДОК П-1: Цивил је возио аутобус.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где седите ви, где седе остали окривљени ако их 
видите, да ли су сви у том аутобусу или у неком другом?
СВЕДОК П-1: Било је два аутобуса, оба аутобуса су била фактички попуњена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ови наши окривљени јесу ли сви у вашем аутобусу 
или не?
СВЕДОК П-1: Ђукић Жељко је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где седи?
СВЕДОК П-1: Боројевић. Он је седио на првом седишту иза возача.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље?
СВЕДОК П-1: Седио је преко пута мене је седио Медић Драган, и до њега је 
седио Боројевић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где ви седите?
СВЕДОК П-1: Ја седим са леве стране, ја мислим да је био можда четврто или 
пето седиште иза Ђукића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, у реду где је возач или у оном реду преко пута?
СВЕДОК П-1: На тој страни где је возач.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а Боројевић и Медић?
СВЕДОК П-1: Ја њих нисам ни видео да су седели преко пута мене пошто је 
мој поглед био упућен на то двориште где су улазили припадници САЈ-а,
истрчавали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Гледали сте шта се дешава?
СВЕДОК П-1: У моменту када сам ја видео да припадник један САЈ-а у ћебету 
износи, истрчава из тог дворишта у правцу горе где су били првенствено 
паркирани аутобуси, мени је то после свега овога што сам видео, мене је то,

ВРЗ 04
34



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 21.01.2009.године Страна 14/58 

К.В.4/08 

нити сам се ја коме обраћао, ја сам само онако на глас викнуо да ће за ово кад 
тад неко да одговара, на шта се Ђукић насмејао онако цинично и рекао па као 
ко је могао да изврши, као ко је могао да побије ту децу. Тада ме је неко 
повукао, пришао ми, ја погледам Медић Драган седи преко пута мене, ја њему 
кажем, приђем наслоним се и кажем му па ви побисте ту децу, ви сте могли и
мене да убијете, а је он онако сав, гледа као, па као како, где си ти био као. И
онда сам ја закључио да они мене фактички уопште нису, самим тим што сам 
ја рекао да ће кад тад неко да одговара и он мене пита шта си ти ту тражио,
где си ти био, јеси ли ти пуцао, или шта си тражио, ја сам видио онако у
његовим очима да баш, баш није. Враћам се назад у Подујево шта ће бит 
самном, фактички сам ја себе разоткрио да сам ја њих видио, ја сам реко, уз 
његово одобравање да је све то било у реду, што се он дигао и рекао да је он
то учинио, ако неко има нешто против да ће му јебат мајку и убит га ту, ја сам 
њему реко да, да, не брини се као јасно, јасно, и више нисам знао шта да 
кажем, ишли смо назад у Подујево знајући свестан да ли ћу да преживим, да 
сам им сметња да, тако да се ја нисам удаљавао уопште из собе и био сам 
онако приправан да ће неко, чак нисам, слабо сам и спавао, био сам баш 
приправан чувао се да не. Очекујући да ће доћи неко, да ће неко извршит неку 
истрагу и да ће неко, не «Шкорпиони», него полиција која је задужена за то,
међутим од тога ништа није се десило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро констатовали смо да сте ви ту скоро поновили 
то идентично.
СВЕДОК П-1: Ако је тај мој страх.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је сад јасније браниоче.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па добро јасније ми, јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите даље.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Само да се вратим, сад ме је подсетио 
сведок на ту ситуацију каже да је он закључио да они нису уопште њега ни 
видели приликом стрељања цивила, убиства. Сад на овој скици он је описао 
где се налази ту тачно. Колико отприлике метара они са цивилима иду, гурају 
их пушкама, колико то, колико ходају, колико траје то све, колико прелазе 20, 
30 метара, кад их први пут видите?
СВЕДОК П-1: Ја сам навео да нисам могао да видим када су цивили уведени 
са улице и да ли су ту стојали, у ствари на тој стази, јер мој поглед је био 
заклонит са зидом куће према, јер сам се ја налазио између, у ћошку том 
фактички самог зида који се надовезује и те прве приземне куће. После 
извршења од стране овог плавог, убиства ове плаве жене, значи у његовом 
удаљавању у том моменту се већ чује са улице «враћај то, враћај то и поби». 
Тако да ја када прилазим, када је извршио плави убиство ја сам се окренуо 
према овој кући и погледао сам доле, уз ту кућу била је мало онако као нешто 
окопано да ли је за цвеће нешто било, у том моменту ја сам ту запалио 
цигарету, у том моменту цивили нагуравани већином крећући се онако уназад 
иду на мене. Ни претпостављајући, нит замислит да долази до нечег, да може 
до тако нечег да дође, да сам се ја окренуо и гледао буквално, они су једно,
дошли на једно три метра можда четири метра до мене, од тог зида, та страна 
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те куће ја не знам да ли је била можда од осам до десет метара, значи тај зид,
ако сам се ја налазио близу самог овог зида и ћошка куће, они су дошли на 
мене, на три метра, фактички три, четири метра. И када сам ја направио на 
трећем кораку је почело пуцање, да ли су мене видели, да ли је мене видео 
ПЈП, Ђукић, Саша Цвјетан, Медић Драган и Боројевић, али мислим да ме је 
видео Шолаја. Он је морао да ме види јер ја сам га погледао, то се јако брзо 
дешавало, пуцњава је почела страховита и из тога сам ја закључио када сам ја 
се обратио у аутобусу да они мене фактички нису ни могли да виде већина од
њих. Да ли су ме видели или нису ја не знам, то они знају, не могу да тврдим 
али то је процена моја. Зашто је он мене питао где си ти био и шта си ти 
радио, јеси ли ти пуцао или где си био и шта си ти тамо тражио. Јер ја нисам 
ишао са њима у групи, они су групно одлазили напоље и враћали се, значи 
враћали те цивиле. Ја нити сам ишао са њима у групи нити сам се враћао, нити 
сам враћао те цивиле, нагуравао их уз зид.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: А зашто њих нисте питали у Пролом бањи 
зашто ви побисте те људе него питате овог човека који убија жену само, значи 
знате, видео вас Шолаја ево сад сте рекли, што њега не питате, он не изгледа 
нешто?
СВЕДОК П-1: Па то би већ било сулудо.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: По опису ово је много опаснији тип, зато 
вас питам, овај што је убио жену, зашто Шолају не питате насамо, је ли бре,
што ти уби ове људе? Кад сте се већ упуштали.
СВЕДОК П-1: Па ја, после разговора са овим, значи на том спрату горе, ја сам 
већ видео какво је расположење ту, да је то значи одобрено од већине, они 
сматрају да је то њихов начин борбе против не знам, тероризма који је био 
циљ, тако да ја даље упуштање ићи од собе до собе и истраживати ко шта.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па не, видели сте Шолају на степеницама 
рецимо, исто то вече, а овога питате после пар дана?
СВЕДОК П-1: Исто то вече.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Исто то вече иде као, хвали се нешто с
неким парама?
СВЕДОК П-1: Пошто сам питао плавог, значи накнадно долази Шолаја, видео 
сам онда да нема, да је ситуација значи расположење њихово да је то 
одобрено, фактички да они сматрају то као, већина њих у реду, тако да ја 
нисам више смео, односно чуо сам то што он похвалио се, као сретан, мени је 
то било ужасно да се неко с таквим нечим може да се хвали. Ја не могу да 
кажем, ја сам имао мишљење у самом старту да је то једно, да ли је припадала 
ДБ-у или коме је то, да је то једна јединица професионална, а и сматрао сам 
тако, али ствари су ме убрзо увериле да то није тако, да је велика разлика 
између професионалаца и људи који су са неким другим циљевима узели 
оружје да се боре.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, режија да ли можете да укључите ове мониторе 
за окривљене, за странке и за веће, а наравно немамо емитовање из суднице,
само овде за нас, ја видим да нема. Сведок сведочи тако да га не види јавност.
Сад имамо. Изволите браниоче.

ВРЗ 04
34



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 21.01.2009.године Страна 16/58 

