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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала вам, седите.

Да констатујемо ко је присутан:

• Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић,

• Пуномоћници адвокат Драгољуб Тодоровић и Наташа Кандић,
• Окривљени: Ђукић Жељко, Медић Драган, Боројевић Драган и
Шолаја Миодраг,

• Браниоци: Звонко Радовановић, Перковић, Ђуро Драгић и Саша 
Петровић и Миланка Ђорић.

Наставићемо данас претрес.

Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се претрес ОДРЖИ.

За данас смо позвали сведоке, осим сведока П1 и сведоке Цетић 
Добривоја и Дмитровић Петра. Према информацији наше Службе за помоћ и
подршку сведоцима Дмитровић Петар је стигао, је л тако? Цетић Добривоје за 
њега за сада још увек не знамо ништа.

Наставићемо са испитивањем сведока П1. Да ли можете да уведете 
сведока?

АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Судија, молим вас пре него што се сведок уведе, ако 
могу и врата да се затворе зато што смо, хтео бих да суду пренесем 
информацију коју смо јуче сазнали у поступку који је потпуно невезан с овим.
Ви знате да Шолаја одговара пред овим судом за оно кривично дело трговине 
људима итд. Јуче је колегиница која је била на претресу пред Врховним судом 
чула једног од окривљених у том предмету у разговору, не са њом, него у
разговору са стражарима да је он рекао отприлике да је заштићени сведок П1
кога је он навео по имену и презимену, ишао по Шиду и уцењивао људе да не 
сведочe. Ми знамо име и презиме тог човека, он је окривљен у том поступку,
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нема везе с овим и ја бих пренео суду ту информацију, значи да оцени да ли је 
потребно да тај човек дође овде и да то овде пред нама каже. Он није то рекао у
разговору са колегиницом, он и не зна тај човек, њему је суђено у одсуству, он
је то рекао у разговору са судским стражарима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Човек којем је суђено у одсуству је сада присутан?
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Не, не, он је у оном. Да он је доведен, он је у то 
време био, колико се ја сећам у затвору у Бијељини кад му се судило овде.
Значи, јуче је била седница већа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и П1 је рекао?
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Није П1 него тај човек је рекао у разговору са 
стражарима да је заштићени сведок П1 ишао по Шиду и уцењивао људе да не 
сведоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад је то било?
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Јуче. Не знам, колегиница је чула то у разговору са 
стражарима, није га испитивала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мораћемо да размислимо о тој информацији.
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Управо судија ја сам због тога пренео, значи ако је 
потребно да се тај човек доведе овде, ми знамо његово име и презиме ако ви 
оцените.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тог окривљеног? Тај који је рекао стражарима?
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Јесте, то је Сремац Миленко, он је прво-окривљени 
у том предмету.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Има ли он надимак неки?
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Не знам. Одмах да вам кажем он нема везе с овом 
причом. То је само оно што смо хтели да вам пренесемо.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја се извињавам, случајно ја знам тај предмет јер сам 
то радио док сам био у оном тужилаштву, па мислим сасвим одговара да 
Сремац Миленко дође овде и да сведочи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћете ви предложити?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја нећу, него немам ништа против тога, против овог 
предлога браниоца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, бранилац за сада није рекао име, у ствари рекао 
је.
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа, ако дозволите само једно,
ајде да кажем, није техничке природе него један мали проблем је с мојим 
клијентом здравствене природе. Њему је шећер, ја не знам, ја знам да ви 
добијате стално извештаје, али јуче је био 18 и не осећа се баш, што кажу,
најбоље. Ја се због тога и настојим да га поштедим свих узбуђења и ако можете 
да тај лекарски преглед и лечење болничко што пре закажете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, овако.
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јер му је већ једном пре 10 дана баш онако 
позлило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овако, што се тиче овога хвала.
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Пао је у кому, ето.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што се тиче овога што је рекао бранилац Саша 
Петровић, ми ћемо то све да размотримо да значи ова.
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Тог човека кажем ја никад у животу нисам видео и
њему је суђено у одсуству, ја не знам ни како он изгледа, колегиница која опет у
време кад се тај поступак водио и није била адвокат, значи чула је у ходнику 
зграде Врховног суда јер је била пауза седнице, он је то значи потпуно у једном 
невезаном разговору то рекао. Сматрао сам да је та информација, да је то што је 
речено битно за овај поступак. Ви као веће оцените да ли је потребно да тај 
човек дође овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ми ћемо у сваком случају сада овако уз 
интервенцију тужиоца који, можете тужиоче наравно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако сам ја добро разумео, неко ко је био у бекству или 
неко ко је био у затвору је сведок да је неко ко је био у иностранству, неко ко 
има заштиту од тих из тог места где је он наводно од њега чуо да му је познато 
да је тај наш П1, који се плашио тих из тог места ишао тамо и претио 
сведоцима. То сам разумео.
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Ја не знам где и када се то десило, јер он то није 
рекао. Он је отприлике ево колегиница је ту може тачно да вам каже ту 
реченицу. Само је рекао у том смислу да је ишао по Шиду и уцењивао људе да 
не сведоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пошто је ту друг тог Сремац Миленка из тог предмета 
Шолаја Миодраг, питајте Шолаја Миодрага, обзиром да су њих двојица 
другари.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Доћиће Шолаја Миодраг данас на ред. Ову информацију 
ћемо ми у сваком случају да размотримо било данас у паузи, било у понедељак 
пре претреса који имамо овде, а везано за Медић Драгана према информацији 
коју ми имамо од пре неки дан од 20-ог, то смо ми примили 20-ог, 21-ог је овде 
почело суђење, Медић Драган каже има нерегулисану шећерну болест, њему је 
предложена хоспитализација, али је он то одложио до окончања суђења. Затим,
предлеган је од стране кардиолога интернисте 20. јануара па му је предложена 
иста терапија коју је раније користио, с тим да се јави после суђења ради 
хоспитализације и регулисања шећерне болести. Према динамици распореду 
суђења слободним терминима које има ово веће, а које ћу вам ја саопштити,
значи тамо пред крај, односно тамо у уторак, ми у фебруару мислим да немамо 
ниједан термин за овај предмет тако да је то неке време у коме, наравно то је 
препорука пре свега овде лекара Медић Драган треба да искористи за лечење и
што ћу му наравно ја уколико могу ту да се мешам, предложити и ја да то време 
искористи. Значи да сада не прејудицирам одлуку, обзиром да не знам ни ваше 
предлоге нити одлуку, у случају да ја ту могу да интервенишем везано за тај 
преглед ја ћу то сигурно да учиним и писмено и усмено телефоном уколико сте 
ви сагласни, уколико сматрате да тако нешто треба.

Данас ћемо да наставимо дакле са овим П1 сведоком. Пре тога да 
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КОНСТАТУЈЕМО да је постављена непровидна завеса између дела у
коме се налази судско веће, окривљени, публика, браниоци, тужиоци и
пуномоћници и да се режији налаже да прекине са емитовањем из ове 
суднице.

Изволите.

АДВ. ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Судија, ја сам обавио разговор по вашем 
налогу са окр. Ђукићем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за?
АДВ. ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Извињавамо се, пошто је био под практично 
стресом, ту је ситуација била веома напета, није успео све да каже јуче шта је 
спремио, па овим путем преко мене сад ме је замолио да вам саопштим да он
има још нека додатна питања везана за сведока П1.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то ћемо онда у сваком случају када буду 
завршили ови други окривљени да њима не реметимо редослед и обзиром да се 
и Боројевић Драган јуче припремао.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Нисте јуче започели другу радњу доказну, па 
сматрам да је боље да он да исказ у континуитету, погото што ништа не омета 
то, јер нисмо јуче почели са другим сведоцима, па ово данас наставак оног јуче 
па би он могао, мени је ово као човеку који прати ток суђења би више 
одговарало да он у континуитету заврши.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако би вама више одговарало.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Као учесник у поступку. Нема разлога да се 
убацују други сада. Човек који јуче није почео, да је почео јуче.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можда бих се и наљутила да ме нисте сада 
орасположили, насмејали са овим «мени би више одговарало». Хвала вам. А
сада само да напоменем да је бранилац Ђуро Драгић јуче предложио да се 
погледа нека фотографија, је л' тако, да исто сведок П1 погледа. Сад ћемо и с
тим да наставимо овде и чланови већа, односно један члан већа сугерише такође 
да се прво настави са испитивањем, односно питањима која поставља Ђукић.
Дајте нам прво уведите сведока П1.

СВЕДОК П1

Изволите станите ту. Добар дан. Наставићемо данас са испитивањем,
односно с оним што смо јуче започели. Бранилац је јуче, бранилац Боројевић 
Драгана је предложио јуче да погледате још једном неку фотографију па ћемо 
сада прво то да обавимо, односно јуче то нисмо завршили. Изволите.

АДВ. ЂУРО ДРАГИЋ: Судија, ја сам предложио да се сведок, најпре да му се 
предочи фотографија број 4 положај леша у дворишту куће број 7, тако стоји 
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испод, Рахмана Морине у Подујеву и да се изјасни мало на тај положај који је 
описивао где су се налазиле жртве садашње, где су се налазили наши, по 
његовом виђењу окривљени, а где он, ако може наравно да определи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уколико може према тој фотографији?
АДВ. ЂУРО ДРАГИЋ: Према овој фотографији.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:

На тражење браниоца окр. Боројевић Драгана – адв. Ђуре Драгића,
да се сведоку покаже фотографија како би се изјаснио о положају у коме 
описује да се налазио он, оштећени и то везано за положај тела онако како 
су затечена и фотографисана.

Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се сведоку покаже поново фотографија број 4, па сведок 
изјављује:

Молим вас режија сада да укључите документ камеру. Да ли сте ви 
видели овако нешто? Погледајте ову фотографију везано за положај оштећених 
онако како сте их видели. Нема монитора је л'? да ли може режија да укључи и
окривљенима ове мониторе тако да виде. Не режија, стража. Да ли окривљени 
сада виде све? Виде.

Да ли сте видели ова тела овако и да ли ту нешто можете да нам 
објасните везано за положај у коме кажете да сте видели оштећене?

СВЕДОК П-1: Па ја нисам видео у оваквом положају лица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А пре пуцања, је л' то можете да повежете са тим онако 
како описујете да сте их видели?
СВЕДОК П-1: Па не знам, ово ме дрво буни, ја не знам, не видим добро. Не 
видим зид уопште, не видим зид где би требало да дође тај, можда ако је то 
место и ово дрво ме буни, мислим да није било никакву дрво тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, браниоче, је л' још нешто?
АДВ. ЂУРО ДРАГИЋ: Ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Везано за ову фотографију или неку другу?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Знам да је људски тешко, али наш посао је такав па 
морамо и те ствари да питамо. Колико тела ви видите овде? Колико би рекли да 
ту има тела?
СВЕДОК П-1: Десетак можда да сад бројим. Да ли треба да бројим?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, ево сад на поглед колико тела би рекли да ту има?
СВЕДОК П-1: Па до 10 максимално.
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, хвала вам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још нешто да ли неко има да пита или да примети 
везано за ово? Да ли сте хтели нешто? Добро, то је то што сте хтели да питате,
је л' тако браниоче, ништа више?
АДВ. ЂУРО ДРАГИЋ: Значи, то је то судија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Кажите ми.
АДВ. ЂУРО ДРАГИЋ: Ја сам схватио да он није видео то дрво, није видео, не 
препознаје лице места које је овде за нас значајно и битно и то је то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала браниоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, нисте га то питали да ли препознаје лице места, то 
га нисте питали па да је он рекао не ја не препознајем лице места.
АДВ. ЂУРО ДРАГИЋ: Нек се изјасни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми да ли препознајете то место или то како каже 
тужилац, лице места?
СВЕДОК П-1: Па не могу са сигурношћу да кажем зато што не видим овај зид.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.

Бранилац Звонко Радовановић, Ви сте?