К.В.4/08 

АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Пошто је био ту на лицу места и гледао по 
његовим речима цео догађај, да ли може да определи отприлике где су 
завршили ти пројектили када су пуцали у зид, у ком делу, где?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који пројектили?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па из оружја, овог стрељачког,
окривљених? Па добро, он је стајао ту и да је остао по његовим речима и он
би био мртав данас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли може да закључи где су завршили јел?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Е сад, да ли можете да закључите, имамо 
зид, имамо кућу, где су ти пројектили могли да ударе, како су стајала та лица,
цивили у односу на њих, равно, право?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У групи или како?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Овде на овом цртежу овако, или.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јесте ли видели где су?
СВЕДОК П-1: Право, испред њих, испред њихових оружја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели где су завршили пројектили?
СВЕДОК П-1: Па ја нисам.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Где су могли да заврше?
СВЕДОК П-1: Ја нисам вршио увиђај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта ће нам закључак сведока?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Јесу ли били ближе овом зиду од два метра 
висине који је обележио или зиду куће, сад ми то није јасно, цивили?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То би био закључак сведока. А где су били цивили?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Да, да, јесу ли били ближе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Та група цивила?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Од зида куће рецимо колико су, овде их је 
баш наслонио на кућу, колико ја схватам ову скицу, сад.
СВЕДОК П-1: Ја сам мало проширио ту скицу да бих могао да, мало је ужа,
коцкастија, то двориште. Да бих могао све то да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да би могли да уцртате све.
СВЕДОК П-1: Јер много је тај мањи простор између те прве приземне куће и,
фактички дође као правоугаони.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Јесу ли стајали ближе кући или ближе зиду 
овом од два метра који је од дворишта зид?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чега се сећате, немојте да конструишете.
СВЕДОК П-1: Ја сам стајао, значи моја леђа су била окренута према зиду који 
је надовезан на кућу, приземну прву, цивили су били испред мене, стрељачки 
вод је био испред цивила, тако да, пуцање је извршено у правцу.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: У вашем правцу?
СВЕДОК П-1: У мом правцу.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Значи није могло по кући да се виде, да 
заврше пројектили?
СВЕДОК П-1: Не, то знам, стварно не знам.
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АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: То не знате, добро. Ништа онда. Сад само 
још, ето молио бих да ми објасните, завршило се ово све, вратили сте се кући,
сад тај други, рекли сте код другог одласка на терен да сте практично морали 
да идете тамо, да сте мобилисани принудно, рекли сте и први пут, ал ајде 
добро, први пут, ал други пут знате с ким имате посла и сад ви одлазите.
Кажете тражио ме Боца, долазио, па где је он то долазио, где вас је нашао,
како вас је нашао? Па није објаснио, то је други пут, он је рекао за кафић.
СВЕДОК П-1: Ја сам навео да је неко дошао, не сећам се ко, али да је неко 
дошао код мене с родитељима где сам живео да је обавештен да ја морам да 
идем, и ја сам отишао, знао сам да Боцо, да је то било фактички неко као 
штаб, у том кафићу «Бонапарто», и ја сам отишао до тог кафића и разговарао 
са Боцом да, да ли да ја једноставно, да ли мора да се иде, он је рекао ти 
мораш да идеш, то је била строга наредба, значи ја сам чак покушао да кад 
сам већ био мобилисан и кад је све већ то тако, ја нисам представљао и
представљам да су они део САЈ-а, да ли је део САЈ-а, коме је шта то 
припадало, да ли је то био тада МУП да ли је прелазило у надлежности САЈ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па чекајте, јер он вама, први пут сте мислили да је 
САЈ.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Да, то је први пут.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сте тамо ипак одлучили, кажете да у Подујеву,
питали сте да пређете у онај САЈ и онда шта сте ви мислили, јел то САЈ или 
шта је?
СВЕДОК П-1: Други пут, значи то кад сам разговарао с њим, кад сам рекао да 
ја, да сам ја имао прилику, да сам ја добијао и војни позив да идем, да сам ја 
регулисао то с тим што сам радио у служби, поднео радну књижицу, где ми је 
ударен печат, да сам одслужио војни рок и да ћу бит позван, ако будем 
потребан. Имао сам кажем и позив из градског СУП-а од, да идем, са 
редовном полицијом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где да идете, исто на Косово?
СВЕДОК П-1: Да, да идем са редовном полицијом, за мене рат никад није 
представљао нешто што, ја сам изашао из службе и био сам цивил, ако се 
морало ић зна се које су службе да, војска или полиција може да дође.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и зашто сте отишли други пут?
СВЕДОК П-1: Тада је било објашњено да то први пут није било регулисано 
како треба од стране Слободана Медића, да смо ми сада добили решење, да је 
он добио нека решења да смо ми припојени САЈ-у да смо ми САЈ, да смо ми 
редовни фактички.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад вама он то каже?
СВЕДОК П-1: Тада други пут.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На пример у које то време, на пример јел то већ мај 
или је то април или?
СВЕДОК П-1: То је после првог повратка, и одмах недалеко, можда не знам да 
ли је прошло десетак дана да су поново позвали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вас позвали?
СВЕДОК П-1: Да. Ја нисам имао значи .
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И Слободан Медић лично вама каже да је добио 
решење. Кажем Слободан Медић лично вама каже да је добио решење да сте 
ви САЈ?
СВЕДОК П-1: Да је он припојен буквално САЈ-у, да је то то и ја нисам имао, и
полиција је МУП Републике Србије, МУП, значи и САЈ и полиција редовна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А стаж, плата и то, јел вам то каже?
СВЕДОК П-1: И да ће бит плата, редовно плаћање, пошто први пут не знам 
шта је то било, није било регулисано, ни та решења ни плате ни, тако да и
било је тако, било је тако, значи дошли смо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А обзиром да познајете све те људе тамо из полиције,
то, јел ту у том штабу у кафићу са Слободаном Медићем седи још неко из 
званичне полиције, ко му даје ауторитет свему томе што он прича?
СВЕДОК П-1: Пазите, он је возио аутомобил на коме су биле «М» таблице,
тако да, плаве «М» таблице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А који ауто?
СВЕДОК П-1: БМВ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: БМВ са овим полицијским таблицама возио, и тад 
исто кад?
СВЕДОК П-1: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дошао је у тај кафић с тим аутом, јел седи неко с њим 
из званичне полиције ко му даје ауторитет свему томе што он прича, неко из 
полиције, из ДБ-а не знам из САЈ-а, ПЈП-а и то?
СВЕДОК П-1: У том моменту није седио, али први пут значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Први пут?
СВЕДОК П-1: Први пут кад смо били ту је био начелник новосадског СУП-а
то је био, тада у тадашње време, не могу да се сетим сада презимена тог 
начелника, он је био на лицу места који је, значи први пут кад смо били, он је 
био на лицу места и полицијско возило где је дочекивао, вероватно, не знам,
он је био присутан, тако да значи други пут кад је било, то кад је он и рекао да 
је сада све регулисано, да смо ми редовни САЈ, да смо ми на списковима, да 
смо ми, значи подаци наши стоје ту и ту, ја сад не могу, ја значи ако сам 
заведен, значи ја морам да се јавим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А оно кад идете тамо, онда из, значи када од својих 
кућа крећете тим аутобусима, па узимате униформе, па онда се возите до 
Пролом бање, па од Пролом бање до Подујева и описујете ту ситуацију да се 
Слободан Медић са својим обезбеђењем вози испред вас, није у аутобусу, већ 
у неком свом аутомобилу, и у тој ситуацији његов аутомобил има какве 
таблице?
СВЕДОК П-1: Он је имао сво време, он је добио «М» таблице, мислим да је он
имао и пре тога «М» таблице или је ставио непосредно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тада кад сте кренули у Подујево?
СВЕДОК П-1: Непосредно пред први одлазак да је он добио те таблице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел он то само за одлазак на Косово или кроз целу 
Србију се вози тако са «М» таблицама?
СВЕДОК П-1: Ја сам га виђао по Новом Саду сам га виђао.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, него мислим тада са аутобусима до Пролом 
бање на пример, када се возите од Новог Сада, Шида и тако даље, кроз 
Београд до Пролом бање, он иде са «М» таблицама?
СВЕДОК П-1: Да, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите браниоче.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Само бих му предочио да је ово све што је 
сада испричао за други пут, за други одлазак на терен, причао прошли пут да 
се све то дешавало први пут када је одлазио?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ви два пута били у том кафићу «Бонапарта»
или једном?
СВЕДОК П-1: Први пут сам.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Рекао је да је дошао по мене..
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите нам која страна?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Ја сад не могу да нађем овде, рекао је да су 
дошли по мене други пут, значи није говорио ни о каквом кафићу, то је прича 
била за први пут, а за друг пут сте рекли да сте ви, да су дошли по вас?
СВЕДОК П-1: Па и сад сам навео.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извињавам се, сад је исто то рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ја мислим, само зато и тражим сада овде.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па сад је рекао да је, питала га је судија, јел 
дао неко ауторитет том другом путу у кафићу кад сте се нашли, јел био неко 
од припадника МУП-а, он каже није, био је први пут, значи он верује сада и
поред тога што зна шта се десило на првом терену, видео је да нема никог ту 
од МУП-а. Он на реч верује човеку за кога зна какав је, мислим, ја не знам, а
прошли пут изајвљује да су дошли по мене, и сад је започео, ако будете 
ћутали.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја се извињавам, ево питајте поново сведока.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, добро. Значи то је примедба ваша, колико пута 
сте ви били у кафићу «Бонапарта» са Слободаном Медићем?
СВЕДОК П-1: Ако могу само да расчистим ово што је, ја сам сада навео да је 
претходно него што сам отишао, дошао код мене, ја не могу сада да се сетим 
тачно, да ли је то био Рајко Олујић, да је дошао код мене.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то причамо о марту или о ком месецу?
СВЕДОК П-1: Овом другом.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Другом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: О другом одласку?
СВЕДОК П-1: Значи он је дошао код мене и рекао да се иде тад и тад, да се 
мора јавити, на основу тога сам ја отишао и разговарао са Медићем у тај 
кафић други пут.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А први пут?
СВЕДОК П-1: А први пут, то је био кафић где је, у коме је било мирно, преко 
пута је био тај, то је на самом булевару, преко пута Покрајинског СУП-а ту су 
долазили онако културни људи и сви, није било неких проблема, ту смо 
излазили, међутим, први пут, ја кад сам се појавио у том кафићу тада ме је 
Боцо, он је седио већ ту, ја сам пришао шанку, он ме је позвао, препознао, од
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прије, и позвао и мобилисао значи тај први пут. Тај кафић је био телефонски,
тај телефон који је постојао неки његов контакт са неким генералима са 
којима је он контактирао, чак тај први пут кад сам ја био он је ишао, не знам 
колико пута на телефон, шта-како, разговарао са генералом, добио, чак је ту 
спомињао и председника Милошевића, да је он у контакту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разговарао са њим телефоном?
СВЕДОК П-1: Да ли је разговарао са генералим неким, јер говорио је да је, да 
ли је овај био, не знам, нисам слушао шта је је он.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нешто се спомиње.
СВЕДОК П-1: Али то су биле његове неке речи, значи да је он, да ли је то био 
неки њихов штаб, или нешто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нешто се спомиње прошли пут исто «Бонапарте», 
25.март и та принудна мобилизација.
СВЕДОК П-1: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али то истина, ја сам успела да нађем само питање 
које сте управо ви поставили, тамо на страни 52, 12.12., значи први пут сте 
мобилисани кажете тако присилно.
СВЕДОК П-1: Од, лично од Слободана Медића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Присилно, лично, присилно или не, добровољно сте 
кренули или не?
СВЕДОК П-1: Па нисам добровољно кренуо, да ми је био циљ да идем ја сам 
могао да одем претходно са полицијом, и са, редовном полицијом са колегама 
које сам знао, с којима сам радио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то онако како сте рекли, јел тако, да су ту били 
неки који су припадали.
СВЕДОК П-1: Како је било, значи лично тај начелник кад ме је позвао, ако 
хоћеш да идеш, ако хоћеш да се вратиш у полицију, ако хоћеш, међутим ја сам 
тад имао, забављао сам се с једном девојком, радио код ње и ситуација је 
била.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите браниоче.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па добро, све у свему други пут разлог 
испада, због кога ви одлазите на терен је то што сте поверовали образложењу 
Слободана Медића да је то сад званично САЈ, јел тако, да има решење?
СВЕДОК П-1: Тачно, да је то САЈ, и ушта сам се уверио када смо дошли доле 
у Косово Поље дочекао нас је САЈ, САЈ нам је дао оружје са картонима 
редовно све потписано, све, све, значи били смо под њиховом командом, тако 
да је то било фактички то, и ишли смо нон-стоп значи заједно.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Значи други пут нисте принудно 
мобилисани као први пут јел тако, то је закључак сад.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извините каква су то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, не знам како да. Хвала вам тужиоче, сад ћемо 
да. Кажите још неко питање да не понављамо све ово.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Добро.
СВЕДОК П-1: Јел могу да одговорим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите.
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СВЕДОК П-1: Ја сам по професији значи завршио школу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте објаснили. Реците браниоче да ли има још 
неких питања?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Ево имам још једно па ћу да завршим.
Изјавили сте прошли пут да сте имали претњи приликом давања, пре него што 
сте давали прву изјаву, на коју сте то изјаву мислили и од кога сте имали 
претње?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да смо ми то објаснили, да су претње биле 
везане за оно кад кажете неко на.
СВЕДОК П-1: Упозорење да не смем да причам о ничему, да се врши.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли сви имали упозорења?
СВЕДОК П-1: Са мном није био нико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, него мислим оно да ни мами ни баби, сећате се 
тога кад сте нам испричали?
СВЕДОК П-1: То је било испред, значи по повратку из Пролом бање, по 
самом уласку у аутобусе постројени смо били где је командант одржао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, где је било то упозорење, да.
СВЕДОК П-1: Ово што се десило, ми смо дошли овде да радимо посао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли имали после тога још неке разговоре да се 
бринете за своју безбедност, односно неке позиве или тако нешто?
СВЕДОК П-1: Јел могу да одговорим на то?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
СВЕДОК П-1: Ја сам имао значи прије него што сам, ишао сам значи, враћао 
сам се са трчања, ушао сам у тај локал.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте испричали како сте.
СВЕДОК П-1: Сео сам тамо, ту је био Боцо и још пар момака, седели су, мора 
самном да разговара, ето ја сам наишао, ништа значи није било по неком 
договору, ту сам видио бившу пријатељицу па сам ушао у тај локал, он ми је 
рекао значи овако, ти, ти има да ћутиш, људи неки морају бит заштићени, он
је имао неких проблема истих таквих у Босни, па је он то решио да ћутим, и
од тада по мом повратку кући тај дан сам ја фактички дао изјаву и у
полицијској станици где је мени речено да ја, да је то све тајна, да не сме нико 
ништа да зна, контактирано је овде са Београдом, тај командир у тој 
полицијској станици на Клиси ми је рекао да је он добио наређење, да је то 
строго, значи да не сме нико ништа да зна, ја сам био тада приведен, после сам 
дао изјаву у Прокупљу, по завршетку тог поступка Боцо ми је рекао да је 
видио изјаву, да ја то нисам смео да причам, да ћу имат проблема због тога,
да сам ушао у те њихове неке руке, неке не знам ни ја и ту не може, да сам се 
фактички замерио са њима и да ту мени нема као спаса, и ја сам му реко да ја 
нисам ништа фактички причао. Међутим из његовог обраћања према мени и
начина ја сам утврдио да је он изјаву коју сам ја дао доле прочитао и, што је и
он сам рекао. Зашта ми је он тај пут у кафићу рекао да ја, да не смем да 
причам, да морам да ћутим.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сте прошли пут причали на питање 
браниоца Перковића па сте рекли да се у Београду састанчи у вези тог 
договора.
СВЕДОК П-1: Састанчило, чуо сам да се састанчи да су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То су ваше речи. А ко то састанчи у вези тог догађаја?
СВЕДОК П-1: Чуло се, ја не знам ко је ишао на састанке, чуло се да Боцо иде 
у Београд, чуло се да нешто, да ли је била постојала воља да се то решава, да 
се не решава, да се истражује, ишло је, ишли су у Београд на преговоре и тада,
да ли су они одлучивали, кога, шта ће, како, једном приликом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како како и шта ће?
СВЕДОК П-1: Не знам, значи једном приликом сам сусрео кад је, по 
завршетку поступка у Прокупљу срео сам игром случаја Перу Петрашевића 
који ми је рекао да сам ја ухапшен уместо брата Слободана Медића, Драгана 
Медића и да је држан састанак, да су они имали састанке, да су они тако 
одлучили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Пера Петрашевић је ко?
СВЕДОК П-1: Пера Петрашевић, он је био припадник «Шкорпиона» који је,
да ли је био у обезбеђењу личном Слободана Медића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обезбеђење?
СВЕДОК П-1: Обезбеђење Слободана Медића, у командујућем том саставу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите браниоче. У командујућем?
СВЕДОК П-1: Па у том некон, не знам, био је први, близак њему.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па јел био и он на Косову?
СВЕДОК П-1: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите браниоче?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Само везано за окривљеног Ђукића, да ли је 
у тим изјавама њега помињао као извршиоца или га је пријављивао некоме?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У којим изјавама?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па у тим свим изјавама које је помињао 
сада да је давао неким органима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите када је пријављивао дело оно што је причао?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па да и када је саслушаван не знам пред 
ким, судом, полицијом, да ли га је пријавио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не знам, ви браниоче знате које изјаве могу да се 
користе које не могу да се користе.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Па добро, немам за сада, можда касније,
хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја бих молио само ову скицу да прикажемо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју, да се сведоку предочи која, коју је он сам 
сачинио или оштећени?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ова његова скица само. Ако може да добије 
црвену оловку или фломастер.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако имате, хоће ли бити прво питање за скицу, јел?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да.

ВРЗ 04
34



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 21.01.2009.године Страна 23/58 

К.В.4/08 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.

За овим се на тражење браниоца окривљеног Медић Драгана,
адвоката Мирослава Перковића сведоку предочава скица коју је он сам 
сачинио и сведок затим преко документ камере означава на скици 
следеће:

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Режија молим вас укључите документ камеру. П-1, 
молим вас седните овде, узмите ову црвену оловку. Поред оног што сте 
претходно уписали, упишите З.Радовановић, или првоокривљени, пошто је то 
на тражење браниоца првоокривљеног, изволите.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јел може она мало да се умањи?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим да је сувише ситно.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, ја бих молио само да се помери у
лево, да се види овде где је он сад означио да стоји. Е сада, да ли он може 
овом својом оловком црвеном, да од ове позиције где каже да је био у ћошку 
покаже куда је он све ишао, којим путем, кад је почела пуцњава?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте да нам прво он онда објасни ово «А, Б, Ц, Д, Е,
Ф, Г», шта је то?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: То је објашњавао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то ваш начин кретања, стајања, шта је то?
СВЕДОК П-1: То је исто ово што сам написао.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: То је мени неразумљиво, мислим.
Председнице већа дозволите да ја, ево сведока питам, да само нацрта тај свој 
пут од оног момента када он каже да су они били тамо, цивили су ту, да се он
окреће десно, да је видео да овај репетира и којим путем он сад иде и како иде,
само тај пут?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од тренутка када види цивиле ту да се враћају у
двориште?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не, кад каже видео да је да Медић репетира,
окренуо се, претпостављам десно или лево исто зид, окренуо се у десно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од тренутка када су већ враћени са улице у двориште 
и постављени?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Када су враћени, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Када он, каже направио три корака, зачуо је 
пуцањ, где он сада, којим путем иде?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можете, јесте ли ви то већ означили или не?
СВЕДОК П-1: Па ја сам, зато што сте ми рекли да прошли пут да то захтевате.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ајте да поједноставимо председнице већа, ја 
сасвим јасно питам само пут да уцрта свој.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само да одговори, јесте, питам да ли је то већ 
означио или не. Седите.
СВЕДОК П-1: Нема проблема, нема проблема.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Мени је сасвим све једно.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте ви то већ означили?
СВЕДОК П-1: Јесам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте већ означили и пре него што је бранилац 
тражио, како сте то означили.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја то знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се то означили, којим словима и сад то онда 
повежите и објасните?
СВЕДОК П-1: Јел смем да тачком или са?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Повуците једну линију од тих места.
СВЕДОК П-1: Ово су били.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: То ја све знам председнице већа, немојте да 
компликујемо ствар.
СВЕДОК П-1: Ја сам био овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Питам га само за путању кад се окренуо, где 
он иде, којим путем?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само да одговори, чули смо вас.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не да одговори, да нацрта фломастером.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А мора и да нам објасни.
СВЕДОК П-1: Ја сам се налазио значи овде у моменту када сам видео да се 
одавде репетира, кад је репетирано, али је репетирано на тај начин да је, да 
није.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: То је све објаснио само пут председнице 
већа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само молим вас да га не прекидате.
СВЕДОК П-1: На мом трећем кораку значи, ја сам избегао један, два, три,
пошто сам чуо репетирање, ја сам се овде налазио када је почела пуцњава. Ја 
сам се ту налазио када је почела пуцњава и наставио скроз, већ сам навео да је 
ово мало шире нацртана скица да би могло све да стане, наставио овде до ове 
стазе.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ма ја молим, да уцрта пут којим се он креће,
председнице већа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Којим путем то пита бранилац. Немојте да, молим вас 
да му се, немојте да прекидате.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па не моја су питања, узимате ми питање а
сасвим једноставно питање председнице већа. Да уцрта оловком пут којим се 
креће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немогуће да вам неко узме питање.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Од места кад се окренуо где иде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше питање до сада је унето ја мислим пет пута,
можда и десет пута, ајде сада да сведок одговори.
СВЕДОК П-1: Ето то је моје.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: То је пут?
СВЕДОК П-1: Да.
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АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците ми, рекли сте да сте се касније 
окренули и да сте видели да излазе на капију, где сте ви тад били када видите 
да они излазе на капију?
СВЕДОК П-1: Ја сам гледао то са ове стазе.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ту сте се окренули, стали и видите да они 
излазе на капију?
СВЕДОК П-1: Да.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: На коју капију излазе, јел можете означити 
тачно?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче, морамо сада ово да кажемо шта је сведок 
означио, па овде горе изнад ових стрелица које сте уцртали.
СВЕДОК П-1: Правац кретања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Напишите правац кретања од момента када сам видео.
Да, некако то скратите. Правац кретања?
СВЕДОК П-1: По почетку пуцања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По почетку пуцања, може и тако. И узмите неку 
посебну ознаку, неки број или слово које већ нисте користили за место одакле 
гледате излазак из дворишта, јел тако?
СВЕДОК П-1: Један, два.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е сад упишите ово што је бранилац тражио, излазак из 
дворишта?
СВЕДОК П-1: Да, овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле гледате?
СВЕДОК П-1: Овде стојим, јел хоћу све да?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Е сада, на којој сте ви капији изашли?
СВЕДОК П-1: На овај отворени пролаз.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Који је то, јел можете означити? Добро, да ли 
на ту капију излазе и Медић што сте рекли, Шолаја, овај ПЈП?
СВЕДОК П-1: Да.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: На ту исту капију?
СВЕДОК П-1: На ту исту.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците ми, јесте ли ви имали излаз, овде,
неку капију да изађете туда куд сте кренули?
СВЕДОК П-1: Не. Постојао је само овај амфорни пролаз колико сам ја 
видио,одакле је изашао тај плави.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па да, е сад ми није јасно. Јесте ли ви могли 
изаћ туда?
СВЕДОК П-1: Ја никад нисам ни ишао ту, не знам ни да ли је постојао ту 
излаз, вероватно ту су, колико сам приметио биле унутар куће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел знате или не знате?
СВЕДОК П-1: Нисам, не знам.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Нисте?
СВЕДОК П-1: Нисам.
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АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: И онда се враћате овде, кад се окрећете 
видите да су они већ изашли а ви сте тамо, јел тако?
СВЕДОК П-1: Где се враћам?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Враћате се, излазите вамо на ову капију на 
коју и они излазе?
СВЕДОК П-1: Да, ја излазим овде на ову капију.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците ми сада, овде од тачке 1 где сте 
нацртали, ту је некакав зид десно од тога, јел тако, у том ћошку. Да ли је то 
ћошак од два зида или шта је то било, ограда, шта?
СВЕДОК П-1: Не, то је зид беле боје, висок два можда и више који је без 
прекида, значи наставља се неких двадесетак метара, двадесет пет.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Колико сте ви били удаљени леђима од тог 
зида када сте рекли да су они сатерали цивиле и колико су цивили били од вас 
и ви леђима, колико је ту било простора?
СВЕДОК П-1: Ја сам буквално био на метар, два од зида леђима.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Леђима, добро.
СВЕДОК П-1: Цивили су били испред мене на можда три до четири метра,
испред цивила значи на самој тој стази су стојали.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, то сте. Е сад ми није јасно, видите, ви 
кажете да сте ту били, цивили су ту, да се окрећете, да трчите, па кажете,
претпостављам кад сте чули то да ће бити пуцњава јел. Да правите један, два,
три корака?
СВЕДОК П-1: Не.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Тако сте рекли?
СВЕДОК П-1: Да бих избегао.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да, да би избегли да вас неко.
СВЕДОК П-1: Да.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па стога ми није логично, можда сте и
погрешили. Стога ми није логична путања, јер по овоме што сте ви нацртали,
испада да ви идете на њих, идете у линију ватре, ако се претпоставља да се 
тамо пуца, или сте ишли уза зид па сте оно што кажу правили неки полу,
бежали од њих.
СВЕДОК П-1: Ја сам, нисам могао да идем према њима зато што бих ја био 
погођен. Значи ја сам морао да избегнем полу десно, значи.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Десно уза зид, па онда вамо?
СВЕДОК П-1: Да, јер то је била ширина, ширина њих који су били постројени 
и ширина цивила који су стојали испред мене, ја сам морао мало да, значи у
том неком трећем кораку убрзано почела је пуцњава и наставио значи.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: И ви значи идете овако и?
СВЕДОК П-1: Да, и одлазим до ове стазе и склањам се, то је био.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Када се окрећете у том дворишту, то је тачка 
3 коју сте ви означили, јел ви видите цивиле тамо да леже, да јаучу, да било 
шта?
СВЕДОК П-1: Прво што сам ја видио овде значи, ја сам гледао када сам 
дошао до ове стазе ја сам гледао у правцу, видим плавог.
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АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ви сте то рекли, видели сте да они излазе, ја 
вас питам, да ли сте видели цивиле?
СВЕДОК П-1: Не.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не видите?
СВЕДОК П-1: Не.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јел чујете јауке, запомагање цивила?
СВЕДОК П-1: Не, не.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не?
СВЕДОК П-1: Не.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ви само претпостављате да су лишени 
живота. Добро, реците ми сада нешто. Када ви идете од тачке 1 па кажете овде 
идете према два, уза зид, јел ви видите тада негде овога плавог?
СВЕДОК П-1: Не, ја нисам ишао уза зид, ја сам.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Према зиду?
СВЕДОК П-1: Не, нисам ишао ни према, зид је био овако, ја сам морао да 
идем од зида значи.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Укосо?
СВЕДОК П-1: Да би, укосо, да сам ишао.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, не прво сте морали овако па онда сте 
морали, иначе би.
СВЕДОК П-1: Тачно како сам нацртао тако сам.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: По вашој скици и ви би били сад покојни.
Реците ми, не видите ту нигде више плавог, видећете га тек касније овде кад 
излази?
СВЕДОК П-1: Тек овде кад сам дошао, ја сам видио да он гледа, да он гледа у
ствари и кад је он приметио да ли је он мислио да ја идем на њега, и он је тада 
изашао са покривеном руком.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Између тог момента кад сте га ви видели кад 
излази и оног вашег разговора с њим, то сад оставимо по страни, и оног 
момента када је он убио, кад сте ви њега пре тога, ту, непосредно видели. Који 
је последњи моменат кад ви тог плавог видите?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Први или последњи моменат?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не, последњи моменат је онај моменат када 
га је он видео каже тамо у.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У хотелу, добро.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: У хотелу. На самом лицу места је последњи 
моменат када он њега види да он заклања руке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад заклања?
СВЕДОК П-1: Да.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да. Када пре тога је последњи пута види,
значи да заборавимо ово кад он одлази од зида, прије тога, можда нисам, ја 
мислим да је он схватио добро. Кад сте га пре тога непосредно видели, пре тог 
догађаја?
СВЕДОК П-1: Видео сам га овде кад је убио плаву жену.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, и где вам се он губи?
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СВЕДОК П-1: И у то моменту видим њега да он одлази у овом правцу.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Е, ајте нацртајте у ком правцу.
СВЕДОК П-1: Али се ја окрећем, он одлази у овом правцу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ви пратите шта он ради, или гледате нешто друго,
јел можете потпуно да означите његово кретање?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: И да ли ви после тог његовог одласка њега 
више видите?
СВЕДОК П-1: Он се креће одавде, он се креће у овом правцу, ја се окрећем 
лицем према овој кући, и више нисам успео да видим да ли је он отишао вамо 
или је отишао према овом амфорном пролазу.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: У ствари не знате где је отишао?
СВЕДОК П-1: Не знам где, зато ја кажем да не знам где је отишао. Јер сам га 
тада видио значи тек овде да он стоји и гледа и када је, када сам ја фактички 
пришао њему од те стазе до тог амфорног пролаза можда има неких 
петнаестак, двадесетак метара.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А јесу ли отворена врата била од тог 
амфорног или?
СВЕДОК П-1: То је само полукружни.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: И да иде на улицу?
СВЕДОК П-1: Не, ту је било исто неко насеље, куће.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јесте ли нацртали ту као неку улицу или шта,
насеље, улица је ту?
СВЕДОК П-1: Пазите, то је било колико сам видио то је било дубоко онако 
унутра и биле су куће, е сад, шта је ту било ја не знам да ли је из тог пролаза 
постојао излаз негде напоље на улицу, не знам, значи ја нисам улазио овде да,
али колико сам видио да су ту биле куће, у овом делу, значи ту да су биле куће 
и овде и да се видело, било је онако, није било баш светло колико се сећам, а
овај амфорни пролаз је био од оног светлуцавог као бакра или тако нешто,
нешто је од метала неког ограђен, без неких врата.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, сад ћемо се вратити. Тог плавог сте 
изгубили из вида, односно не видите га више где је, не знате да ли је ту, да ли 
је иза куће, да ли вамо да ли је тамо?
СВЕДОК П-1: Да, јер се у том моменту дешава.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: У моменту пуцњаве ви не знате где је он, јел 
тако, не видите га колико сам схватио. Да ли је тако или није, у моменту 
пуцњаве?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли видите ту плаву особу?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли ви видите плавог неког?
СВЕДОК П-1: У моменту када он пуца или у моменту кад?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Кад ви чујете пуцањ, да они пуцају, јер сте 
рекли да сте чули да они пуцају, да сте се окренули и кренули?
СВЕДОК П-1: Када сам видео ове да пуцају, ја плавог нисам видео тада, ја 
нисам знао уопште где се он налази до момента док нисам дошао до ове стазе 
и видео да он ту стоји, посматра, дал.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоће ли бити још неко питање за скицу, да би сведок 
могао да се врати?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Молим? Имаћу, не, не, ово је у вези скице 
још, да, па ће ту бити. Е сад, кажете овако, да сте. Сад ми није јасно, прошли 
пута сте изјавили, ја бих молио да остане он код скице, да ви нисте видели да 
је овај из САЈ-а пуцао?
СВЕДОК П-1: Он се постројио заједно са њима у моменту гурања, када сам ја 
на трећем кораку, на том трећем кораку после репетирања он се изгубио 
негде, ја њега нисам видео, видео сам само Шолају, он се, он није био ту у том 
моменту да видим да пуца, али је био у моменту постројавања њих ту, сви они 
стајали.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Сад ћу вас ја питати. Ви кажете видите 
цивиле ту.
СВЕДОК П-1: Да.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Видите њих ту, ви се окрећете десно, ако су 
они ту.
СВЕДОК П-1: Не баш буквално десно, полу десно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте да бранилац каже, пита, стави примедбу, да 
видимо шта ће то да буде.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ви сте десно, немојте ми сада, што ми нисте 
рекли прошли пута или претпошли или у истрази што нисте рекли полудесно?
СВЕДОК П-1: Десно.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Десно се окрећете тако сте рекли. Дакле они 
су вама с леве стране?
СВЕДОК П-1: Да.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ту су вам цивили?
СВЕДОК П-1: Да.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Видите или ви очекујете да ће они.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас П-1, значи бранилац сада поставља а ви не 
комуницирате с њим онако као да разговарате, да бранилац постави питање па 
онда ви.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ви очекујете да ће они, кажете чули сте 
репетирање односно видели сте да Медић, биће ту пуцњаве, правите трком,
тако сте рекли, ја вам могу цитират овде шта сте у истрази још, окрећем се 
десно, правим два, три корака, чујем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас браниоче да се вратите до микрофона.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ви никада нисте рекли у истрази ни у првом,
почетку, да сте видели пуцњаву, него сте увек рекли чули пуцање и да 
закључујете да су они пуцали из тог стрељачког строја, јел тако?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је питање?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево примедба.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче ви чекајте. Пустите да пита бранилац па ћете 
ви онда ставити примедбу и тако. Значи да ли је питање да ли је видео или чуо 
или шта, шта питамо?
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АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па да, јер он увек говори да је чуо, а касније 
они су пуцали, знате, или закључује, па није видео овога из САЈ-а из. Да ли ви 
у тој позицији можете уопште да видите дал неко пуца ако сте се окренули 
или?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да је такво једно питање било већ, пробаћу 
да нађем у транскрипту а ви изволите реците да ли сте ви гледали сам чин 
пуцања и видели то?
СВЕДОК П-1: У моменту репетирања сви су имали уперене пушке према тим 
цивилима.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да, е то, јер ја сам вас питао.
СВЕДОК П-1: И чује се у том трећем.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да, зашто, ја сам вас питао јесте ли видели 
убијање деце, нисам видео, то сте и прошли пута рекли и тако даље, све ми је 
јасно, све ми је јасно, хвала. Ајде прећи ћемо даље онда на следеће питање.
Да, може ван скице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако може ван скице онда ћемо да искључимо 
документ камеру, замолићемо сведока да се врати на своје место за сведоке и
да наставимо са питањима, режија молим вас вратите слику суднице овде 
нама само у судници. Упишите молим вас данашњи датум на ту скицу.
Укључите микрофон, изволите.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Суд вам није предочио знате, али постоје 
само материјални трагови.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија рекли сте да ћете ми дати, после вашег 
питања право на примедбу, диго сам руку па сте ви.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, него мислим хоћете на крају испитивања или 
сматрате да је у овој фази неопходно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не вреди на крају.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ви хоћете сад да износите примедбу на.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, изнета је тврдња да сведок никада нешто није 
рекао или да је то рекао на неки други начин.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не да је закључивао председнице већа да он
каже да су, да мисли да су пуцали да су били у стрељачком, и да је чуо 
репетирање.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ево, овде, добро, пустите ме сада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче нека заврши бранилац.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Знам ја шта ви хоћете, али касно, касно 
тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али не вреди, односи се на ово мало пре.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Закаснили сте тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па нисам чини ми се.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Закаснили сте, он је тачно рекао сад ово што 
је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче сада причате без микрофона, значи сада 
полако један по један. Сад тужилац изволите, микрофон укључите.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мало пре је изнета тврдња да сведок нешто никад 
није рекао, то није тачно. На транскрипту његовог исказа из истраге, на 
страни седам, истражни судија, то је негде други, трећи пасос, «сва описана 
лица имали су пушке у рукама уперене према овој групи цивилних лица, зачуо 
сам жестоку пуцњаву из више пушака, видео сам, схватио да је ова група 
описаних лица», рекао је видео сам, видео сам, схватио да је ова група.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Видео сам, односно схватио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви су искључени сада. Значи у овој фази, молим вас 
браниоче, у овој фази тужилац завршава са овим, тужиоче нема сметњи ни да 
након завршетка када бранилац буде завршио испитивање нема сметњи да ви 
онда изнесете неке примедбе, предочите то, ја исто овде у међувремену 
тражим транскрипт.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја сад вас нисам разумео, јесте ви сад мене 
прекинули, зато што је адвокат Перковић успео то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тражим овде транскрипт од прошлог пута. Није могао 
да вас прекине зато што је био искључен.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па није, успео је да ме прекине јер ја нисам завршио 
реченицу, а наставак реченице коју је сведок П-1 рекао у истрази значи «значи 
видео сам, схватио да је ова група описаних лица пуцала у цивилна лица» и
тако даље, тако даље, значи ово мало пре што је адвокат Перковић рекао није 
тачно, а само бих ја додао још једну ствар а ви сте то можда пропустили. У
тренутку постављања питања када је говорио како сведок није то никад рекао,
левом руком је онако претећи, ако сте видели прстом, другим, је показивао 
према сведоку, то је као нека претња од које ваљда треба он да се уплаши, ја 
не знам.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не боји се мене сведок овај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте сада. Тужиоче, сачекајте само мало, ја нисам 
видела, уколико сматрате да се ради о тако нечему озбиљном ја заиста нисам 
видела баш сву гестикулацију браниоца Перковића, али то, мислим, јако га 
пажљиво гледам, али видећемо, нема сметње да то погледамо, значи ви сте 
сада предочавали један део из истраге и стављали у том смислу примедбу, ја 
овде исто тражим један део из транскрипта са прошлог испитивања од 11.12., 
да видимо да ли бранилац можда инсистира.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислим, примебде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само мало.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Само да вам кажем шта је примедба.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, бранилац инсистира да нешто од тога 
предочимо, вашу примедбу смо оде евидентирали, примедба је јел тако да 
бранилац тражи од сведока да закључује или шта, односно да нас наводи да 
закључујемо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Примедба је, да, две ствари, то што сте сада рекли, а
и примедба је та да се сведок заплаши, да се он некако убеди да нешто лаже,
да нешто не говори истину и онда на основу таквог једног препаднутог 
сведока да се евентуално постигне неки циљ, ја сумњам у то, али је моја 
дужност да на то скренем пажњу суду.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала вам, изволите сада да наставите са 
испитивањем без гестикулације, на пример.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците ми молим вас колико сте ви.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Укључите микрофон.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: (Адвокат Перковић наставља питања). 
Колико сте ви пута у вези овог догађај формално давали исказ?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта то значи формално?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Разговарали са полицијом након овог 
догађаја, потписивали у својству осумњиченог, сведока, било како, колико сте 
пута?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може тако да одговори, какво је то питање.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Станите председнице већа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Станите председнице већа, ја имам право да 
питам овог сведока, зато је искључена потпуна јавност, ја сам то чекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, јавност није потпуно искључена.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Сведок нам каже да је тамо хтео да реагује,
када је видео шта се то дешава, па каже опет је хтео, па је спроводио своју 
истрагу, па ћу га питати, да ли је он поводом овог кривичног дела био 
осумњичен као извршилац?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Боже, постављате питања на која сви ми овде знамо 
одговор.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па добро, нека он каже, ево колико је изјава 
дао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И уколико јесте, и уколико јесте, такав записник не 
може да се користи.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па ја не користим записник, ја њега питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на ово питање. Можете да питате 
оно што сам ја вама прошли пут ускратила а односи се на пријављивање овога 
дела, тамо, формално, неформално, записници и тако даље.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Рекли сте да сте давали исказ у Прокупљу, па 
пазите молим вас, мени тужилац каже да човек никад није лагао, и да ја сад 
његовог клијента терам да лаже.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија, чему служи ова прича, чему служи ова 