СВЕДОК П-1: Да је било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте хтели да поставите неко питање или окривљени 
Ђукић Жељко да постави неко питање?
АДВ. ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Окривљени је изразио жељу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окривљени да постави неко питање?
АДВ. ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Има још нека питања која није могао јуче да 
репродукује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите Ђукићу да наставимо.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Хтео бих прво да дам неке фотографије још судском 
већу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да видимо шта је то. Кажите нам само шта је то?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: То су фотографије којима желим да докажем 
припадност којој сам јединици припадао за свих ратних година у Крајини. Јасно 
се виде, јасније су уочљиви амблеми јединице којој сам припадао, боја 
униформе какву сам нон-стоп носио, значи кроз све те године, виде се 
руководиоци Територијалне одбране Вуковар који су нас обилазили по 
ратиштима, ту имате, не знам сад шта гледате, која слика. Имате прслук 
маскирни, црни какав сам носио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сад ћемо сви да видимо само да их обележимо. Јесте ли 
ви обележавали?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Нисам ја то обележавао ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево прво да погледа веће.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: И доставио сам ту решење о мом запошљењу и
распоређивању на радно место.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, фотокопираћемо ово па ћемо вам вратити.
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ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Молим вас исто тако и све фотографије да 
фотокопирате па да ми вратите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Све ћу ја, поименоваћу није проблем. Врло добро ви 
знате сви овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ево сад ћемо да видимо.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ники од њих, неки немају али већина има. Главни су 
ту, знам за које питате па могу и они посведочити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јуче смо били на «Ђ», ја ћу обележити ове фотографије 
па ћемо онда кад фотокопирамо да вам вратимо.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Није проблем. И желео бих још само да кажем ако, ја 
сам дао мом браниоцу један документ на коме пише чији сам припадник и од
кад до кад био у САЈ-у док сам био резервни састав, каже бранилац мој да је то 
код вас у предмету, да је доставио вама, сад ја то не знам, има документ који 
сам ја дао. Ја сам дао где пише од ког датума тачно где сам био и молео бих 
само да ви путем ваших служби дођете до платног списка у САЈ-у, значи тамо 
постоји платни списак ко су припадници били и од кад до кад и по износу плате 
може се одмах одредити ко је на којој функцији био, значи то је у вези тога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хоћете да кажете да су командири, команданти,
руководиоци одељења, односно командири одељења и водовa имали веће 
плате?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Тако мислим, мислим тако да је то било, па то могу 
доказати на тај начин само ето.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хоћете сад да наставите с питањима, па ћемо кад 
ви будете завршили да погледамо фотографије.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Јуче око онога што што си се овде мало погубио у вези 
саслушавања сведока П1 код истражног судије Драгана Плазинића, па само то 
што сам рекао да је сведок П1 описивао две спратне куће у томе дворишту, а на 
скици која је предана сад која је сачињена нема те друге куће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На скици коју је он сачинио?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Вама, овоме сад сачинио. Каже, на страни 19, у ствари 
овако ћемо. Датум је 14.02.2008. године, страна 3. Да ли могу ја даље?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ту сведок каже: «Можда нас је било 40, 50 људи, ја сам 
једно време стајао на стази која води до прве куће, па сам у дворишту приметио 
и сада могу са сигурношћу да тврдим Стопарића, Медића, Ђукића, Цвјетана, по 
надимку Сарма, Милоша који изводе фактички испред себе гурајући пушкама 
једно старо лице с белом капом на глави и тако ми Бог помогао онај опис 
имате». Сад код вас овде спомиње да ми сви изводимо то старо лице, него само 
спомиње Сарапа и овога Милоша, значи да укажем на ту разлику. Даље, каже:
«Неки од припадника Шкорпиона улазе у приземну кућу која се ту надовезује 
на троспратну. Мене су позвали други припадници Шкорпиона да прегледам 
троспратну кућу». Да ли може да каже ко га је то позвао да прегледа ту 
троспратну кућу и једнога од тих који су га позвали, што је с њим прегледао ту 
кућу да ли једног зна по имену и презимену?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' знате неког ко вас је позвао?
СВЕДОК П-1: Ја не знам поименично.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По надимцима?
СВЕДОК П-1: Њих тројица су, не знам стварно, они су ме позвали и рекли су 
ми «што стојиш ту, ајде снамa да прегледамо ово кућу». Они ако су искрени,
ако знају.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Даље каже: «Други припадници Шкорпиона да 
прегледамо ту кућу су ме позвали», је л' тако? А каже: «Једни су ушли у
приземну кућу неки», па сад да ли знаш сад од тих неки по имену и презимену 
ко је ушао у ту приземну кућу одакле су изведени цивили, јер ту нема нико име 
и презиме, ниједно никад не спомиње ничије име, никог не зна осим ових 
мртвих што имамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' знате неког?
СВЕДОК П-1: Па од ових што сам навео, што сам их видео ту нисам стајао и
гледао, значи отишао сам до ове куће да прегледам, али углавном видео сам да 
неко улази у ову кућу и од ових што сам навео лица.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, је л' би могли да наведете неко име?
СВЕДОК П-1: Па не могу конкретно да наведем ко је у том моменту улазио у
кућу али видео сам.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Значи, не познаје никог ни ко је улазио у ту кућу ни у
ову другу кућу ни на преглед што је извршио с њим кућу? Каже у тој кући,
говорим о тој спратници, значи овде само наставак овога, каже у тој кући нисам 
затекао ништа и никога, вратио сам се до прве приземне куће коју сам описао да 
је реч о првој кући. Значи, овде каже није нашао у овој кући ништа и никога, да 
је кућа била празна, неусељива итд. А имате на страни 12, од 14. фебруара, 16. 
ред, где каже овако: «У прву кућу са три спрата смо ушли да прегледамо. У ову 
кућу сам ушао у нади да сам нашао кревет за спавање, али је већ било заузето 
тако да сам ја стајао и чекао», значи овде описује кућу у којој људи спавају, која 
је попуњена с људима, спратница куће. Па сад да ли је ту неког препознао од
тих људи који су спавали у тој кући?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, кад год говорите, пита Ђукић Жељко, кад год 
кажете неки, да ли можете да прецизно кажете или по надимцима о коме се ту 
ради, на кога мислите?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: И где се налази ова кућа?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У овим ситуацијама?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Овде сад намештена и где људи спавају, сместили се у
ствари?
СВЕДОК П-1: Можете молим вас које је питање сад?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, кад год кажете неки везано за то претреси кућа,
прегледање, када видите неког у кући итд., да ли можете да кажете неко име 
или надимак или не?
СВЕДОК П-1: Па ја што сам навео да сам видео та лица испред куће која стоје 
пре него што сам отишао у троспратну кућу да је прегледам, навео сам да је ту 
био и Цвјетан Саша и Ђукић Жељко и Боројевић и Шолаја.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Смештени у тој кући?
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СВЕДОК П-1: Медић Драган је био, Кинеза сам видео тад ту, био је и Рајко 
Олујућ, имао је црну мараму. Е сад, значи осталих лица ту, да ли је од осталих 
Шкорпиона неко ушао, они су, значи ја нисам стојао конкретно и гледао, ја кад 
сам видео да су извели овог човека са белом капом Милош и Сарма, одмах 
после тога дошли су и та тројица припадника и питао је шта стојиш ту, ајде 
прегледај.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да не би губили време кога је у тој кући нашао?
СВЕДОК П-1: Али никад нисам спомињао да сам у троспратну кућу ја ушао и
спавао у троспратној кући, прва кућа која постоји, постоји само једна 
двоспратна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то су имена колико ја разумем, људи којих се ви 
сећате и које можете да нам кажете по именима или надимцима.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Није то било моје питање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које је било ваше питање?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Питање је било где се налази та троспратна кућа у којој 
ови људи спавају, у коју је он ушао и прегледао и каже мислио је да има места и
није нашао место, није нашао кревет за спавање јер је већ све било заузето?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како где се налази?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па не знам то њега питајте где је та кућа у којој сви 
спавају у којој је он био, јер имате то на страни 12 од 14. фебруара, 16. ред,
можете прочитати то, он је код истражног судије тако рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' то у том дворишту или где?
СВЕДОК П-1: Кућа у коју сам ја ушао то је кућа приземна, прва са улице од
отвореног пролаза тог где смо ушли, то је приземна кућа у којој сам затекао 
лица Конија и Миленка Лаковића и Рајка Олујића, то су лица која сам ја 
затекао у тој кући.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А троспратна кућа?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: О којој говори?
СВЕДОК П-1: Троспратна кућа то је у самом задњем делу дворишта, везана 
онако за кућу из које су изведена лица цивили.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ја опет нисам добио одговор.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ђукићу одговорио је.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па да али он говори да је ушао у кућу, хтео је да легне 
у ту кућу, није могао да легне. Не говори о тој кући, он говори о приземној кући 
ово што сад објашњава. Он говори у троспратну кућу је ушао, «У троспратну 
кућу сам ушао у нади да ћу наћи кревет, нисам га нашао, јер је кућа била 
заузета». Само ме то интересује. У другој троспратној кући, у другу коју је он
описао да је прегледао, две куће је он прегледао, он то описује ту, у другој кући 
није било никога јер је кућа била незавршена, неусељива и чак на првом спрату 
описује, на првом спрату куће у ћошку види канал за камион, на првом спрату 
ћошка куће, канал за камион. То је он рекао овде у својој изјави.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да видимо пуномоћник хоће нешто да интервенише?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је нека од ових кућа, ова приземна и
ова троспратна имала бели чаршав, бели пешкир?
СВЕДОК П-1: Колико се ја сећам да није имала, нисам приметио.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ниједна није имала. Колико има тих троспратних 
кућа, је л' има завршена, незавршена, шта је то?
СВЕДОК П-1: Постоји једна двоспратно-троспратно кућа која је била, колико се 
сећам, од црвене цигле, то једна-једина кућа у коју сам ја ушао која није била ни 
усељена, нова кућа је скоро била, степенице је имала онако избетониране,
унутра ништа, чак ни ствари није било, ми смо изашли, ја сам се вратио у
приземну кућу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро окривљени, то је сећање овог сведока и не морате 
да га питате десет пута једно исто да би он рекао стално једно исто или 
евентуално изменио неку реч а ви из тога закључивали, па да онда све оно што 
је испричао лаже и нама наметали такав закључак. Значи, питајте га конкретно.
Он је сада одговорио на све што сте га питали, он тако одговара. Значи, не 
можемо десет пута да га питамо да би он сваки пут исто одговорио.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Добро, ја се извињавам овде није једна реч, овде је цео 
опис куће, овде није само једна реч, да је једна реч не бих ни питао, то је цео 
опис куће, куће у којој људи спавају, нема места, излази ван стоји испред куће.
Само ме интересује где се кућа налази да покаже на скици и ништа друго, значи 
не зна где је кућа, то је две куће спомиње, али добро могу ја и даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ви тако анализирате.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па не анализирам госпото, он је то тако рекао, имате 
то овде страна 12 од 14. фебруара, 16. ред тачно из куће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сте нам сада прочитали.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: А после исто 19. ред каже да је била кућа празна,
описује опет другу кућу на истој страни описује две куће зато вам то и говорим 
на једној страни, није то сад једна кућа, друга, него на једној страни две 
различите куће описује, сад те куће не постоји, нема је. Али добро. Каже, док је 
он претресао кућу ту троспратну, у непосредној близини ове куће из које су 
изведени цивили, види се да су, ту је видео да је изведен овај старац са белом 
капом. Да ли је господин П1 тада уз непосредне те близине, пошто је то једна 
кућа уз другу, док је ту стајао испред куће и док је био у тој кући да ли је икаква 
кретања видео ту, цивила, у оптужници стоји да је ту било 20 цивила у тој кући 
малој? Да ли је то икако видео?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок је описао онако како је видео цивиле и како је 
њихово кретање видео, не можемо да га питамо да ли је још ово, да ли је још 
оно.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Само још да га питам ово. Он је то гледао ту кућу,
велику ту је претресао, ми смо ушли у ту малу кућу где су цивили, он одатле 
излази и одлази у ову малу кућу ту где лежи у неком полусну и каже после 
значи неких 30 минута, 20 минута одмора тог његовог и док је отишао, дошао,
значи око 30 минута да ли смо ми сви тих 30 минута који смо ушли у ту кућу 
приземну да се ми налазимо ту тих свих 30 минута?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је ми?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ми ти који каже сведок П1 да смо ушли у кућу малу 
приземну, јер сведок П1 је видео да је прво из те куће да смо изгурали.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте га ли да он вас види за то време док спавате?
Како он може да вас види за то време док спавате? Да ли ви знате где су они 
били за то време док ви тако лежите?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Јер он тек излази после 30 минута и нас види.
СВЕДОК П-1: Мени није јасно питање, која је та нека кућа која уопште не 
постоји са цивилима коју ја никад нисам споменуо нити сам видео цивиле осим 
човека са белом капом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' ви знате где је окривљени Ђукић и остали за то 
време док ви лежите?
СВЕДОК П-1: Не, нисам могао да знам кад сам био у кући првој и лежао на 
кревету, откуд знам где је Ђукић за тих 20 минута што сам проценио, до пола 
сата, док нисам зачуо повике. Када сам изашао ја сам их видео испред, ја сам га 
видео да стоји испред, значи првог човека на стази у групи са Цвјетаном, са 
Медић Драганом, мали Шолаја, било је ту још.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' знате где је био пре тога, пре него што сте га 
видели?
СВЕДОК П-1: Не знам, не знам стварно. Ја кад сам завршио преглед с овом 
троспратном кућом и кога никог нисмо ни затекли ни ствари, ја сам отишао 
директно у ову прву приземну кућу са улаза где сам затекао Конија и Рајка 
Олујића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сте рекли, не понављајте се молим вас. Само 
да Ђукић сложи реченицу.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Имамо исказ господина П1, где описује нас који нас је 
видео у дворишту и где улазимо у ту кућу, где се изводе цивили из те куће, тај 
са белом капом, а сада каже да нас није видео, сад то мени није јасно. То имате 
овде исто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је ваша примедба.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Добро примедба. Јер има овде детаљан опис свих 
имена, чак по именце ко је стајао, ко је изгуравао човека све, улазимо у ту кућу,
тај човек је изведе, сад он да иде да одмара а долази, а нас није нигде видео до 
тада. Мени то није јасно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, бранилац Саша Петровић је хтео нешто да 
интервенише?
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Јуче сам заборавио да питам сведока.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У овој фази или да заврши прво окривљени?
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Не, не, само у вези овог његовог боравка у овој 
кући. Он је рекао како у ову малу приземну кућу у којој је спавао да је ту 
затекао Рајка Олујића и Конија. Само питање за њега је л' су Олујић и Кони 
рекли да су они заузели да ће остати ту у тој кући за смештај?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја мислим да има шта је он рекао.
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Није рекао ништа, само да је он ушао и да су они 
изашли.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Они су изашли он је рекао ја ћу овде спавати ово је мој 
кревет.
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Па ме интересује да ли су они њему рекли?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли су они њему рекли? Је л' су они рекли нешто?
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Да ли су они њему рекли да ће они остати ту да 
бораве?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' су рекли нешто Кони и Олујић?
СВЕДОК П-1: Па они су били, то је једна као мала, по мом уласку то је као 
једна мала, не знам да ли су ту били кухињски елементи на левој страни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, је л' су они рекли нешто?
СВЕДОК П-1: И они су излазили. Ја кажем ко је на овом кревету, каже нико не 
спава, сад да ли су они планирали ту да се врате да остану.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, мислим је л' су рекли?
СВЕДОК П-1: Нису спомињали ништа конкретно. Ја сам питао је л' то слободан 
кревет, Кони ми је споменуо каже ти ту да спаваш каже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Страна 5, 16. ред, сведок П1 описује да ми ту стојимо и
да расправљамо ту с тим цивилима испред те куће, па Гуљо наређује претрес и
ту се извршава тај претрес и он ту описује тај претрес, а иста страна, ред 24,
каже «Ја сам то посматрао да удаљености, али сам и даље био ту у дворишту,
вероватно су после тога прегледа цивили изведени на улицу».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Питате тужиоче?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пета страна чега?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Транскрипт читамо код истражног судије, не транскрипт 
него записник.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Записник код истражног судије рекао сам, страна 5, 16.
ред. 16 ред.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, шта сведок сада треба да каже, односно на које 
питање да одговори?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па сад да ли је стајао овде горе и да је стајао на стази 
кад је вршен претрес, а овде каже «Ја сам то посматрао са удаљености, али сам 
и даље био у дворишту, вероватно су после тога прегледани цивили изведени на 
улицу». Сад значи да ли је био ту кад су ови претресани или је био на даљини,
сад где је то не знам?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био ту или је био у даљини?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па које је сад тачно, само то? Само да каже да ли је био 
кад су цивили претресани ту на лицу места крај тих цивила или је био у некој 
даљини кад је то посматрао? Овде испада, он каже цивили су изведени на 
улицу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извињавам се, не пише то у 16. реду.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Можда је ред горе-доле.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, али шта је то што је сведок рекао што сад није 
јасно?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево ја сад чекам, ја ћу исто питати Ђукића да ми 
објасни?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сви одговори на ово што он су дати.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала вам тужиоче. Да ли је био у близини или у
даљини? Колико је прецизно био удаљен, да ли је био на стази, поред стазе?
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ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Где се налазио?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо да вам одбијемо.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Даље.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Код истражног судије исто 14. фебруара, страница 5, 
32. ред, где детаљно описује плавога који је и како гурао жену, сведок П1 гура а
потом гура жену у супротном смеру гледајући је, гурајући је два, три пута и са 
одређене удаљености испали рафал у исту. Да се само овде изјасни с које 
удаљености он то испаљује рафал? Колико је био удаљен тај плави?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли може да се изјасни колико је плави био удаљен и
под условом да тако нешто се није изјашњавао када је овде нама причао и под 
условом да сматрате да је ефинитивно важно за оно што се вама ставља на терет 
и осталим окривљенима који још увек нису дошли у ситуацију да било шта 
питају овога сведока, да је дефинитивно важна удаљеност ко је неки непознати 
тамо кога још увек нисмо успели да идентификујемо плави припадник ваше 
јединице пуцао у ову жену?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Молим вас, има даље где каже тај опис комплетан 
догађај описује све то, нигде не спомиње лупање жене од зид.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код истражног судије и то је разлика коју смо му 
предочили овде на претресу па је он то објаснио, а сада ћемо да видимо, ја 
тражим даље ту удаљеност.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: И сада по скици коју је предао сведок П1 испада да тај 
жути, плави из оне куће, значи кроз цело двориште гура ту жену, кроз цело 
двориште на сасвим други крај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како ви закључујете из исказа овог сведока?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: По скици коју смо добили од сведока П1, место где је 
жена убијена и где је лупана главом о зид и имамо на скици где се жена налази,
из које куће је изведена? Зато и питам колико је, значи да ли то испада да је 
кроз цело двориште вукао, тукао и да ли је у исто време и сведок П1 гурао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, да скица није, да није представљено на скици 
идентично онако како он исказује овде када је давао исказ пред истражним 
судијом или код нас?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па не знам, једно је тачно код вас или тамо, ја не знам.
Добро, може и даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На страни 14 – 11. и 12.2008. године каже овако како је 
он испуцао тај рафал, прилази њој и поново из близине, значи 14. ред, 11. и 12.
2008. године везано за ту удаљеност која кажем вам у односу на оно што је 
описано у оптужници у односу на ваше радње, ово што ради овај плави човек 
плаво фарбане косе је потпуно.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Интересује ме место где је био сведок П1, разумете,
пошто њега гура овај, стално кроз то двориште гура ту жену, који ту жену 
целом дужином дворишта одгурао у супротни крај. Добро, нема везе, не зна, не 
зна. И ту је тада каже П1 сведок на страници 14, 6. ред. – «Колико се сећам да је 
била нека чесма у задњем дворишту, доле од мене, ту је убијена ова плава жена,
па ме интересује пошто исто у овој скици коју нам је предао нема те чесме.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' била чесма?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: А овде спомиње се чесма и да је ту жена убијена негде 
код те чесме, у даљини од њега, па сад није ми ни то јасно?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' била чесма?
СВЕДОК П-1: Ја нисам видео чесму али ту чесму су ми спомињали инспектори,
инспектор Опарница ме је питао за то да ли постоји нека чесма, тако да сам ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због тога сте рекли?
СВЕДОК П-1: Ја је нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због инспектора Опарнице?
СВЕДОК П-1: Али у том делу тако сам се оријентисао да је то тај.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Евидентно је овде у овоме предмету да оштећени који 
су тамо живели, добро знају где је и шта је да има та чесма у дворишту и он је 
видео ту чесму, а сад не знам зашто то извргава и зашто је нестала и зашто је 
није нацртао, али добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је нестала?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Он је овде рекао, П1 сведок, 16. страна, шести ред – 
«Колико се сећам да је била нека чесма у задњем делу дворишта далеко од
мене, ту је убијена ова плава жена», то су његове речи а не моје.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' има чесма, или нема чесма?
СВЕДОК П-1: Рекао сам по сећању.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Чесма или вода, можда је поток ишао кроз кућу. Те 
чесме значи сад на овој скици немамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, у том смислу стављајте примедбу.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Онда даље, на пример, 14. страна исто 14. ред почиње 
са сведок П1, истражном судији када описујете стрељачки вод како стоји, не 
спомињете у строју никада припадника САЈ-а, значи у целом том поступку 
никада није споменут припадник САЈ-а да у стрељачком строју стоји, а сада се 
спомиње.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисмо у ситуацији да због организације рада читамо 
транскрипт од јуче, али сам ја сигурна да је то питање за припадника САЈ-а,
ПЈП и остало у стрељачком воду било јуче, међутим, кажем вам нисмо у
ситуацији да прочитамо то него онако само да се служимо својим сећањима.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Не, не, ја кажем код истражног судије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мени се чини да је то било јуче, можда и прекјуче.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Није било, али код истражног судије када описује 
стрељачки вод.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Управо предочавање те разлике да ли је био САЈ или 
не?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Овде описује детаљно поименце ко како стоји – ПЈП,
брадоња, Ђукић брадоња, нема нигде САЈ-а, припадника САЈ-а нема.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да смо тако нешто питали сведока јуче?
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Управо је у томе била разлика, зато.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то смо предочавали.
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Ја се извињавам, ако можете ми дати реч. Управо је 
то био смисао мог питања јуче. Он у истрази, значи кад објашњава стрељачки 
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строј, не спомиње тог човека, али у истрази је рекао да је тај САЈ-овац изашао 
са Жељком Ђукићем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чини ми се да сте ви јуче управо на ту разлику питали 
сведока. Добро, ајдемо изволите даље оно што није било.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: На 14. страни на питање адв. Перковића каже сведок 
П1, тај старији човек кога сте навели да ли сте га видели мртвог, убијеног,
рањеног? Одговара на 19. ред, каже: «Нисам га више видео», а сада овде нама је 
рекао да је видео да је човек старији, да је враћен у двориште и да је убијен у
дворишту. То је сад рекао у овом поступку овде. То имате у овом новом 
транскрипту, са сведочења код вас – 51/55, 36. ред, значи 51/55 страна где каже,