прича?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, хоћете ли ви да поставите питања.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чему служи та прича.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Питање је следеће, зашто нисте пријавили у
својој одбрани када вас осумњиче да сте побили девет, десет жена и деце,
зашто ви не кажете тада истину и кажете, значи не да издајете неког него да 
вас оптужују да ви кажете да би себе одбранили, да кажете нисам то ја,
учинио је Ђукић, не знам, овај,онај и тако даље. Зашто ви то нисте раније 
говорили?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да одговарате на ова питања. Браниоче морам 
да вас опоменем да јавност и ви и.
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За овим се опомиње пуномоћник Тодоровић да се не обраћа.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сада у овој судници може да буде мир, тишина,
обраћање онако како то предвиђа Закон и уз микрофоне. Браниоче опомињем 
вас да, значи да не излазите из оквира онога што се тиче одбране вашег 
клијента. То је прво, друго да не говорите у исти глас кад и ја. Да вам кажем 
браниоче, ја заиста респектујем пре свега посао адвоката, затим вас лично,
међутим морам да вас упозорим да је потпуно невероватно, за мене 
несхватљиво да у тренутку када ја нешто причам ви стојите и вичете и
причате у глас самном, ја знате потпуно не знам уопште како на то да 
реагујем. Мислим да би.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Видите нисам ни укључио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све једно, да то што се нисте укључили то уопште, то 
мене потпуно омета, знате. Затим опомињем вас да у овој судници имамо 
непровидну завесу која онемогућава да јавност види овога сведока, он сведочи 
јавно. То је прво, затим да немамо емитовање из ове суднице, затим да је 
сведок како сам каже сада слободан и довољно охрабрен да може да одговара 
на сва питања. Ја вам кажем можете сада да поставате и она питања због коих 
смо прошли пут били забранили, која се односе на то његово пријављивање 
формално, неформално, којим лицима, којим инспекторима и тако даље, али 
молим вас да се држите тога и да немамо овде неке потпуно неке реторичке 
потпуно наступе које су ван овог предмета, значи ваш.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Када је он први пута пријавио, да ли је 
пријавио и када је први пут.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи прва ствар, не причамо сви у глас под један.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Под два, нема потребе за неким, сада у овој фази 
реторичким наступима, који излазе из оквира онога што се тиче овога сведока,
то може касније.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Извињавам се, ја мало вичем, не могу, или 
тихо, или.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац у овој фази хоће да каже шта, нешто везано 
за?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Хоћу да кажем да је изнета тврдња да је овом 
приликом убијено 9, 10 цивила, није 9, 10 него 14, ето па да упознам браниоца 
Перковића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опоменули смо браниоца да те реторичке.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ваш сведок каже 9, 10.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опоменули смо већ браниоца.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Он говори о оптужници о.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, опет сте сада сви искључени, ја сам већ браниоца 
упозорила да те реторичке своје, ове ораторске наступе у којима користи те 
различите бројеве за сада остави то за касније. За овим пуномоћник, изволите.
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АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ја бих само хтео да кажем да у Законику у
кривичном поступку човек у својству окривљеног може да се брани како он
хоће, па је непримерено га сад питати зашто није.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то питање смо већ одбили.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А па то је, добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако да бранилац сада иде на нека следећа питања,
изволите.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Када он први пута о овом догађају разговара 
са неким званичницима у полицији, ето, пошто је рекао да је одлазио у
полицију у Нови Сад, да је зван у вези овог догађаја?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, ви сте нешто причали о том пријављивању и
тако даље, и одговарали сте прошли пут нешто.
СВЕДОК П-1: Да. Званично значи, али није вођен никакав, не знам да ли је 
вођен, сачињаван неки извештај, белешка или било шта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Записник.
СВЕДОК П-1: Записник, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био записник неки?
СВЕДОК П-1: Не, ја нисам ништа потписивао, значи био је разговор одмах по 
повратку, недељу дана можда да је прошло максимално, са инспекторима из 
новосадског Градског СУП-а о том догађају. Званично изјаву коју сам 
потписао је дата, разговорао сам значи и у, пре званичне потписане изјаве и у
полицијској станици са командиром на Клиси у Новом Саду.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Како се зове командир?
СВЕДОК П-1: Не сећам се стварно како се зове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А чега командир?
СВЕДОК П-1: Командир полицијске станице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК П-1: Који је обавестио о томе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел прекидате да изађете. Да.
СВЕДОК П-1: Званичну изјаву коју сам дао то је у Прокупљу инспекторима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а то на Клиси, да то сте рекли, то је исто 
прошли пут на ваше питање.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да. Па јесте ли тамо сад рекли, долазите у ту 
Клису, полицајци вас питају, баш вас зову.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извините, извините.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пустите браниоца да пита, молим вас да не 
интервенишете сада.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, али почетак питања је да га зову, или да га,
мислим, позната је тврдња.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па рекао је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас да пустите браниоца да пита.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па добро, да ли сте ви сами отишли у Клису 
и рекли ја имам сазнања о догађајима у Подујеву, желим да вам кажем да су 
починиоци.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извињавам се а што толико компликовано.
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АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Хоћете ви на свако моје.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, тужиоче пустите браниоца да пита па ћемо видети 
да ли је то можда питање на које је сведок већ прошли пут одговорио, то је. Да 
ли имате код себе можда транскрипт од 12.12., код себе, немате.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Имам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате, на страни 59, нешто овде кажете формално, па 
онда сведок, ви питате, формално први пут сам.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па да, па сам прекинут зато да не бих открио 
идентитет.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Пазите председнице већа ви имате човека 
који је био осумљичен, који је био у бекству због овог кривичног дела који је 
по потерници овде доведен. Ја несмем ништа да питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, браниоче ви смете.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А ја га само питам кад си ти то момак први 
пута рекао, кад си ти то пријавио, ако си питао тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче то сте прошли пут питали, јел ово ваш 
одговор.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па није разјаснио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел ово одговор, «формално први пут сам пријавио». 
Окрените молим вас страницу 59., «то кад сам позван у станицу полиције у
Новом Саду на, Клисанска ја мислим да је станица полиције где сам формално 
баш позван да се изјасним о дешавањима у Подујеву», то је на ваше питање.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да, е сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сад додатно треба на то да одговори?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли је потписивао нешто кад је давао такву 
изјаву?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то сте прошли пут питали исто.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли је био још неко присутан осим тог 
командира за којег не знате како се зове?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, који су ту били полицајци, командири?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: И да ли сте то исто рекли што сте нама ових 
дана говорили?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како се зове командир станице?
СВЕДОК П-1: Ја не знам како се зове командир станице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био још неки?
СВЕДОК П-1: Био сам у његовој канцеларији и разговарао само са њим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел био још неки инспектор, полицајац или тако неко?
СВЕДОК П-1: Не, само командир је био, мени је речено да је то строго 
поверљиво да о томе нема разговора, да је он добио наредбу из Београда, са 
неког високог места да, и питао ме о мојим сазнањима у вези догађаја у
Подујеву, да ли сам ја уопште видео и био доле.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: И јел ви њему причате оно што сте нама 
причали овде?
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СВЕДОК П-1: Све што сам рекао овде рекао сам и њему. Претходно сам 
разговарао са инспекторима из Градског СУП-а у Новом Саду.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па станите, сад претходно сте.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пустите га нека каже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, нека одговори.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, ајде.
СВЕДОК П-1: Да ли су они нешто, они су знали где ја станујем, долазили су 
некад, знали смо се овако, да ли су они нешто службено послали, по мене су 
дошли, питали да ли желим да разговарам у вези тога, ја сам дао изјаву у
станици, званичну изјаву коју сам потписао је била у Прокупљу.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Е добро, сада ту изјаву коју сте дали 
инспекторима из покрајинског, да ли сте и тамо рекли исто што сте и овде 
суду?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ког покрајинског сад?
СВЕДОК П-1: Градског.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Градског.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав градски?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Градски СУП, каже ишао је Клису у станицу 
тамо је давао, а претходно је био у Градском СУП-у, па како није, тужиоче јел 
видите да ме.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта питамо сада.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Вратићу вам ја ово, верујте, на свако ваше 
питање ћу ја реаговати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја уопште сад не знам, мислим ви сте мене насмејали 
сад.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па немојте молим вас, примедбу ставља и
добацује са лица места. То ћете ви питати сведока, сведок зна ко је. Каже да је 
претходно пре Клисе разговарао. Председнице већа, јел могу постављати 
питања?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете, већ сте поставили.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па дајте нека одговори. Да ли је разговарао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли разумели питање?
СВЕДОК П-1: Разговарао сам значи први пут са инспекторима из Градског 
СУП-а Нови Сад, у вези догађаја, после тога.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, то сте већ све испричали.
СВЕДОК П-1: Командант Слободан Медић ме је упозорио да не смем причат 
о томе.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Оставимо сад команданта, мене интересује 
садржај. Председнице већа.
СВЕДОК П-1: Разговарао сам са инспектором, са командиром станице Клиса,
то је полицијска станица, Клиса је део Новог Сада, приградско насеље, исто 
што сам рекао и овде, званичну изјаву сам дао у Прокупљу код истражног.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и шта пита бранилац? Приликом пријављивања 
дела јесте ли исто говорили?
СВЕДОК П-1: Исто све.
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АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Исто сте рекли као и овде што сте нама?
СВЕДОК П-1: Исто све.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците ми, у Градском СУП-у код тих 
инспектора, да ли сте и ту исто рекли што сте нама овде?
СВЕДОК П-1: Јесам, али није вођен никакав записник који сам ја потписивао.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро. Сада ми одговорите следеће, кажете 
да сте познавали те инспекторе из Градског СУП-а ко је био и ко је обављао 
разговор са вама?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Градског СУП-а, то је пре Клисе?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Из Градског да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ради евентуалног покретања поступка зато што 
неко није можда гонио за неко кривично дело, или шта?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па видећемо ко је, ајте реците.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите.
СВЕДОК П-1: То су били конкретно један испектор са крвних деликата, не 
могу тачно да се сетим Чолаковић, презимена тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То због евентулног, злоупотребе или?
СВЕДОК П-1: Да ли је био Ковачевић са њим, не знам, нисам сигуран, али 
значи са тим инспекторима са крвних деликата сам причао о том делу.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А мало пре сте ви кад сам вас ја питао, каже 
ви познајете те инспекторе и ишли сте, ја сад вас и логично и питам, ако их 
познате како се зову?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево чули смо како се презивају.
СВЕДОК П-1: Сад не могу да кажем са сигурношћу да је то право презиме,
дал Чолаковић, знам да је у Каменици Сремској живео горе, тако да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то су подаци које зна, то је ваша примедба.
СВЕДОК П-1: Смеђкасте косе, онако можда.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваша примедба може да буде то.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па то кад ви будете бранили, онда ћете знати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пустите браниоца да заврши. Изволите.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Следеће да ли после те изјаве у Прокупљу 
даје некакве изјаве и да ли га неко позива на суд или било шта, да ли добија 
неке позиве, да ли у својству окривљеног, сведока или било шта?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А на овај начин утврђујемо шта?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Кредибилитет.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На овај начин проверавамо кредибилитет сведока.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па кредибилитет његов.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је добијао позиве?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Нормално, па видећемо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можемо онда да пређемо одмах на суштину без тог 
увода.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па не, ево, сада га питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То питање треба да доведе до онда оног кључног 
питања?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да, до кључног.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајмо кључно, можемо кључно питање браниоче?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел можемо неко кључно питање одмах да.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па не, када је добио, да ли је добијао позиве 
и тако даље, и тако даље?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, па није.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ко то тврди ви?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: У предмету Саше Цвјетана, у предмету 
његовом.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја то од њега нисам чуо, господине.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Али то суд има, шта ће њега, па ће суд 
ценити кредибилитет.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Није, ја хоћу њега да питам.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Па то је без везе.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Он ми још није рекао да је био у бекству и
тако даље, он тврди да је видео злочин, да је хтео одмах да спречи, да је хтео 
одмах да пријави, али то што има у спису, што ми знамо да је био у бекству,
да се скривао, да је депортован овде, да никада за ових седам, осам година, где 
је он осумњичен за тежак злочин није рекао то су ти, ти, ти,ти.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ово не, ово није, молим вас, ово није завршна 
реч, ово је примедба, ова примедба је сада евидентирана, идемо даље са 
питањима.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: У каквим сте односима са Медић 
Слободаном?
СВЕДОК П-1: Из виђења само.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како?
СВЕДОК П-1: Из виђења га знам, ништа посебно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим у каквим односима данас, или тада, или?
СВЕДОК П-1: Никакви пријатељи, мислим знам само из виђења.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А рекли сте да сте имали састанак тај пре 
Прокупља и да вам је он говорио да ће се то све средити, а видите нисте, није 
вам се средило, ви сте били процесуирани.
СВЕДОК П-1: Ја нисам имао никакав састанак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, на које питање ви одговарате. Кажите браниоче 
питање, то је један коментар, да, да, али то је ваш коментар, ја не разумем 
питање уопште, шта је ту питање?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па да ли му је средио Слободан Медић то да 
не буде он процесуиран у Прокупљу?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нико није рекао да ће њему неко нешто да среди,
него се сређује нешто што треба да буде сређено њему и његовом брату,
Медићевом брату, па је то сређено.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А он да буде оптужен, јел.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па извињавам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, идемо браниоче на питања.
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АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Следеће питање, рекли сте да сте били 
годину дана у САЈ-у, ја вас питам када сте били, од када до када?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли били члан САЈ-а, мислим припадник САЈ-а?
СВЕДОК П-1: Јесам, али нисам био годину дана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него?
СВЕДОК П-1: Мислим да је било четири, пет месеци, '94.године.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Добро, реците ми зашто сте, јесте ли 
напустили САЈ или под којим околностима сте отишли из САЈ-а?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекли смо браниоцу да ћемо му допустити данас сва 
питања за која је прошли пут објаснио да утичу на проверавање, односно 
проверава кредибилитет сведока. Значи, зашто сте напустили САЈ?
СВЕДОК П-1: Па прешао сам у Градски СУП, прешао сам у Градски СУП на 
интервентну јединицу.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не, мени је јасно да сте ви прешли, јел вас је 
неко пребацио из САЈ-а као посебне јединице, организационе у МУП-у у
другу јединицу?
СВЕДОК П-1: Да.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Из којих разлога?
СВЕДОК П-1: По потреби службе ваљда.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јесте ли имали некакво дисциплинско 
кажњавање или било шта тако у САЈ-у?
СВЕДОК П-1: Не.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јесте ли дошли у сукоб с неким из САЈ-а?
СВЕДОК П-1: Нисам, то је било, имао сам примедби од неких колега да им се 
не свиђа моје презиме и то ми је било образложење зашто ја нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче он је и прошли пут говорио о пореклу и тако 
даље, о тој дискриминацији по основу порекла. Тужилац и окривљени Ђукић 
се опомињу, Ђукић да не виче и тужилац јавља.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: И да ли сте ви тражили на лични захтев да 
изађете из САЈ-а?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Молим вас, молим вас, молим вас, молим вас.
Мислим, овај, окривљени је изговорио пре име и презиме сведока П-1, немојте 
упозоравати тужиоца и Ђукића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја нисам чула.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па о томе се ради, то је суштина и сад ви 
упозоравате мене што ја дижем руку да кажем да то није у реду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окривљени Ђукићу јесте ли то ви рекли нешто, ви сте 
то рекли, изађите овде, ту код тужиоца станите, изведите Ђукића, седите 
браниоче, седите браниоче молим вас, искључите се, то јест микрофон 
искључите. Шта ви окривљени Ђукићу имате да кажете кад сам вас ја позвала,
искључите микрофон да ја вама кажем. Јесте ли ви разумели овде упозорења,
јел ви разумете. Искључите ви микрофоне. Јел ви разумете да сте ви овде 
окривљени, ви имате овде права и обавезе, ваша прва обавеза је да се 
пристојно понашате, због чега ви стално вичете оданде, због чега ви кршите 
Закон Ђукићу овде сада у судници док се суди, док сте ви у положају да сте ви 
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окривљени и говорите оно што не сме. Зашто то радите, због чега то радите.
Ајде да се вратите на место, да онда када желите да се обратите суду да се 
јавите, да изађете овде, да укључите микрофон и да то радите онако како 
треба. Ово је последње, не, ви никада не можете више да ми одговарате сем 
кад вас питам. Ја сам вас позвала овде да вас упозорим на једно пристојно 
понашање, вратите се тамо. Браниоче Перковићу изволите да наставите са 
питања, радимо до 12 сати до кад Медић Драган прима терапију.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Реците ми, сад сам већ тотално заборавио 
шта сам питао, односно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дошли смо до тога значи да је сведок рекао да је имао 
неке дискриминације по основу свог порекла односно по основу тога како се 
зове.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да, да, то је рекао и сада моје је питање, да ли 
је он онда на свој лични захтев писмени или било како пребачен и отишао у?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је да је по потреби службе, значи он је 
одговорио да је то по потреби службе.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Какве веза има сад потреба службе по томе 
што њему неко замера због.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је ваша примедба, то је сад ваша примедба.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А ја га сад питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али он је одговорио да је по потреби службе, а сад 
какве то везе има то је неки ваш коментар и ваша примедба, може.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не, то је реторичко, није реторичко то је 
право питање. Какве везе има потреба службе то што сте се ви, што се ваше 
презиме неком није свиђало у САЈ-у?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одбија се одговор на ово питање, изволите 
даље.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Следеће питање, да ли је он вратио униформу 
кад су се вратили у Прокупље, кад су се разишли? У Пролом бању, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Пролом бању, да ли су раздужили униформу у
Пролом бању?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли раздужили униформе? Укључите микрофон.
Петровић адвокат да искључи микрофон. Јесте ли раздужили униформу?
СВЕДОК П-1: Да, ја сам вратио, дошао је Рајко Олујић и узео униформу по 
повратку из Пролом бање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви или само ви?
СВЕДОК П-1: Ја, нисам имао увид, само ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где по повратку из Пролом бање, где сте раздужили 
униформе, у Пролом бањи?
СВЕДОК П-1: Не, вратили смо се у униформама и онда је дошао код мене 
један дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кући?
СВЕДОК П-1: Кући, дошао и ја сам му дао униформу, сви су враћали 
униформе, тако да.
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АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Колико је прошло то дана од Пролом бање,
кад сте вратили униформе?
СВЕДОК П-1: Па можда те прве недеље, речено нам је да ћемо добијат друге 
униформе пошто.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Молим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то су вам рекли Рајко Олујић када је узео ту вам је 
рекао да ћете да добијете другу униформу?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да, да, да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је сад ово судија, «молим, шта, да, да», шта сад 
то значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче седите нека бранилац пита, а то је везано за.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија, али сведок одговара и он каже «молим, да,
да, да, да», нашта сад то личи, па мислим, позоришне трупе, али ово није та.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јел могу наставити са питањима?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете наставити са питањима.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А реците ми молим вас, а где то ће вам дати 
после униформу кад сте ви рекли да се се расформирали и да су вас касније 
тек звали у јединицу да идете други пут, по овоме?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Судија па није то речено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, тужиоче пустите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па није тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте тужиоче молим вас.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И тужилаштву је у циљу, циљ да се истина утврди 
али ово није тачно, то једноставно није тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је браниочев закључак.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не, али како ће да вам сведок одговори на нечији 
погрешан закључак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче то уопште није питање, бранилац прича и сад 
ћемо ми да чујемо шта ће даље.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али ја сам схатио да смо ми у фази постављања 
питања, а не у фази приче онако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесмо, али видите бранилац никако да крене на оно 
кључно, него прво прича, прича прича.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е па ја зато, кад год ми се учини да се бранилац 
занесе и оде у ту причу, ја онда интервенишем, поготову кад је нетачна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а сада да вам кажем. Знате ли ви колико година 
су имала деца Енвера Дурићија, па молим вас лепо да се пристојно понашате,
сад заиста вас молим да се пристојно понашате, па онај човек је 24.децембра 
седео овде, њему нико није остао, његово дете је имало 21 месец. Дајте молим 
вас да се у складу с тим сви понашају, молим вас, ви молим вас да, изволите 
браниоче да постављате питања и да сада завршавамо значи Медић Драган у
12 прима терапију.

ВРЗ 04
34



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 21.01.2009.године Страна 42/58 

К.В.4/08 

АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа, овде адвокат никад није 
био ни тужилац ни судија, нити инспектор полиције, нити му је била дужност 
да пријављује некога и да гони неког за страдалу Дурићијеву децу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Мислим, адвокат овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али овај адвокат као човек чуо је Енвера Дурићија.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Према томе, то се не може односити на мене,
то се може на тужиоца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај адвокат као човек чуо је Енвера Дурићија и сада 
увек мора мало да мисли на њега кад поставља питања.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: И као човек и као адвокат.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И као човек и као адвокат.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Постоји разлика.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите даље.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Сад бих ја само питао сведока да објасни 
како то да ће добити друге униформе ако се већ раздужио и ако више он и не 
зна по његовом исказу да ће поново ићи са том јединицом?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није тачно судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче сведок је рекао да је то рекао Рајко Олујић,
да су рекли да се враћају да чекају нови позив.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: А нек захвали тужиоцу на овој интервенцији.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то, како то, не знам шта то значи. Одбија се одговор,
то је опет ваш коментар, ајдете даље.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа, није коментар, ја сам мало 
пре питао човек је рекао да је други пут када је колега Радовановић говорио 
зато сам га и питао за униформу јел враћао, каже јесам, и донео ми је, Олујић 
је дошао и каже раздужујемо се и добијамо нове. Па да ли је он и даље остао у
тој јединици?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јер по његовој причи он више нема ништа са 
јединицом, па долази други пут га опет зову, а из овога произилази што је сада 
мало пре рекао да само треба да промени униформе а да је он и даље на стенд 
бају као цела јединица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: То је следећи закључак, то је следећи 
закључак да све што је говорио да он није хтео да том јединицом, да је била 
оваква, да су били овакви, да су били онакви и тако даље, поништава и негира 
управо та околност да он и даље држи униформу и да ће ићи са њом поново на 
терен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли имате још питања?
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Само да видим овде. Рекли сте први дан, ја 
мислим да је био 08.09., и то ми је остало нејасно, рекли сте можда ништа од
тога не би било, ако сам ја добро схатио а мислим да, ја сам то упамтио, да 
није дошло до тог убиства, да није тај плави убио ту жену. Шта сте мислили 
под тим или како ви закључујете?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је сведок рекао.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Тако нешто, то је било нешто, ако се сећате,
па нисмо то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите.
СВЕДОК П-1: Па мени је то тако изгледало као да је то била нека иницијална 
каписла, да је то све кренуло.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Од тога?
СВЕДОК П-1: Од тога, да.
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Немам више питања, хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Ми ћемо да направимо паузу да би Медић 
Драган могао да прими терапију, а и да се мало одморимо. Хоћу да питам 
браниоце сада, иде Драгић јел тако. Реците ми колико ви имате питања,
односно да ли ће вам то бити довољно данас време или вам је потребно.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Ја мислим судија да ће бити довољно, уколико не буде 
никаквих.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обзиром да ћемо данас морати да завршимо у пола 
два, значи да ли вам је то довољно или не?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Ја мислим да ће бити довољно уколико не буде 
никаквих сметњи и ако буде сведок одговарао на моје питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.

За овим се одређује пауза ради одмора до 12.15 часова.

Довршено у 11.45.

Хвала вам, извините што сте чекали и што смо закаснили.

У 12.27 часова.

Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се настави претрес након паузе ради одмора.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви су ту осим браниоца Перковића. Бранилац 
Перковић је вероватно ту негде, ту су му ствари, да сачекамо још неки минут.
Шта каже стража, јел има негде Перковића, нема. Добро, силази, добро.
Настављамо са питањима бранилац окривљеног Боројевића.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: (адвокат Драгић, бранилац окривљеног Боројевића)
Поштовани суде, ја ћу покушати да будем кратак, али молим вас немојте ми 
искључивати микрофон, јер онда нећу ништа да причам.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу, изволите.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Ја бих замолио да сведок каже, уколико жели, шта он
сада ради, не конкретно, него чиме се бави, од чега живи, кад је престао да 
ради у полицији?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако хоће.
СВЕДОК П-1: Тренутно сам незапослен.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Незапослен. А где му се онда налази радна књижица та,
где је уведен податак који је мало пре сам рекао да је регулисао војну обавезу 
и све остало?
СВЕДОК П-1: Ја имам то, војну књижицу и радну књижицу.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Да, то може да се да суду на увид, ја бих замолио у
неком наредном, да се то уради.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, одлучићемо о томе.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Е сад, неколико питања у вези са самим овим 
догађајем. Прво, овде имамо једну веома непоуздану скицу која је тако по 
сећању сведока и ту се не може ништа поправити наравно, зато што се он
других ствари и не сећа него овог што је рекао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Е сад, ви сте питали да вас не прекида, али ја морам 
да интервенишем, кад ви кажете ми овде имамо једну врло непоуздану скицу,
сада, шта то сада значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, пустите браниоца да пита и да користи оне 
изразе за које он сматра да су примерени, и молим вас да не интервенишете.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Ја сам то образложио, то је скица по његовом сећању 
направљена.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да одговарате, само ви постављајте питања,
нема потребе тужиоче да интервенишете.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Да. Е сад, мој је предлог био прошли пут да се прибави 
од надлежних органа, ја код тог предлога остајем и даље ради, успут речено,
ради ефикасности поступка, да се преко надлежних органа државних или већ 
било којих, међународних, прибави тачна скица и фотодокументација у
односу на све ове објекте овде који су нама у предмету, мислим да би тиме ми 
допринели у овоме поступку, јер имамо ту различите скице са различитим.
Овде на пример ова скица је водоравно широка, позиције су различите, оно 
што нам је сам сведок очевидац и човек који тамо живи направио то је сасвим 
нешто друго, криминалистички техничари су направили неку слично,
недоречено и тако даље. Значи тај предлог остаје и даље. Е сад, прелазим на 
ствар, имајући у виду ову скицу што имамо овде, што је сведок направио,
урадио, мене интересује да одговори, у којим се он позицијама налазио тачно,
али кратко, кад је то непознато лице жену плаве косе, које имамо њено име и
презиме ту ударало главом о зид и кад је касније извршило убиство те жене?
Тачну позицију на скици.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то означено на скици или не?
СВЕДОК П-1: Јесте, то је означено.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А којим словом ако можете да се подсетите?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Ја молим да то уђе онда.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да то уђе у записник, добро.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Да, нормално у транскрипту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте сведоку скицу да каже којим словом је то 
означено.
СВЕДОК П-1: Слово «Г». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слово?
СВЕДОК П-1: Слово «Г». 
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Добро, да ли је.
СВЕДОК П-1: Слово «Ф» и слово, ја мислим да је овде «Х» слово, под «Х»
сам написао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то означено и доле у овој рубрици где сте 
објашњавали шта је које слово?
СВЕДОК П-1: Да.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: У легенди, добро.
СВЕДОК П-1: Да, то је исто, само овде доле, само што не видим где је 
уписана «Х», моменат кад је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево, сад ће сведок да одговори, да се снађе само.
СВЕДОК П-1: Под «Х» сам био кад је ударао ту жену руком држећи за косу у
зид.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У зид.
СВЕДОК П-1: И моје кретање је било овамо доле.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Према тачци, па реците којој.
СВЕДОК П-1: Према тачки овој «И». 
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: И све шта је на крају резултирало.
СВЕДОК П-1: «И» и «Ј», ја сам под «И» и «Ј», ставио заједно пошто се то 
непосредно одмах одиграло, да су враћени ови са улице, то је био «Ј» и «И», 
то је правац одакле сам ја гледао кад је, моменат кад је плави тај пуцао у ту 
жену.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Добро, да ли је још ко био, судија, да сведок одговори у
колико се сећа, од лица у непосредној близини?
СВЕДОК П-1: Ја никог нисам видео.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Где су се налазили ови оштећени и жртве потоње и
садашње у том моменту, може ли одговорити?
СВЕДОК П-1: Па ја нисам могао да видим, пошто ми је поглед био заклоњен 
зидом ове куће, ја сам био у том ћошку, нисам могао да видим стазу која води 
на улицу, уз ту приземну прву кућу.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: То је гледајући у десно што пише кућа приземна у
десном ћошку?
СВЕДОК П-1: Да, гледајући са улице прва приземна с десне стране.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Добро, кад су се појавили ови цивили у овој позицији у
којој су нацртани, позиција «Х»? 
СВЕДОК П-1: Па то је прошло, значи ја кад сам се окренуо, кад је плави 
извршио убиство, кад сам се окренуо према, лицем према овој кући, тад сам и
видео плавог да је отишао, навео сам већ, не знам где, непосредно где, већ се 
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чуло тада повици са улице «враћај то, враћај», значи да ли је то било десетак 
секунди.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Ја вас молим да се одговори и да то све буде јасно.
Значи може ли се определити колико минута или томе слично?
СВЕДОК П-1: Није било минута, значи након убиства ове жене није прошло 
ни тридесетак секунди како су се ови почели, већ се чуло то.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Значи ви сте остали у овој позицији «И» или «Ј»? 
СВЕДОК П-1: Да.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Кад су се они појавили?
СВЕДОК П-1: Да.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Е сад, реците ми да ли су они могли, то је сад већ 
претпоставка, али шта ви мислите, да ли су они могли видети убиство жене,
по вашем мишљењу пошто сте ту?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо му предочавали на почетку.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Јесу ли или нису. Да, добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо предочили на почетку шта су рекли.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Добро.
СВЕДОК П-1: Ја не могу да говорим у њихово име.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Добро, захваљујем се, што се тога тиче. Е сад, од појаве 
цивила у том дворишту, колико сте ви дуго били у ситуацији да пратите ту 
групу или да будете у визуелном контакту са њима а колико нисте, можете ли 
то определити? Не знам јесам ли јасан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Групу оштећених. Оштећене.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Оштећене да, жртве, јасно.
СВЕДОК П-1: Ја нисам био у контакту са њима, ја сам их.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Не, не али у контакту визуелном, видите их, кад сте их 
први пут видели и кад последњи пут?
СВЕДОК П-1: Од момента како они наилазе, нагуравани од овог строја 
пушкама до момента док нисам чуо то лагано репетирање, није прошло 
петнаестак секунди.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: А где сте видели ви да их гурају?
СВЕДОК П-1: Они су их гурали буквално на мене, на зид.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Одакле, кад сте их угледали, имајући у виду вашу 
скицу и ову овде приземну зграду како стоји, кад сте их видели?
СВЕДОК П-1: Видео сам их кад су се појавили значи иза ћошка ове куће,
једноставно крећући се већином у назад према мени и одмах непосредно 
испред њих видео сам строј који се формирао, и још су их нагуравали и они су 
били на удаљености некој, рекао сам три до четири метра, пет.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: А пре тога, када сте ви видели те цивиле?
СВЕДОК П-1: Пре тога сам их видео када су их први пут извели из те куће,
када сам ја лежао и чуо што ме је пробудило, повици.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Да, добро, захваљујем се. Кога сте ви видели да гура те 
цивиле, кажете строј неки гура, да ли препознајете кога од тих људи који 
гурају те цивиле?
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СВЕДОК П-1: За то време док није дошло до репетирања ја сам видео 
полицајца ПЈП у униформи са прслуком где је писало јасно «полиција», до 
њега стоји Ђукић Жељко, до њега стоје Цвјетан Саша, па Медић Драган, па је 
био Боројевић Драган, па Шолаја и стао је тај припадник САЈ.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Е сад, овог ПЈП, да ли ви сте видели пре тога, после 
тога, да ли знате о ком ради?
СВЕДОК П-1: Не познајем човека, нисам видео ко је.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Нити сте га после тога видели?
СВЕДОК П-1: Не.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: А овог САЈ-евца?
СВЕДОК П-1: Не, ни њега.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Ни њега?
СВЕДОК П-1: Ни не познајем.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Добро. И ја бих још једном замолио суд да он определи 
тачно, пошто он тврди по броју цивила колико их је било, чак је набројао и
децу и ово и оно, да ли он заиста и сад по сећању, јер то се разликује тај број 
несретних у односу на онај стварни који су нађени ту људи, да ли и сад сматра 
да је то било према његовом, колико сам ја запамтио десетак људи или тако 
нешто?
СВЕДОК П-1: Оно што сам ја видео својим очима ја могу да дозволим тако да 
је то било, плус она жена што је, до десет људи, једанаест.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Да ли је он судија видео тачно лица која су пуцала од
ове групе, тог строја што он назива?
СВЕДОК П-1: Ја сам навео да су сви имали уперене пушке и да је потом 
започела јако гласна пуцњава.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Како сте ви били окренути кад је та пуцњава започела?
СВЕДОК П-1: Ја сам био окренут према њима када сам зачуо и видео 
репетирање, а на трећем кораку је почела пуцњава.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Да. Јесте ли се ви у том моменту окренули да видите 
шта се догађај, да ли сте видели цивиле који евентуално падају, стоје?
СВЕДОК П-1: Ја сам обратио пажњу на људе који су стајали у строју, видео 
сам да сви имају уперене пушке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А сам тренутак пуцања нисте гледали?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Да ли је видео кад људи падају?
СВЕДОК П-1: Ја сам чуо, ја нисам могао да видим, ја сам се.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: То је неколико корака. Ја се извињавам.
СВЕДОК П-1: Ја сам кренуо од њих да бих избегао правац пуцања.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: А је ли се после тога окренуо и видео шта је то 
догодило се?
СВЕДОК П-1: Ја тек кад сам дошао до ове стазе, ја се нисам окретао док 
нисам дошао до стазе, ја сам се тек онда окренуо.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: До које стазе?
СВЕДОК П-1: До стазе, до ове приземне куће која је везана на ову кућу од два 
или три спрата, када сам угледао прво овог плавог који је извршио убиство 
над овом плавом женом.
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АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: А да ли сте ви после тога видели овога припадника што 
је овде означен са ПЈП или овога САЈ?
СВЕДОК П-1: Не, ми смо убрзо по постројавању ми смо, аутобуси су 
паркирани испред нас, ми смо напустили.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Е сад, ја бих вас нешто питао нашта ви наравно, уз 
дозволу суда или како, али мене интересује пошто је сведок поштовани суде 
користио треће лице у овом поступку за себе, у истрази, а и то је овде 
објаснио. Да ли је можда он тај што се, што носи ознаку САЈ, јер неспорно је 
он био припадник САЈ-а а све остале је видео после тога, познаје и томе 
слично?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ви имали ознаку САЈ, или «Шкорпиони» или 
коју?
СВЕДОК П-1: Не, ја нисам ознаку САЈ.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А «Шкорпиони»? 
СВЕДОК П-1: Нисам имао ознаку ни «Шкорпиона» имао сам само униформе 
које смо задужили на Макишу, исто као и сви «Шкорпиони» који су имали.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Моје питање је било да ли је он и овде користио треће 
лице пошто је то већ једном у пракси урадио за означавање?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Данас током?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Не данас, него у свом исказу, односно у скици је 
написао припадник САЈ-а, а раније је говорио у трећем лицу за себе, да ли је 
то и случај када се ради о том припаднику САЈ-а, да ли је то он евентуално?
Ево то га ја питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли то ви?
СВЕДОК П-1: Не, то је припадник САЈ-а који је имао њихову ону тању, тању 
мало шару и њихову ознаку са белим орловима и мачем.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Ја се извињавам судија, колега говори да је то глупост.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је сад?
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Морам да кажем.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Па ја чујем да ми неко прича.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Колега каже да сам реко глупост, јесам 
реко, али сам рекао да је велика глупост судије Дилпарића што је саслушавао 
овога човека у трећем лицу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који сад судија Дилпарић? Седите молим вас.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А рекао сам да је глупост Дилпарићева а не 
његова.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Извињавам се судија.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Није Дилпарић, то је, онај, које је 
саслушавао у трећем лицу тај је направио глупост, Плазинић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Седите. Добро седите сада, искључите микрофон 
молим вас.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Па како може у трећем лицу да саслушава,
то је идиотска ствар, мислим.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, искључите микрофон, ово је ушло овако, ја 
морам само да опоменем да чувамо углед и достојанство суда и посебно свог 
колеге, уваженог судије Плазинића.
АДВ.ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Али нисам рекао за колегу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас да седнете сад. Изволите.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Кад се то завршило и када је он ушао у аутобус, где је 
тај аутобус био?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: У односу на позицију дворишта овог.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на улаз у двориште или у односу на шта?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Да, да. Да ли је био онако окренут као када су дошли,
или је то аутобус био на другој позицији?
СВЕДОК П-1: Један аутобус.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Тај аутобус у који је он ушао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да.
СВЕДОК П-1: Био је означен, био је окренут возачевом страном према овој 
полицијској станици.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А јел то иста позиција у којој се паркирао и када сте 
дошли у Подујево?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Када што сте нацртали, јел то био овај бус један или 
два, извињавам се?
СВЕДОК П-1: Не, то је почетна позиција, колико сам видео овај један 
аутобус, тај задњи, други, је направио маневрисање овде на самој овој 
раскрсници и вратио се у рикверц, а мислим да је други негде дошао са.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: А аутобус у коме сте ви били?
СВЕДОК П-1: То је био други аутобус који је стајао, они су стали овде.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Може ли означити на скици да би то видели?
СВЕДОК П-1: Има овде написано место постројавање пре повратка, на самој 
улици овој и пише, великим овим што пише улица, они су били паркирани у
висини.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел треба да означава нешто на скици?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Не треба, захваљујем се. Обзиром да је овде означио а
његов исказ је био у правцу да је гледао улаз, а то се не види из ове позиције.
СВЕДОК П-1: Где су, са десне стране ове улице су се паркирали.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Добро. Е сад још неколико питања везано за мога 
брањеника. Сведок је прво да се изјасни ја молим од кад га зна као Боројевић 
Драгана и уопште кад га је први пут видео, пошто он овде данас је неколико 
пута рекао Боројевић Драган, Боројевић Драган, од кад зна за то име, односно 
кад га је први пут видео?
СВЕДОК П-1: Први пут да сад не манипулишем, да ли сам га видео у Пролом 
бањи, али сам га видео на лицу места извршења, то је што могу са сигурношћу 
да. Оно што сам видео значи.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: У којој позицији?
СВЕДОК П-1: У позицији да је држао пушку и пуцао на цивиле.
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АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: И пуцао?
СВЕДОК П-1: Да.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Па мало пре смо, добро. Где сте ви тада били када сте 
видели њега да држи пушку и да пуца?
СВЕДОК П-1: У моменту мог избегавања ја сам погледао према свима, значи 
и одласка према овој стази, ја сам видео да сви имају уперена оружја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте сазнали да се ради о човеку који се тако зове 
и презива?
СВЕДОК П-1: Сазнао сам, јел могу да одговорим?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
СВЕДОК П-1: Сазнао сам из поступка који је вођен против мене, али сам лице 
познавао по виђењу, значи могао да препознам, јел знам да је тачно имао 
подигнуту крагну, имао је прслук затегнут, био је витак, тачно кад сам га 
гледао, кад сам гледао изгледао је с леђа сам га видио баш онако утегнут,
витак.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: С леђа сте га видели, јесте ли га видели с лица?
СВЕДОК П-1: Видео сам га с лица, кажем, кад сам се, у мом кретању после 
кад сам га видео са леђа да мења, убацује други оквир, био је тако, баш се 
видело да је онако био витак у грађи, затегнут, тај прслук баш онако је био, и
имао је подигнуту ту крагну. Да ли од ветровке да ли од кошуље.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Мало пре судија сведок је рекао да је видео како је 
пуцао мој брањеник. Како је он то видео, може ли нам описати, како види да 
неко пуца а и сам бежи да не буде погођен, пошто се налази у веома критичној 
ту ситуацији, према његовој причи наравно?
СВЕДОК П-1: Када сам видео, када сам стајао испред њиховог оружја, иза 
цивила, ја сам видео кроз цивиле да Медић Драган репетира у мом, и тај 
моменат што сам имао да препознам, ја сам могао да снимим ту групу 
постројену, на мом трећем кораку, ја сам наставио ходом и погледао сам их 
све још једном, сви су имали уперене пушке и чула се значи пуцњава, ја сам 
наставио до стазе. И то лице сам описао.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Чула се пуцњава или је видео како је пуцано?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је већ да није видео.