36. ред.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је са тим памтим и ја тог старијег човека?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Где каже пуцало се и у њега, он је враћен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, враћен је тај старац. Шта је с тим старцем?
СВЕДОК П-1: То је старац који је био изведен из те приземне куће. Тај старац 
који је изведен из куће заједно са цивилима који је био први, који је имао онако 
мало проседу брадицу, а овај други старац, то је старац кога је претходно, по 
мом првом уласку извео исто старији човек неких 65 година Милош и Сарма по 
надимку који су извели, то су два старца. Значи, овај старац који је био изведен 
са цивилима тај старац је враћен, а овај први је њега он је изведен са друге 
стране.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оштећени то не кажу тако.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: И он је сам другачије говорио. Оно кад је тражено од
господина П1 да иде по те лекове само у ту апотеку, само то кратко. Откуд овај 
из САЈ-а, припадник САЈ-а долази, пролази крај аутобуса с људима и још вани 
50-ак људи и долази баш онај који седи у аутобусу да од мене тражи два 
припадника да иду по те лекове?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Откуд овај из САЈ-а повек?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Није ми логично.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је примедба али није питање.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Сто људи стоји, два, три аутобуса, он баш улази код 
мене и каже «Ти, ти ми дај два припадника». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је примедба.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Још ми једно исто није јасно ако може он, пошто је он
све то посматрао. Ако смо ми сви викали ту да се ти цивили побију чим су 
изведени из те куће, из тог дворишта да их побијемо, да се ту расправља да смо 
фактички сви сагласни да се ти цивили побију, па сад што смо ми те цивиле 
извели на улицу па их вратили назад па их поново побили? То ми мало сад није 
јасно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сведок да вам објасни то?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: То, због чега су враћени цивили у двориште?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта он мисли због чега су цивили враћени у двориште?
Одбија се одговор.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Сведок је видео зашто су цивили враћени, сведок је 
био на лицу места и видео је догађај кад су цивили враћени.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта он мисли због чега је то?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па да се изјасни на ту околност само. Цивили су само 
значи прошетани, враћени.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он мисли то шта он мисли.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па је л' има логике за вас у томе да ми сад?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је ваша примедба да је то нелогично, то може да буде 
евидентирано, ваше питање шта он мисли одбијамо, а шта он мисли због чега 
сте ви нешто урадили то такође одбијам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја се извињавам, шта је примедба,шта је нелогично?
Нелогично шта се догодило или сад сведок, односно окривљени каже да цивили 
нису извођени па враћени или је нелогично што је сведок то видео, шта је 
нелогично?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту анализу ће окривљени да нам објасни тамо касније.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад мени није јасно шта је нелогично?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нека он анализира како хоће, може да му буде 
нелогично.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Окривљени каже да је био напољу, на улици па он зна 
зашто су цивили враћени по његовој одбрани. Не може неко ко је био унутра да 
види шта се десило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја осећам да сад и тужилац и окривљени у исто време 
анализирају. Седите.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Све је видео сведок П1.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли завршили са питањима?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ево имам још само мало.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' то значи да су они били заједно П1 и Ђукић?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Напољу да, дошао је напоље до мене где сам ја стајао,
то ће вам сви потврдит што дођу, 150 људи. Кад је изводио цивиле из дворишта,
кад сам ја био вани и кад сам описивао продавницу са шерпама. Како сам ја то 
могао све нацртати а нисам био напољу. Он не зна ни двориште где се налазило 
јер је шетао по том дворишту.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па хоћете ли то сад детаљније да нам опишете?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Описао сам, могу поново.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви стојите код шерпи и он доведе цивиле?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Не, не, ја сам тај догађај описао. Ја сам изашао ван на 
улицу кад сам рекао кад су претресани цивили, кад је господин П1 скинуо 
капу, ону мараму тој жени с главе, кад је Стопарић Горан, описао сам шта је 
радио кад сам рекао да се ти цивили оставе на миру, рекао сам Драгану Медићу 
види шта ови раде и изашао сам вани из тога дворишта и кад сам излазио ван,
прошао сам крај продавнице са тим шерпама, ту сам се задржавао, стајао, нисам 
хтео да будем у том дворишту. Иза мене рекао сам вам ко је изашао, све сам то 
детаљно описао, стајали смо вани отприлике, не отприлике него ту отприлике 
наспрам тога локала где су на оним фотографијама она два леша, она два човека 
што су убијена, да је нама пришао припадник Посебне јединице полициије и
убацио тога човека унутра у ту радњу, убио га и рекао да се вратимо назад. Тада 
сам видео с тим цивилима да стоји господин П1, то сам детаљно описао и тако 
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знам да је био напољу и ту има још људи који су били напољу који ће то 
потврдити где је ко био, ја и он.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево тужилац хоће још нешто да каже?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сада ја питам, што то јуче током суочења нисте рекли 
сведоку П1, човече ниси био унутра, био си напољу, ја сам био напољу, него 
кад му сведок П1 каже видео сам те како си убио, а он га пита за брата, о
догађају од пре 5 година. Шта би то, каква је то одбрана?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ја што се тиче тога јуче суочења, то ја нисам никад 
учествовао у суочењу, не знам ни како то изгледа, то јуче није било никакво 
суочење ако је вама господине тужиоче да треба да ја изговорим што више лажи 
или истина у што краћем времену да што више опљујем сведока и да кажем ти 
си пуцао, ти си пуцао, и да он мени виче ако је то суочење. Ви треба дозволити 
да ја кажем њему шта сам ја видео, а да станем да саслушам њега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте причали о Ђукић Миленку.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Господин П1 га је споменуо, он је то споменуо, он је 
говорио у том контексту, у том контексту говора он је то споменуо исто, он је 
то споменуо тог господина човека.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако ви сматрате да нешто јуче што сте хтели да кажете 
у очи овоме сведоку, ви сте рекли због своје узрујаности или због свог 
неискуства у поступку, ми ћемо вам то омогућити сада кад будете завршили 
испитивање. Сачекајте, сада нешто бранилац окр. Медић Драгана – адв.
Перковић Мирослав жели да каже.
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Колико сам ја схватио ви сте сад пустили 
оптуженог да поставља питања или примедбе. Његове примедбе не може 
заступник јавне тужбе да оцењује, то нису процесно правне примедбе него су то 
примедбе на исказ сведока П1. Према томе, и да се кроз те примедбе постављају 
питања да се обраћа оптуженом да каже па зашто ти то ниси јуче, а шта је ово,
а шта је оно. Знате, одлазимо у нешто што.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У потпуно нешто што је неформално и што нема 
смисла. Хвала. Изволите?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ако може само да се стави ова фотографија пет 
припадника Шкорпиона на документ камеру.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па мог описа па ћу вам показати на којим странама где 
ме описује.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уколико је то питање,онда ћемо да ставимо, уколико је 
то примедба, та ваша примедба да је исказ сведока у погледу тога како он вас 
описује нетачан и да ви управо том фотографијом доказујете како сте изгледали 
то сте јуче изнели. Опет кажем, не могу да се послужим транскриптима јер они 
из техничких разлога нису откуцани, то се добро сећам.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Конкретно питање. Да ли су овде на овој фотографији 
припадници нових и старих Шкорпиона.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте такође за униформе питали да ли има разлике 
итд., то је све било јуче.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: И да ли су ово те старе униформе?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То смо јуче питали.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Нисам ја на то добио одговор, ја то не знам стварно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте јуче питали који су то припадници, какве су то 
униформе. Јуче сте доказивали разлику у тим униформама итд., а сада опет 
нешто питате.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ово су све стари припадници о њему, по исказу 
господина П1, ово су све стари припадници, овде јединица Шкорпиона, како 
сад ове униформе и то, зато га питам ако су то те униформе, онда какве су они 
имали, ништа друго.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јуче сте исто тако износили, ја сам то јуче одбила и
мислим тамо да понављате сваки пут, ја ћу то да слушам и да одбијам.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Везано за овог момка из Ниша што се бунио да то није 
можда Цекић Небојша тај, пошто је Цекић Небојша један-једини припадник 
јединице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: К или Т?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Цекић ја мислим, не знам, то из поступка овог сам 
прочитао, да ли је кум од Стопарић Горана или је кум од Томић Милована или 
шта је не знам, он је описивао човека који се бунио у хотелу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да и ви питате да ли је тај човек Цекић Небојша?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да ли је то тај Небојша?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сведок је рекао да он не зна како се он зове. А да ли 
сада знате, да ли вас подсећа окр. Ђукић да ли је то Цекић Небојша?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Зато што каже да је кум од некога од ових био, он је 
био кум некоме, али не знам тачно.
СВЕДОК П-1: Ја знам да је та особа имала црну косу, није био ошишан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, је л' то Цекић Небојша можда?
СВЕДОК П-1: Не знам по именично, кад бих га видео ја бих знао да је то та 
особа.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Jeр зашто питам Цекић Небојша овде је описан као црн 
човек, ја Цекића стварно не знам, не сећам се га уопште али чини ми се да тај 
Цекић има надимак «Бели», па ми то није јасно, једини човек из Ниша је био 
Цекић Небојша, можда му је чак надимак «Бели», тај Цекић Небојша, па ми и то 
није јасно. Сад само да питам још сведока П1 да ли је јединица ова која је била 
на терену у Подујеву, била по његовом сећању сачињена искључиво од
припадника српске националности или је било ту различитих националности.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на ово питање.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па мислим да ли су сви били шиканирани као 
господин П1, ту је било више, нису ту само Срби били у тој јединици.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нису само Срби били?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па нису, како су били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па ево навешћу вам један пример.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте да ми наводите ко је Србин, а ко није.
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ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Не Србин, нисам то хтео рећи. Ово није везано за оно 
што никад није могао да напусти јединицу из јединице. Био је један момак 
Тормас се презива, Хрват је из.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опет ја кажем немојте да нам наводите тај пример јер је 
неважно.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Не, ко је пуштен из јединице, где је отац дошао по 
њега, човек је Хрват, дошао је, замолио да ето мајка му болесна. Ја сам био 
командир и пуштен је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' то добровољна јединица?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: То је била добровољна јединица коју си могао 
напустити ко је кад хтео и јединицу су напуштали.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' пуштен неки Србин тако да је дошао тата по њега 
па га одвео кући?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор на ово питање, немојте одговарати 
Ђукићу, Ђукићу немојте одговарати. Да ли имате још неко питање за сведока 
П1?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Имам једно питање само ако може одакле сведоку то 
сазнање и тај податак који је он изрекао један-једини овде и неће га нико више 
изрећи да смо ми кренули ујутру у 4 сата из Пролом Бање?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле му сазнање да се кренуло? Добро,то је ваша 
примедба, ви кажете да сте кренули у неко друго време, он је испричао да сте 
кренули у 4 сата. Да ли има питања да омогућимо? Знате шта, примедбе на 
исказ сведока се дају у некој фази итд. Овде постоје још неки окривљени,
пазите Медић Драган може данас да каже жели да изнесе одбрану или тако 
нешто, нико други не може од окривљених да дође на ред, а ви можете анализу 
исказа сведока, примедбе на његов исказ да дате када и други окривљени буду 
завршили са питањима, са суочавањима итд.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Имам још два, три питања. Тај податак има у
документима, разумете, значи да су му давана на увид он је то читао, гледао,
има та изјава 4 сата код МУП-а Србије. И сада да ли је Стопарић командир вода 
тада у Подујеву, да ли зна да ли је Стопарић Горан командир вода у Подујеву?
Ако може то да одговори, ако не не? Јер посто каже да су командири водова 
имали пиштоље, мотороле, радио станице, каже да је Стопарић Горан имао 
радио станицу, само у вези тога да каже да ли је био командир вода?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Разумели смо, нема потребе да понављате. Каже овде на 
страни 8, 11. и 12. да је био Ђукић, онда су ти командири водова Ђукић Жељко,
Олујић Рајко, Зоран, Вукша, тај Вукшић, онда га ја пиам Жућа, каже јесте Жућа 
и Стопарића заиста није рекао. Је л' био Стопарић?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Јесте. Не, не рекао је да је био с моторолом то, а да ли 
је био командир вода не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' био командир вода пита Ђукић?
СВЕДОК П-1:  Па нисам упознат да је био командир, али тад кад сам га видео у
дворишту имао је моторолу, у прслуку стављену.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Интересује ме још ова особа коју он описује као Жућко 
неки да је ту био, ко је та особа што је ту гледала то све?
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је гледала?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Што је рекла да овај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју ситуацију описује?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Описује ту особу да овај води љубав само кад је рат.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, то је неки човек мали.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: То је П1 рекао, нисам ја то рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сећам се тог описа.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да води љубав само кад је рат, Жућко неки. Како 
изгледа тај Жућко, да ли зна тог Жућка, ко је тај човек?
СВЕДОК П-1: То је приликом мог првог уласка, пошто је овај човек са белом 
капом изведен из правца.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ко је тај?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: У то време он је имао можда 40-ак година, нижи човек,
можда око 165. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' знате његово име то пита?
СВЕДОК П-1: Други су га, ту пар припадника су као шалили су се као он само 
води љубав кад је рат.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК П-1: И знам да је био жут, пошто је командир био Жућа био је и тај 
исто како су га звали да л' Жућко.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па је л' то тај командир био?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете вас двојица тако да разговарате, је л' то тај и
тако.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Пошто и деца која су сведочила овде оштећена су 
спомињали и некога, како су они то рекли, не могу се сетити Жућка ајде, и они 
су спомињали тог неког жутог да је ту био. Молим вас ако можете да предочите 
сведоку само слике припадника Шкорпиона јединице?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега, то сте јуче исто, све што је било јуче све смо 
данас сат времена радили.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Даћу му ја у руке, због препознавања овог Жућка, тога 
Жућка што је рекао водиш љубав кад је рат. Пошто један-једини човек је био ту 
специфичан и није то сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад будемо нашли у транскрипту где он прича о томе ја 
мислим да ту у транскрипту када он прича о том човеку да ту има и неких 
ближих ознака, али ја сад то не могу да нађем.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Жути, онда деца га описују тога човека да је био један 
жути.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, наћићемо, кад будемо то нашли у транскрипту 
онда ћемо одлучити о томе да ли ћемо да показујемо слике.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па да видимо да ли је то тај човек па да га позовемо 
као сведока јер је био на лицу места. Вама је то веома битно а ви то сад 
одбијате. Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, то није одбијено, кажем одлучићу накнадно о томе.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Мислим док је сведок ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одлучићу, шетаћемо га.
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ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Јер кажем и деца спомињу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, значи које је следеће питање?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Добро, питање је сад да каже по његовом сећању 
колико је метака испаљено у томе дворишту пошто он детаљно описује ко како 
пуца, колико оквира мења. Колико је отприлике по његовом сећању тада 
испаљено ту муниције? Колико та пуцњава сва дуго траје? Ја могу вам рећи шта 
је он рекао па зашто га то питам. Цвјетан Саша је променио рекао је сведок пет 
оквира, а ако је излазио напоље да узме још неки оквир па се враћао, то је шест,
па нас пет.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта сад то значи?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не можете морате да пустите окр. Ђукића, молим 
вас тужиоче, па морате, не да не можете него морате да га пустите да пита. Ја 
сам вас искључила, али ја сам вас искључила, потпуно је бесмислено да у свакој 
ситуацији када окривљени поставља питање ви кажете можете овако, можете 
онако. Значи, окривљени Ђукић може да пита колико је по његовом мишљењу.
Тужиоче, разним правним средствима ви можете да интервенишете због 
кршења закона, имате највећа овлашћења да интервенишете, али овај начин 
ЗКП-ом није предвиђен, други неки начини јесу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Имам иста овлашћења као било која странка у
поступку и понашам се као било која друга странка у поступку и кад се постави 
питање колико метака па онда се иде на то да је овај испалио толи, толико,
толико, мени то личи на наметања одговора. Зато интервенишем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли ви можете да процените или не, Ђукућу ја вас 
опомињем, да је питање то исто везано за то колико је по његовом мишљењу и
сећању испаљено, то сте јуче такође поставили. Он није гледао, он је нешто 
друго описивао. Да ли можете да определите или не?
СВЕДОК П-1: Ја нисам гледао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Микрофон, укључите се.
СВЕДОК П-1: Чула се пуцњава, а то у вези пет оквира то је по изласку у строју 
када је Саша убацивао се Цвјетан у, одоздо, није хтео нико да га пусти у строј и
он је дошао ту на близину с моје десне стране и био је онако сав удуван као да 
је црвен у лицу и онда је викао, ни са ким није него коментарисао тако «испалио 
сам, испалио сам пет оквира» и пита је л' има ко оквир и онда је прескочио 
назад и звао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ајдемо даље.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Зато и кажем сад ми је он у том описивању рекао 
Цвјетан пет оквира па плус излазио ван, па ми сви нас пет унутра, ту испаљено 
500 метака по том.
СВЕДОК П-1: А где је он, ја не знам где је.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: По моме схватању то да је испаљено 500 метака.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је примедба заиста. Дајте питања ако има за овог 
сведока.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: И онда каже да се Цвјетан враћа, још оверава децу у
двориште и тај Босанац.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Такође примедба. Шта је питање?
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ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Опет имамо децу преживелу. Да каже, ево сад на својој 
скици ако може једно питање, два и ништа више нећу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте колико још има питања, не коментара, само 
питања, значи само питања.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Колико пута је сведок за време свог боравка у томе 
дворишту, колико је пута отишао из те приземне куће у којој је био смештен до 
спратнице и те мале спојене куће?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одбија се одговор Ђукићу. Дајте молим вас 
сконцентришите се на оно што вам се оптужницом ставља на терет а такође и
овим људима који седе, нису били у прилици да поставе било које питање, да их 
чујемо уопште.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Добро, то смо чули овде, он овде говори три пута о
одласку и доласку.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто га питате поново кад већ описује?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па зато што је шетао кроз то двориште, да никога не 
зна по имену, да ниједног припадника не позна осим нас који смо како он каже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Све ваше примедбе су евидентиране.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: И током овог свог сведочења ниједном није рекао да је 
видео ку пуца а јуче на сведочењу ту прича ко је шта, у очи гледа и лаже и нећу 
више ништа питати. Само кажем то што је све реко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сматрате да сте остали ускраћени у својој 
одбрани због тога што нешто приликом суочења нисте успели да кажете овоме 
сведоку или не?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па шта да кажем, то су чињенице, то је више била 
галама, ми можемо да се суочимо да говорим ја њему да он слуша мене.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је галамио то?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па и ја и он.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је разне речи користио? Ко је викао овде нешто 
што не сме? Значи, да ли ви сматрате да постоји још нека битна околност везана 
за оно што вам се ставља оптужницом на терет и због чега се овај поступак води 
на коју можете да се суочите с овим сведоком смирено, пристојно, културно,
водећи рачуна оно што кажете, али при том кључно, значи не Ђукић Младен, не 
Чанчаревић, не Борово Село, Борово Насеље, Вуковар и остало него оно што је 
кључно од оног што вам се ставља на терет а то је ко је пуцао?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Одлично. Ја ћу у овом поступку доказати да нисам 
пуцао, али сам хтео кроз тог Ђукића да докажем мотив.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја причам једно, а ви причате своје. Ја вас питам да ли 
постоји још нешто кључно што сте желели да кажете овом сведоку, а у тим 
причама о вашим претходним тим активностима сте се изгубили? Је л' има још 
нешто?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Могу да кажем да му поновим то у две, три минуте да 
је био, да је пуцао, да сам га видео кад се враћао у двориште, да је изводио 
цивиле, да је имао шљем, то сам јуче рекао да не понављам то све.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче?
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ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Имао је једини он шљем на глави, лако га је човека 
познат, лако је све, и то ће се доказати све. Немам шта да га питам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Укључите микрофон, ја сам погрешила.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: То је госпођо председавајућа ради мотива овога П1 али 
не његовог мотива него његовог шефа за кога он каже да је господин због кога 
он мени све ово ради за интерес.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је сад то? То што ви причате а ми овде одлучујемо 
да ли ћемо поново да вас суочимо а ви причате непрекидно, непрекидно. Од кад 
сте ту дошли ви непрекидно причате.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ево завршио бих само с тим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ви сада сачекајте да видимо да ли ћемо ми поново,
да ли смо ми донели поново одлуку да вас поново суочимо на неке битне 
околности. Ја сад уопште не знам шта сте ви рекли.
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Судија, можемо ли да попричамо, 20 секунди 
само?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега да попричате?
АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Мислим да је опет узбуђен и да не испадне 
ситуација.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ја вам кажем то што се тиче.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Веће сматра да не треба да се суочавате и да смо то јуче 
завршили без обзира на то што ви сматрате да сте јуче били узрујани, а сада,
обзиром да сте све ово причали што ћемо ми морати да прочитамо, ту сте 
вероватно рекли све што сте имали.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још нисте рекли све што сте имали?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Вама то није битно овде и никоме овде није битно.
Мотив који тај човек има, који је огроман мотив.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оне које сте износили у својој одбрани?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ја и сведок смо у завади, у смртној завади.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте то износили у својој одбрани? У смртној завади 
сте?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Прогањам га да га убијем, овај мене, људи су ту 
погинули у тим свађама и он ради за тог човека, тај га плаћа да све ово лаже и
успут своју кожу спашава и нормално мора господину тужиоцу некога дати,
убацује у ту причу мене а ја ћу то доказати. Све што је рекао човек све је слагао.
Немам више ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада се вратите на место. У ствари, Ђукићу молим вас 
останите док погледамо ове фотографије.ВРЗ 04
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 Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се преко документ камере прикажу фотографије које је окр.
Ђукић Жељко предао и које је суд сада претходно обележио од слова Е до 
слова К. тако смо јуче били Ђ, па ћете ви сада евентуално да нам нешто 
објасните.