СВЕДОК П-1: Ја нисам гледао, ја сам наставио да идем до стазе.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Рекао је једном да је видео. Значи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кога сте знали од раније, по имену, презимену и
лику од њих?
СВЕДОК П-1: Лично никог нисам знао од раније, Ђукића сам видео пошто ми 
је био командир, одређен сам у његов вод.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли знали и како се зове и презива?
СВЕДОК П-1: Драгана Медића сам исто видео, личи јако на Слободана 
Медића, Шолају Миодрага сам видио у Пролом бањи, видео сам га и после на 
овом другом терену.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте сазнали како се зове, да се Шолаја зове тако?
СВЕДОК П-1: Па њега су тада у то време, ја сам чуо неко га је звао Мали 
Сале, једном га Слободан, неко га је звао Зицко, кроз тај други, па је било на 
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том другом терену онда је он био курир лични, носио је ствари Слободану 
Медићу, тако да сам после сазнао његово.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А за Боројевића тек касније?
СВЕДОК П-1: Боројевића сам могао да препознам, за Боројевића сам тек 
сазнао његово име да је он Боројевић Драган, нисам га знао по имену.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Када је сазнао?
СВЕДОК П-1: Из поступка који је био вођен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже из поступка.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Из поступка?
СВЕДОК П-1: Да.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Што се тиче Боројевића, значи ја сам закључио да га 
није знао, да је сад, касније сазнао у току поступка по имену али тврди да је то 
што он тврди истина. Добро. Е сад, може ли нам рећи кад је први пут он
позиван тамо од тих инспектора или сам се јавио, да ли је он поднео, односно 
пријавио све ово исто овако као што је описао догађаје у суду?
СВЕДОК П-1: Јесам.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: И да ли је споменуо сва ова лица?
СВЕДОК П-1: Јесам споменуо сам сва лица, и Боројевић Драган сам описао 
као лице које је стајало одмах непосредно после Драгана Медића и да је имао 
прслук на себи, да је имао подигнуту крагну, да сам му видео профил, да има 
онако изразито строгу, онако, строго лице баш, лице сам му запамтио, онако 
кажем, држање је имао онако мало, тако да. Нисам сигуран да ли је он, једном 
сам имао један конфликт кад смо ишли, мислим да сам то споменуо, када је 
био онај Жућо када сам споменуо да је био рањен, па смо ми ишли да 
тражимо неки трактор да се тај човек превезе некако до болнице, пошто су то 
била брда, нисам сигуран, али лице, да је он био мислим да је он кад сам 
споменуо да је неко говорио да нађем те филџане и за кување кафе, да им ја 
кувам кафе, лице ме је тад подсетило на њега што сам ја одбио да нећу да им 
кувам кафе, да ово, да оно. Нисам сигуран да је то он био, али ту је било, на 
том терену сам га видео, али после нисам знао човека како се зове, јер ја 
нисам имао познанство са њима од раније, али сам закључио кажем из, да је 
то.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Још једно постављам питање судија. Да ли је у својој 
пријави, да је тако назовем, обавештењима које је дао тим инспекторима,
односно командиру полиције навео сва ова лица како стоје, наравно, нека са 
описом, нека поименично да ли је навео и овај ПЈП и САЈ?
СВЕДОК П-1: Ја сам навео свих осам лица, који су, навео сам и овог плавог 
који је извршио убиство ове жене.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: А тај са, добро.
СВЕДОК П-1: Да. И у том извештају који су они писали, они су према свом,
како да кажем, они су рекли да ту неко мора бит жртва, они су то тако 
описали, да нису уписали све то што сам ја сва та лица.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Ко је то рекао?
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СВЕДОК П-1: То је рекао господин Опарица који је водио самном разговор и
мислим Кликовац, који су самном обавили тај разговор, који сам званично ја 
потписао.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: И то је тако ушло у записник, без ових лица ПЈП и САЈ,
и тог плавог?
СВЕДОК П-1: Ја се стварно не сећам, ја знам да сам рекао, нисам читао тај 
извештај, тако да.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Добро, истржаном судији, да ли је исто наведено овако 
ова лица која су ту била ПЈП и САЈ, и нормално ови неко описно, неко по 
имену?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овде у овом поступку?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Да, у овом поступку?
СВЕДОК П-1: Јел можете да поновите, да ли сам?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли можете да предочите, ако имате ту записник?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Па немам ту сада, али да ли је у истрази напоменуо 
САЈ-овца и ПЈП?
СВЕДОК П-1: Да, да.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Добро, ја то сад ту не видим, али кажем овде 
припадник посебне јединице и Ђукић излазе из дворишта заједно са једним 
припадником САЈ-а, то је већ излазак из дворишта?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју то страну читате?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: То је страна 7, транскрипта, верованто пред истражним 
судијом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта да се изјасни сведок?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Али кад се ради о стрељачком строји и о скици коју је 
урадио овде пред истражним судијом, односно још га нисмо ни видели, него 
смо видели накнадно скицу, ја је сад ту немам, мислим да се разликује од ове,
што се тиче тих лица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево сад ћемо да погледамо да ли имамо скицу.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Поштовани суде, ја бих сад завршио са овим мојим 
питањима, с тим дајем примедбу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само да видимо да ли имамо да предочимо ово.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: А, да видимо ову скицу, да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да предочимо.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Ту скицу коју је он радио, могу ли ја погледати једну.
Да, тачно, овде нема, овде има шест лица, зато сам то и питао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да покаже, погледајте ову скицу коју сте ви 
сачинили.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Хвали један, а накнадно онај што га је наводно срео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Погледајте ову скицу коју сте ви сачинили па нам 
кажите да ли има неке разлике у односу на оно што сте сачинили овде за нас и
оно што данас исказујете и због чега?
СВЕДОК П-1: Ово је скица коју сам ја радио у року од минут, два, први пут 
кад сте ви тражили то од мене, ја нисам.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Не, не, није била.
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СВЕДОК П-1: Била је пауза, ја нисам како се зове, ја сам само представљао 
овде објекте како и шта се, нисам је детаљно описивао тачан број лица ни 
ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У односу на лица која пуцају цивиле да ли има разлике 
или не?
СВЕДОК П-1: Овде нисам писао. Па ја нисам навео, овде има све написано,
али ја овог ПЈП-а нисам сигуран да је човек у моменту када сам ја погледао, ја 
сам видео само Шолају да стоји, а тај САЈ-евац се негде, да ли изгубио, да ли 
изашао дал се, ја га нисам видео да је пуцао, ја сам га видео да је постројен 
био када су нагуравали лица. У моменту када сам ја дошао на трећи корак он
је, тако да ја нисам сигуран да ли је човек пуцао, значи ја га нисам видео да је 
он у том моменту пуцао и да био на истом месту где је стајао.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: А ко га је видео да је пуцао?
СВЕДОК П-1: Првог ког сам видео значи то је био Шолаја.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Добро, како га је видео да пуца? Ја се извињавам,
различите су изјаве, ја морам, треба да се утврди у ствари шта је ту било.
СВЕДОК П-1: Не, ја и данас тврдим ја и сад тврдим исто да, кажем да у
моменту пуцања ја нисам тог припадника САЈ-а видео, не да имам никакве 
пристрасности али човека нисам видео у моменту пуцања, значи у мом 
моменту кад сам видео репетирање, он је стајао после Шолаје, када је почело 
то репетирање, да ли је он отишао иза њих, он кад је почело на мом трећем 
кораку, када сам ја кренуо кораком ја сам видео Шолају, тог САЈ-овца нисам 
видео. Зато га нисам овде ставио да је човек пуцао, али је имао пушку у
рукама када су постројавани, кад су угуравани.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажете овако, од 11.12., јел имате транскрипт од
11.12., кажете стоји полицајца, шлем на глави, брадурина, висине не могу сада 
да оценим и тако даље, па онда види се човек наоружан, опремљен, пише 
полиција, после њега стоји Ђукић Жељко, капу има на глави и тако даље, па 
онда Цвјетан кратка нека мајица стара.
СВЕДОК П-1: Маскирна да, мајца нека.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Медић Драган косу увезану, маслинасти онај џемпер 
НАТО војни.
СВЕДОК П-1: Да џемпер маслинасти.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Стоји момак, ја нисам знао како се тај момак зове,
виши од Медић Драгана, дечко затегнут, струкиран са прслуком подигнута 
крагна, увучена јакна, па је онај од јакне подигнута крагна, капа, до њега стоји 
најмлађи Шолаја Миодраг, дечко, мало већи број униформе, тако, ту је стајао 
један САЈ-овац значи у том моменту после тог малог, то све траје неке 
секунде, 15 до 20 секунди. То сте нама овде рекли.
СВЕДОК П-1: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И јел ту стоји САЈ-овац, или са њима или не, јел имао 
пушку дигнуту или не, као и они?
СВЕДОК П-1: У моменту пуцања ја сам навео да ја нисам САЈ-овца видео да 
пуца.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: А кога је видео у моменту пуцања.
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СВЕДОК П-1: Ви сте од мене тражили.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Ја сам схватио да није никога видео у моменту пуцања 
судија, и треба да то разјасни коначно. Али добро, али каже у моменту пуцања 
опет понавља да није видео.
СВЕДОК П-1: Ја сам отишао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ајде пустите да одговори.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Па да видимо шта ће он рећи, значајна је ствар.
СВЕДОК П-1: Значи у моменту на мом трећем кораку ја када сам погледао 
сви су имали подигнуте пушке, почиње пуцњава, ја настављам до стазе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имао и тај САЈ-евац подигнуту пушку?
СВЕДОК П-1: Када су нагуравали лица САЈ-евац је стајао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, у том моменту кад ови други имају подигнуте?
СВЕДОК П-1: Не, ја га нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није имао подигнуту?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: А где је имао пушку, како је држао ако га је видео већ?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Не, нисмо он је завршио. Извињавам се онда заиста.
Не, не, мени све одговара што он каже, немам ја ништа ту никакве посебне.
СВЕДОК П-1: У моменту када су нагуравали лица, САЈ-овац је имао пушку,
када је почела пуцњава, када сам ја направио та три корака, и почиње 
пуцњава, ја не видим САЈ-овца ја видим првог малог како је са можда два 
корака заломљен Шолаја Миодраг.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК П-1: Тачно сам га, значи, био је тако заломљен да сам га ја видео из 
полу неког профила.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: А да ли је онда ова скица тачна или није тачна, ово што 
стоји.
СВЕДОК П-1: На коју скицу мислите?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Па у односу на вашу скицу.
СВЕДОК П-1: Тачне су оба две.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И због тога га нисте означили овде на скици. Шта је 
разлог што. Значи пита бранилац због чега на овој скици код истражног судије 
нисте означили, пише Шолаја, Гуљо, Боројевић, ПЈП, Брко, Цвјетан.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: А овде је означен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Убијени цивили, а САЈ?
СВЕДОК П-1: Зато што га ја у моменту пуцања нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Код истражног судије га није видео а овде га је видео,
на овој скици која је прављена касније. Управо ја тражим да видим, да 
разјасним зашто, шта и због чега је то?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, рекао је да га код истражног судије није означио 
јер га није видео у том реду са подигнутом пушком, ја тако разумем.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: А овде га је видео после тога.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, извињавам се судија, али пет пута је рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нека одговори сведок, немојте сад да.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па пет пута вам је рекао.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Па није рекао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Код истражног судије је цртао оне које су пуцали а
овде је цртао оне које је видео, овде не можете на овом цртежу да тражите 
филм да вам сними, на овом цртежу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче ви не можете тако да интервенишете, нека 
бранилац заврши са питањима.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Ја немам питања, имам генерално примедбу на 
комплетан исказ овог сведока. А из следећих разлога у завршној речи наравно 
и кад буде време ћу се изјснити о томе, али разлози су следећи, све што је 
било постављено као питање он је одговарао са нејасним одговором и
непрецизним, све оно што је научио до тада то је био јасан у оној мери како је 
рекао. Е сад, ово задње је заиста круна свега, код истражног судије није 
уцртао а овде је уцртао стрељачки строј и сад каже, објашњава да је оним што 
је уцртао код истражног судије. Мислим да то стварно нема никакве логике. Ја 
се захваљујем суду и извињавам се. На опаску суда мало пре кад су биле, били 
су ту неки дијалози, монолози не знам шта, што се тиче жртава које су ту 
страдали, ми смо овде сви хуманисти и ја дубоко саосећам и са породицом и
са свима, ја то ћу, овај пут кажем зашто сте ви рекли, подсетили сте нас на 
озбиљност поступка, и баш због тога ја постављам питање, наравно не морају 
бити увек спретна и онаква каква би можда требала али постављам питање да 
се утврди шта је ту било. озбиљна је ствар то што се догодило и то нико не 
може ни спорити,злочин је учињен, нико овде и не брани злочин, међутим 
веома је озбиљна ствар што се овде налазе људи између њих и мој брањеник 
као оптужени и у њиховим ту животима и кожама се ради, а то је већ све 
објављено и на интернету и свагде да се против њих води поступак а П-1 је 
заштићен, зашто ја не знам. Према томе, озбиљно схватам ову ствар и због 
тога ја вам кажем то што сам рекао, захваљујем се суду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. бранилац окривљеног Шолаје, да ли.
Обзиром да данас радимо до пола два, не прекидам вас него само опомињем 
да данас радимо до пола два, да ли ћемо завршити до тог доба?
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Не, не, ја постављам питање уопште да ли да ја 
почнем, да не прекидамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ја сам то исто хтела да вас питам.
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Боље да кренемо сутра од почетка.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да кренемо сутра, с тим што сутра да испланирамо.
Значи сутра овога сведока, затим питања окривљених, уколико има времена 
суочавање, а већ у петак осим овога сведока имамо и још неке друге сведоке.
Да ли сте ви добили сви распоред, нисте, не, нико није добио распоре. Онда ћу 
ја сада да вам прочитам тај распоред. За петак је осим сведока П-1. Седите 
хвала вам, Цетић Добривоје то је возач аутобуса, Дмитровић Петар, за кога од
Службе за откривање ратних злочина ја имам информацију истина телефоном,
да је њему позив уручен, никакав доказ о томе немам, затим за 26.јануар када 
сведок већ неће бити овде, тада радимо у судници број 4, Цвјетан Саша треба 
да буде доведен из Установе за издржавање казне Сремска Митровица, затим 
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Дабић Александар и Сарап Драган, за које такође од Службе имам 
информацију да су позиви њима уручени, видећемо да ли ће они заиста да 
дођу и, Цвјетан, Дабић, Сарап, и за 27., Томић и Олујић који су позиве 
примили уредно и онда ћемо се даље договарати. Томић и Олујић 27., 
Цвјетан, Дабић, Сарап 26., е сада још ја нешто. Кажите, ништа. Да искористим 
време које сте овде, хоћу да вас питам нешто још, кажете за ове, да су остали 
један део јединице у Подујеву да заврше неки задатак, какав задатак?
СВЕДОК П-1: Ми смо то обавештење добили по нашем повратку у Пролом 
бањи, то јест Слободан Медић командант.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав задата, да?
СВЕДОК П-1: По његовом наређењу су остали да обаве неки задатак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па сте онда причали о томе да су неке пропуснице сте 
имали за аутомобиле и то, то ме исто интересује шта је то?
СВЕДОК П-1: Нису биле пропуснице, то су направљене, речено је да је 
направљено, то је при одржавању говора по нашем првом доласку да су 
направљене налепнице «Шкорпиона» које ће се лепити на возила која се буду 
пронашла и да ће бити организовано да ћемо ми та возила.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како да се пронађу возила?
СВЕДОК П-1: У Подујеву, значи возила која су у стању да се возе, да се 
једноставно присвајају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Путнички аутомобили да се шта са њима ради?
СВЕДОК П-1: Путнички аутомобили. Који буду пронађени да се означе са 
тим великим налепницама које ја нисам видио, да то има код њега и да ће 
бити организовано ко ће та возила и било што шта се пронађе да се њему 
достави, команданту Слободану Медићу, да се та возила возе дал до Новог 
Сада, дал.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел то била нека наредба да се то ради или онако 
упутство неко или препорука или шта?
СВЕДОК П-1: Па то је било уз тај говор први који је, зашто смо ми ту дошли 
као обавештење неко да то тако се ради, о неком.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обавештење какво?
СВЕДОК П-1: Да, да постоје налепнице, да возила која се буду пронашла, све 
што се буде пронашло.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта све још?
СВЕДОК П-1: Па новца, злата, не знам ни ја, да се то доставља команди, ова 
возила то ће бити ваљда организовано ко ће да одвози ваљда до Новог Сада 
или, углавном.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и још нешто да вас питам, оштећени кажу да 
нису чули никакаву интервенцију, а ви кажете да онда када су они изведени из 
куће ви сте пришли и рекли то је задатак полиције да се они попишу и тако 
даље, да се воде у полицију, да се тамо збрину, они кажу да нико није у том 
смислу интервенисао да њих заштити. Да ли су они били у позицији да тако 
нешто чују, виде, да ли сте ви то викали?
СВЕДОК П-1: Па ја сам био непосредно, фактички пришао и рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коме?
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СВЕДОК П-1: Пришао сам, као што сам означио, значи ти људи су били,
цивили су били можда на два метра испред мене, ја сам се обратио пошто су 
на челу стојали, ту је био и Ђукић Жељко и Цвјетан Саша, и Медић Драган,
Кинез мислим да је био тај по надимку, Шолаја мали Миодраг је био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли се ви то обратили гласно, викали, како сте ви 
то рекли?
СВЕДОК П-1: Не, ја нисам викао, ја сам нормалним тоном рекао, ево као што 
и сад причам, «оставите те људе на миру, прегледајте кесе и одведите их у
полицију и да им се попишу».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вам кажем они тако нешто нису чули, тако нешто не 
причају?
СВЕДОК П-1: Не знам, можда нису разумели, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК П-1: Јер ја нисам смео, ја нисам смео да улазим фактички у
конфликт са њима, ја сам им рекао то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми ћемо да наставимо сутра са вашим испитивањем,
данас ћемо да.