Режија укључите документ камеру.

ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ако се може изоштрити само мало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ово је фотографија Е, ви сте овде?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ја сам овде на овој фотографији с десне стране. Имате 
видљиву ознаку на мом левом рукаву у којој се јединици ја налазим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то је јединица?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Српске војске Крајине, јединица «Шкорпиони». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Као што сте јуче наводили?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Видите униформу, то је зелени једнобојни комбинезон.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад је ова слика сачињена?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: 1993. да ли 1994. године, не знам сад тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У борбама?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ово је иза нас доле се види тј. не види се због магле 
доле је Бихаћ, ми се налазимо на Пљешевици, ово у позадини брдо то се зове 
Лучка капа, па смо се ту сликали за успомену, тада смо били на ратиштима по 
Лици тамо. Овај човек је овде Славко Мацура, живи у Београду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је исто шта?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Он је тада ту кад је био на том месту био ту у својству,
ја мислим да је возио Мирољуба Вујовића у обилазак, као возач је он био ту 
тада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мирољуба Вујовића ко је то?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: То је тада који је био командант Територијалне 
одбране.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, у? Где командант Територијалне одбране?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Како где? Па мени је био командант?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро питам где је командант Територијалне одбране?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: У Вуковару.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то вас питам?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: У Вуковару је био командант Територијалне одбране и
који је дошао да обиђе јединицу. Збунили сте ме ту, нисам знао шта сте хтели 
да питате.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ово је?
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ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ово је 1993. или 1994. године. Можда пише на слици,
молим вас погледајте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То ћемо сад да видимо. 1994. 
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: То је значи из 1994. на Пљешевици планини, изнад 
Бихаћа, то је значи, па то је иста слика.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ево сада враћамо, идемо на слово Ј, не Ж.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Мало сад изоштрите.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је 1995. година?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ово је 1995. ту има пошто је апарат остављао траг,
датум који је, то је сликано ту код мене пред кућом на паркингу, видите кафана 
где се ту налазила, овде видите тај интервентни вод који сам описивао, који је 
значи Републике Српске војске Крајине, Територијални састав. Погледајте на 
вратима ознаку која означава и описује која смо ми јединица и видите и на овом 
момку с десне стране што стоји на овом блатобрану види се на рукаву иста 
униформа, иста јединица и овде нема нико маскирне униформе никакве ни 
нигде не пише «Шкорпиони», могу и по именима ако вам треба. Тај цивил ми је 
непознат, човека сам видео, мамолио је да се сликамо, човек је негде у
иностранству, донео нам је неку хуманитарну помоћ, ко је био не знам. Те су 
исте фотографије, исто сликане, чак је и дошао, ради њега смо се и сликали тог 
цивила.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ради ког, овог у фармеркама?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Овај у белој кошуљи, човек да ли из Чикага, одакле,
донео помоћ мајце, неку гардеробу, замолио да се сликамо. Ове момке знам 
неке по именима који сад стоје јер ниједан од тих момака на тој фотографији 
никада није био припадник јединице «Шкорпиони».
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, слово З.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Зна и господин заштићени сведок зна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви опет треба да се вратите да се смирите да правимо 
паузу да губимо време.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Извињавам се. Господин П1 зна исто овде ове момке,
ту из Борова Насеља, то је лице из Борова Насеља.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пера?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: П1.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ајдемо сад слово З.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Молим вас битно је да се врате да каже да ли је икада 
ико од тих момака ту, они их познаје, он је био припадник јединице 
«Шкорпиони»? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Укључите се?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Пошто је он стално био у «Шкорпионима». 
НАТАША КАНДИЋ: Само да га замолимо да каже имена?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од оне претходне слике кад је то онај из Чикага?
НАТАША КАНДИЋ: Да ли знате да ли јесу или нису припадници 
«Шкорпиона»? 
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ниједан никада није био.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вратите нам слово Ж, слику Ж. Ево пуномоћник хоће да 
нам окривљени покаже.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Нема овде никог да је починио злочин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Искључите микрофон да би Ђукић могао да нам каже ко 
је ту на слици.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ја познам, значи овај први с лева што стоји то је 
Стевановић Златан, другог овог момка не знам, он је исто из Борова, не знам му 
надимак да ли Ћибо, Ћуба, не знам тачно. Горе је мали што стоји с овим 
митраљезом је Свилар мали. Овога не знам, он је из Борова Села што држи овај 
митраљез, ово сам ја ту што стојим с цигаром, овај овде што стоји на овом 
блатобрану високи то је Марко Стевић, овај овде што седи где је амблем где се 
види ознака возила је Жељко Ћирић, то су све значи поименце људи, ниједан 
никада није припадао јединици «Шкорпион», никада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ајдемо на слово З, слово З сада гледамо, слику 
под ознаком З.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Мало да се изоштри само ако је могуће. Не идете 
контра, све је мутније.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је ово на овој фотографији?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ако може фотографија да се мало удесно повуче да би 
се видело с леве стране оне куполе. Добро је. Видите то су антене на 
Пљешевици, радарски системи, значи то је на Пљешевици сликана исто 1994. 
године, сад може да се врати лево ако може.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1994, је л'? 
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да, мислим да иза пише.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад и она прва слика?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да, да, то је из тог времена. Овај први овде је што стоји 
лево, то је ту човек који је био на стражи на том објекту, овај што чучим сам ја,
овај што стоји овде је Цалић заставник који је био, овај високи исто Славко 
Мацура који је довезао овога што стоји крај њега је Мирољуб Вујовић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је Вујовић?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па како ви не знате ко је? Боље да га не знате.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Трећи с десна стоји?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да, да, тачно. То је Мирољуб Вујовић, овај у средини 
што стоји између њега, овај десно скроз је Ланчужанин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је Ланчужанин.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ево скроз у десној јакни што стоји.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А који му је надимак?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Камени. Овај у средини то је момак што је исто у
Територијалној одбрани Лике, то не знам га. Доле чучи у средини овај с брадом 
и капом то је Јанко Михајловић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А који му је надимак?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Коме?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Том Јанку Михајловићу?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Не знам како му је надимак, он је само човек радио на 
пумпи, старији је од мене, радили смо скупа на пумпи и тад је ишао са мном на 
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терен чисто да види овако, он није био припадник никакве јединице. Овај до 
њега горе исто не могу да кажем, ту је мештан, а овај доле што чучи то је 
Бастаја Златко, исто са мном радио на бензинској пумпи и тад је изразио жељу 
да иде са мном ето да мало обиђе то. И ту нема исто ниједан шкорпион, никад 
нико није био, можете другу неку ако хоћете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, које смо слово сад? Фотографија под ознаком И.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: И овде имате једног пријатеља господина Тодоровића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који пријатељ господина Тодоровића, ког господина 
Тодоровића, пуномоћника оштећених?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Пуномићника оштећених. Овај први овде с лева види 
се из профила, мало изоштрите само, посветлите мало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево колико може режија ће то да нам омогући да 
видимо најоштрије могуће.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Малопре је било боље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако може мало светлије? Ко је ту на тој фотографији?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Не видим добро. Ја видим, али не видите ви ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слабо видимо.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Фино се видело малопре. Овај лево, скроз лево што 
стоји, овај са дугачком косом, он је сад ћелав, то је Станко Вујановић, из тог 
времена тада гледамо, осматрамо, доле испред нас је пљешевички мост.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је 1994? 
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ово са шилом сам ја, високи. Не ово није 1994. година.
Станко је тада носио шајкачу, није носио шешир. Шешир је носио неко други,
што ви спомињете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кад је ова фотографија сачињена?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: 1993. биће 1993. пред изборе у Крајини тамо негде 
једанаести, дванаести месец, нисам сигуран. То је Масленички мост тамо ми 
гледамо где је Масленички мост. То је значи Бенковац, то је друго ратиште, ово 
смо други терен, али хоћу да кажем да исто сам други терен, друга година.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Био такође у војсци Републике Српске Крајине у
шкорпионима?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Иста униформа, исти прслук тај црни, значи никад 
нисам имао тај црни маскирни.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нас интересује да ли сте били у шкорпионима 1999? 
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Никада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У марту 1999. у Подујеву?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него шта сте били?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Рекао сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У САЈ-у?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: У саставу САЈ-а, тако сам плату добијао, имате код 
господина адвоката. Зашто ви нисте дали то ја не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, то је ту. Ви сте били у САЈ-у а не у
шкорпионима.
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ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Никад у животу ја у шкорпионима ја нисам био, ни ја 
ни тај мој брат што га он спомиње да му је претио да је у шкорпионима. Он је 
служио војску сасвим даље у Алфа центру код капетана Драгана у Брушкој.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто ова фотографија под словом Ј.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ово сам ја исто на овој фотографији, то је ту где сам 
сменио Станка у Далмацији.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ово је из тог периода фотографија где смо ми, мој 
батаљон боровски дошли да сменимо Станка који је био исто вуковарски 
батаљон, исто Територијална одбрана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Станка ког, ког Станка?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Вујановића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вујановића? Добро.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Он је био пре мене па је имао примирје неко па смо ми 
дошли, после сам ја ту рањен и свега чудеса је било. Значи, нема везе са 
шкорпионима, то је Територијална одбрана.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и коначно слово К, фотографија слово К.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Добро, ово ништа нема на овој фотографији, то смо на 
путу, види се 1993. једанаести месец. То кад смо тамо били у Бенковцу па смо 
можда још негде у неки кафић на пиће, али исти ти људи, исте униформе, само 
су битне униформе. Овде људи су, зна господин П1 онога десно момка, врло га 
добро зна, врло добро га зна, тога П1 ја могу рећи ко је. П1 сведок, ја не могу 
да кажем име сведока П1. То је Дуле Мушкија кога зна господин врло добро, ко 
је држао кафић у Вуковару, ко је кум од његовога шефа итд. врло добро се 
знају.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро те локалне, опште те односе, да то схватимо то,
добро.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Али то доказује значи да никада нисам био припадник 
јединице «Шкорпиони», никада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро и ви нама такође предајете ово решење о
заснивању радног односа у Нафтној индустрији Крајине, па ће овде наша 
служба да фотокопира ово решење и да вам врати оригинал, а примерак да 
остави у списима и то ће исто да уради са фотографијама тамо до понедељка,
уторка.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ако суду треба имам и радну књижицу, она се налази 
кући па да мој бранилац тражи да се то достави.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И у тој радној књижици пише везано за 1999. годину 
шта?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Не за 1999., за тај период ...то «Шкорпиони», да нисам 
био, него да сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пише шкорпиони, САЈ, шта пише?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па пише да сам радио на пумпи, 3 године сам држао 
кафану у Вуковару, нема везе са шкорпионима никакве.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Извињавам се. А шта је Боца Медић?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како шта је Боца Медић?