Констатујемо да су од судске страже били у судници и видели сведока:

1.Милошевић Милош,
2.Поповић Дејан,
3.Илић Слободан,
4.Радојчић Славољуб.

А од затворске страже:

1.Митровић Ненад,
2.Мијатовић Слободан,
3.Грковић Драгиша,
4.Кокир Стеван.

Сутра настављамо у 09.30 часова.

Пре тога Ђукић Жељко да нам се обрати, изволите.
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: АКо може да нам се достави скица ова коју је данас 
сведок П-1 дорађивао, па да могли сутра да видимо или данас у току дана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, пре него што поставите питања?
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Па да, да би могао да се припремим, и ако би могли 
ови транскрипти о овој изјави његовој данас да нам се и то достави ако је 
могуће, ако не само скицу.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Транскрипте ћете да добијете у законом предвиђеном 
року, постоји законом предвиђени рок за скидање тих транскрипата да, значи 
то је ствар технике и биће то у сваком случају врло брзо.
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Јел могу да добијем ја скицу што је, на мојој скици 
што сам ја предао суду инспектор онај СУП-а из Подујева, не могу се сетим 
како се зове, на једном месту је означио где се налазе лешеви, не знам ако се 
то сећате само, дал би и ту скицу могао добит.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, може, добићете то до сутра.

Да се Ђукић Жељку и осталим окривљенима достави фотокопија скица 
на којој је данас интервенције означио П-1 сведок.

Добро, хвала вам можете да идете.

Довршено у 13.13 часова.

Записничар Председник већа-судија 
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