ВРЗ 04
34



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 23.01.2009.године Страна 30/91 

К.В.4/08 

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где је он био?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Могу ли ја одговорити на то питање?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Тад кад га је позвао 1999. и пре тога?
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли ми испитујемо поново Ђукића или је он
стављао питање, завршио, показао своје фотографије итд. Тужилац пита сад 
шта је Боца Медић. Предложите га, доћиће вам па ће он рећи шта је Боца 
Медић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко да предложи сад Боцу Медића?
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Постављамо питања оптуженом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што ви то стално тепате – Слободан Медић?
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Није битно уопште шта, али мислим процесно 
сада.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ово цело гледање фотографија из 90-тих година треба 
да послужи циљу да се докаже да Ђукић Жељко никад није био у шкорпионима 
и сад ја питам кад је он дошао у Подујево, односно у Пролом Бању, позвао га је,
чули смо ко, па га ја питам шта је Слободан Медић био тада?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обзиром да се мени чини да је Ђукић то износио у
својој одбрани, а да ја транскрипт од 08.09. немам овде код себе то ћемо да 
проверимо у паузи као и оно друго питање за онога тамо мали, жути, итд. Онда 
ћемо то да проверимо у паузи и онда ћемо одлучити о томе на то питање.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја нисам хтео да будем сугестиван, али питам да ли је 
Слободан Медић био командант САЈ-а или је био командант «Шкорпиона». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мени се чини да је Ђукић о томе причао и да смо то ми 
њега питали.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па ви му шапните па ће онда он знати.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Не треба мени нико шапнути.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви ћете Ђукићу сада да се вратите, ја ћу да проверим то 
у транскрипту и онда ћемо видети да ли ћете одговорити на то. Седите.
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Судија, да искористим само док је овде сведок П1,
док не дође овде окривљени Боројевић да пита, пошто су помињани ови Жути,
Жућа, а знамо да је један од командира водова који је за одбрану мог клијента 
доста значајан имао исто надимак Жућа, само питање за сведока П1 да ли је тај 
Жути командир вода био у том дворишту?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који Жути командир вода?
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Вукшић, Зоран Вукшић, њега су звали Жути, Жућа,
да ли је он био у том дворишту?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' био у том дворишту?
СВЕДОК П-1: Јесте кад су цивили први пут изведени.
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Хвала.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, сада ћемо да наставимо са осталим окривљенима који 
нису до сада дошли на ред да постављају питања. Боројевић Драган ако имате 
питања за сведока? Имате? Изволите? Медић Драган и даље, је л' тако следећи 
своју концепцију да се брани ћутањем нема ни питања, то је то. Добро.
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ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја имам само пар питања за сведока П1. Ви 
кажете јуче или прекјуче за моје име и презиме да сте чули са поступка вођеног 
против вас за моје име и презиме?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из другог поступка?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Да. Ја и ви се никад нисмо упознали, никад ја 
вама нисам пружио руку да сам рекао ја сам Боројевић, никада. Е, сад шта мени 
није јасно, он је рекао из поступка је чуо моје име, па нек појасни сад то са 
суђења да је неки случајно Горан Стопарић рекао да је видео из дворишта 
излази Медић, Цвјетан, Шолаја и Марко Марковић. Ми се у међувремену никад 
нисмо видели после тог твог суђења, у ствари после терена.
СВЕДОК П-1: Ја вас не знам, оно што сам споменуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' то тај Боројевић о коме сте нама причали? Јесте?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Сад кад ме видите овако, јесте ли ви сигурни да 
сам ја човек из дворишта?
СВЕДОК П-1: По вашем лицу.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Сигуран си сто посто?
СВЕДОК П-1: Да.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Да је неким случајем Горан Стопарић преко из 
дворишта излазио Медић, Шолаја, Цвјетан и Марко Марковић, да није рекао 
Боројевић, нек он појасни сад то ја не знам да ли сам ја добро поставио то 
питање да ме Горан Стопарић није поменуо, да није споменуо моје име? Како 
би знали онда?
СВЕДОК П-1: Знао бих вас по опису као што сам вас видео, описао као што сам 
описао.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: А како би рекао Боројевић Драган кад никад 
нисте чули од никога Боројевић Драган?
СВЕДОК П-1: Па остао ми опис само, значи што сам дао и први пут 1999. 
године што сам вас описао да сте имали подигнуту крагну, имали сте прслук 
онај за оквире и кад сам вас гледао са те стазе изгледали сте баш онако 
утегнуто.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Пази, није тачно, нисам био у том дворишту,
добро нема веза.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви ћете се суочити, питајте га, па ћемо одмах да 
одредимо суочење.
СВЕДОК П-1: Остао ми опис само онако како сам вас видео и ја сам закључио 
да.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Само по опису?
СВЕДОК П-1: Да је то име. Ја вас препознајем овако, можете да ми кажете да се 
зовете.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ми се никад нисмо видели после терена, значи 
видели смо се задњи пут на терену у мају месецу 1999. године, никад се нисмо 
видели.
СВЕДОК П-1: Па да вам кажем овако.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: И како сте ви.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, чекајте, одредићемо суочење. Нисте се видели 
после тога, да видимо да ли хоће још нешто да вас пита и онда ћете моћи у лице 
да кажете.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Значи, у мају 1999. године задњи пут смо се 
видели.
СВЕДОК П-1: Да.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Како сте ви онда повезали тај мој лик са именом 
Драган Боројевић кад ме нисте видели уопште, ја никад нисам био на суђењу ни 
сведок ни ништа, никад се нисмо видели, је л' тако? Ја сам био овде у суду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како сте повезали лик овог човека и име Боројевић 
Драган?
СВЕДОК П-1: Ја човека препознајем овако, а ваше име и презиме је дошло само 
са тим да сте ви излазили са Цвјетаном, значи заједно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тако вам је то рекао и то пита.
СВЕДОК П-1: То је из поступка који је вођен био, значи човек сведок је рекао 
то име. Ви мени можете да кажете да се зовете како год хоћете али ја могу да 
препознам да сте то ви, поготово значи тај профил. Да нисам знао то име и
презиме ја бих остао исто као што сам описао овога полицајца из Посебне 
јединице и овог САЈ-овца. Ја и Малог Шолају нисам знао по имену, значи био је 
његово да ли је Зицко, да ли је Мали Сале кад је Боца једном приликом зовнуо,
ја нисам значи ни то име и презиме, али сам га знао да је најмлађи припадник и
по његовом лику, чак сам га једном приликом питао ту у дворишту колико ти 
имаш година, изгледао је момак као да је имао.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Никад га нико није звао Сале, али нема то везе.
СВЕДОК П-1: Једном на другом терену Боца је баш рекао Мали Сале.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: То је други човек, ви знате ко је тај Сале, само 
нећете да кажете.
СВЕДОК П-1: Мали Сале, не знам ко је Мали Сале.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: То је Сафет, Суљо, нешто тако име. Ви знате ко је 
тај Сале, ви знате ко је тај клинац из дворишта.
СВЕДОК П-1: Не знам стварно.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: То није Шолаја сто посто, Шолаја није био 
најмлађи припадник једнице «Шкорпиони». Он јесте био, било је четири или 
пет младића тамо, он није био најмлађи, сто посто ја ти гарантујем, али нема 
везе.
СВЕДОК П-1: Онај момак који је носио на другом терену тај ранац.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: То је Сале, овог дечка никад нико није звао Сале,
само Зицко, али нема везе.
СВЕДОК П-1: Па нисам стварно од прије, тако да само по лику могу да.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Јуче или прекјуче спомињеш овде Жути кад је 
био рањен на другом терену, је л' тако и спомињете мене да сте мене тад 
видели, да си ме онда видео тачно фацу, је л' тако, то сте рекли прекјуче или 
јуче, то има у транскрипту сто посто.
СВЕДОК П-1: Не у том моменту, то је било после.
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ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: На другом терену. Јесте ли ви онда били сигурни 
на том другом терену да сам ја човек из тог дворишта? Јесте ли били сигурни на 
том другом терену да сам ја човек из тог дворишта, заврнута крагна и то како 
сте ме описали?
СВЕДОК П-1: Па био сам сигуран, нормално да сам био сигуран а ја што сам 
споменуо вас да сте неке филџане и то, за то нисам сигуран да ли сте то ви били 
у том моменту јер ми је неко говорио да уђем у ту кућу да нађем филџане и
џезву да ја кувам кафу, да ја најбоље кувам кафу.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Да ли сам ја то рекао?
СВЕДОК П-1: Кажем да нисам био сигуран да сте то ви били, ја сам рекао да не 
желим то, али нисам сигуран да сте ви били, значи момак је био онако 
агресиван према мени да ја уђем у кућу.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: А кад сте били сигурни? Тад у том дворишту 
нисте били сигурни да сам то ја?
СВЕДОК П-1: У којем дворишту? Везано за други терен?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Јуче ви спомињете, јуче или прекјуче овако кад је 
Жути био рањен, кад га је Симо пропуцао е онда сте споменули да сте ви мене 
онда тад видели у том моменту ту око тог Жутог, то стоји у транскрипту али 
нема везе. То вас питам само?
СВЕДОК П-1: То се десило горе у брду, а ово је било скроз смо ишли негде.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: У махалу неку смо сишли, је л' тако?
СВЕДОК П-1: Негде у неко.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Било је неких кућа, неких штала је било, је л'
тако?
СВЕДОК П-1: Негде у неко, да кад смо ишли да тражимо, па смо трактор неки 
палили, па значи били сте ту.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Како нисам био, био сам.
СВЕДОК П-1: Да ли сте се ви обратили?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Не, ја нисам се никад обратио. Јесте ли онда били 
сигурни да сам ја човек из дворишта?
СВЕДОК П-1: Како нисам.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Били сте? А сад види овако.
СВЕДОК П-1: Шта мислите да ја лажем, да ја измишљам. Зар мислите да сам ја 
желео да то видим.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Друже, знај колико лажеш.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сад ћемо одредити суочење. Да ли има још 
питања? Сачекајте да вас окривљени пита.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Сад је рекао да је био сигуран на том другом 
терену, значи у мају месецу 1999. године кад је тај Жућа био рањен на другом 
терену сигуран је да сам ја човек из дворишта, а сад у његовој изјави која је 
састављена 14. фебруара на страни 14. коју је он дао код истражног судије, 13.
ред, овако стоји: СВЕДОК П-1: «Са лева у десно крећу, пошто узимамо да је то 
већ строј у коме се они стоје с лева у десно, стоји припадник Посебне јединице 
полиције а потом Ђукић, потом Цвјетан, потом Медић, потом припадник који је 
мало вишљи од Медића, припадник «Шкорпиона» до 185», мислим да мисли на 
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висину «...на себи је имао обучен прслук за оквире са подигнутом крагном, да 
ли је кошуља или јакна увучена, мислим да је то Боројевић», то говори 14. 
фебруара мислим, а сад је рекао да је сигуран на другом терену да је видео?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли разумете шта вас пита окривљени? Због чега сте 
онда рекли мислим и нисте били сигурни? Пустите смисао, пустите да одговори 
молим вас тужиоче. Прочитао је, управо је окривљени прочитао.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: «...И до њега стоји Шолаја Миодраг», ето то је до 
краја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је до краја. Реците ви. Хоћете да помогнете?
Изволите?
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Само желим да кажем судија, уколико уважени господин 
тужилац убуде интервенисао на овај начин, ја ћу рећи да напуштам суђење.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја се апсолутно слажем са вама.
АДВ.ЂУРО ДРАГИЋ: Зато што стварно нема никакве потребе за тим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нема потребе нити је тако нешто предвиђено законом 
нити ја, без обзира кажем вам, могућност да искључујем микрофон и да то 
остане незабележено, нисам у стању на други начин да интервенишем.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Рекао сам да ме боље погледа, да ово није 
никаква.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајдете молим вас одговорите.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја ниједну ружну реч, ја поштујем ово судско 
веће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окривљени Боројевићу, обратите пажњу на оно што ја 
сада причам, а ја сведока позивам да каже. Окривљени вам је прочитао ово што 
сте рекли код истражног судије па ви сада нама кажите због чега сте тада рекли 
мислим да је а сада сте сигурни?
СВЕДОК П-1: Управо због овога што сте ме и питали, зато што сам ја 
господина Боројевића сада описао како је изгледао у том моменту, како је 
стајао, значи како је био обучен. Ја сам и закључио то из тог претходног 
поступка да је то Боројевић Драган, зато сам и рекао да мислим да је то тај 
Боројевић који је споменут, нисам рекао споменут у поступку против.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко га је споменуо у том неком претходном поступку 
пре овога који се води? Ко је споменуо то име?
СВЕДОК П-1: Ја нисам сигуран да ли га је споменуо Цвјетан Саша или овај 
сведок, како се зове Стопарић Горан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите ми је л' још неко други имао прслук? Ја 
сам вас то већ питала или само та једна особа једина?
СВЕДОК П-1: Тада је имао прслук ПЈП у том строју.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, мислим у јединици, у та два аутобуса?
СВЕДОК П-1: Ја сам навео, значи имао је Стопарић прслук, имао је мараму на 
глави.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, него питам за прслук само?
СВЕДОК П-1: Имао је Рајко Олујић је имао прслук, имао је прслук пар тих,
значи није био у односу на целу јединицу можда сад по некој процени било је 
приметно, можда некидх 10-ак, 20-ак људи можда је било.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' још неко био тако са затегнутом униформом тако 
уредног изгледа као и особа за коју ви описујете да сте видели тамо да пуца?
СВЕДОК П-1: Па у суштини сви су били уредни, нормални.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па то вас пита Боројевић, како знате да је он?
СВЕДОК П-1: Зато што сам га видео, значи ја сада кад сам пролазио, значи ја 
сам видео без обзира што сте ви имали овако значи подигнуту крагну, била је 
подигнута крагна овако, значи ја сам видео, ја сам вас видео значи поготово 
профил, профил сада и капу и кад сам дошао видео сам, то је баш било, мислим 
да сте били мало чак и мало мршавији, доста мршавији.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
СВЕДОК П-1: Али се видела тачно фигура затегнута, баш је био затегнут у
овом положају затегнут.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само да опишемо ово како сте подигли крагну.
СВЕДОК П-1: Ја кад сам се окренуо, да оквир убацујете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, сад ћете ви да се суочите само да прво 
евидентирамо како је сведок подигао крагну да би показао како је била 
подигнута крагна.
СВЕДОК П-1: Да ли је то била ветровка увучена па преко ње, али је било значи 
тачно онако.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Зашто бих ја ветровку увлачио у панталоне.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте окр. Боројевићу, сачекајте да он заврши па да 
ово евидентирамо записнички.
СВЕДОК П-1: Кошуља или ветровка, подигнута крагна.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је током описивања како је изгледао 
припадник јединице кога сада идентификује као Боројевић Драгана када 
га је видео, сведок П1 је подигао крагну кошуље.

Да ли сте га ви онда видели у тој ситуацији?

СВЕДОК П-1: Да, видео сам га.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Да дижем крагну?
СВЕДОК П-1: Не, не, крагна је већ била подигнута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим његов лик јесте ли видели?
СВЕДОК П-1: Видео сам лик.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неко питање окр. Боројевићу?
СВЕДОК П-1: Капу сте исто имали на глави.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ви сте сад описали себе, не само крагну, ја нисам 
никад крагну имао и ја вас нисам видео, ја се вас сећам из аутобуса само, а ви 
сте себе описали сад – јак, корпулентан, грађа атлетска, то сте ви били 
господине.
СВЕДОК П-1: Одакле ми прслук.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ви сте имали панцир господине.
СВЕДОК П-1: А ја јесам имао на другом терену.
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ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: На првом терену, то ће да потврди један човек из 
јединице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Боројевићу, ајде само да констатујем да сте окренути 
један према другом лице у лице итд., да констатујем да се обавља суочење ако 
немате више питања?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Може.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете док ово не упишемо.

За овим суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се обави СУОЧЕЊЕ између окр. Боројевић Драгана и сведока П1.

Да ми то технички овде можемо да одрадимо.

Па окривљени и сведок окренути један другом лицем у лице 
исказују:

Значи, суочите се само на оне битне околности, односно наставите то што 
сте причали уз наравно потпуно смирено понашање.

СВЕДОК П-1: Ја се извињавам за оно јуче.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја нећу да се свађам овде с вама.
СВЕДОК П-1: Што си улазио у моју фамилију и људе који немају стварно везе,
мој шеф, мој шеф, ја имам радну књижицу где сам радио.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Нема везе шеф сад, пусти шефа.
СВЕДОК П-1: Шта шеф, какав шеф.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта П1, значи сад не знам шта причате о радној 
књижици.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Кад ја завршим ви кажите лажеш, није тачно, ја 
ћу кад ви завршите.
СВЕДОК П-1: Не, нећу рећи да лажеш, рећићу да није истина.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Да не галамимо само. Ви сте сад мене описали 
овде како јесте да сам ја био овако грађен, да сам био мршавији. Ја у то време 
сам још више кила имао него сад, убеђен сам сто посто, можда не бих имао да 
сам тренирао, ја сам 1998. године избоден ножем тамо у Шиду, није ни битно, у
раме то могу да докажем овде ако ми не верујете да се скинем, да покажем две 
ране овде тако да нисам могао да се бавим спортом, имао сам стомак, имао сам 
преко 100 кила, а ви сте рекли сад јуче, прекјуче да сам ја био атлетски грађен,
да сам био, како сте рекли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Утегнути?
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ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Не утегнути него витак, тако сте рекли, баш стоји 
у транскрипту.
СВЕДОК П-1: Па сад има више појмова витак и атлетски грађен.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Тако сте рекли атлетски грађен и витак, а ја 
гарантујем да сам ја био у то време преко 100 кила.
СВЕДОК П-1: То је атлетски грађен.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Човек од 100 кила да ли може да буде витак, а то 
стоји у транскрипту да сте ви рекли.
СВЕДОК П-1: 100 кила са салом изгледа много већи него човек од 100 кила са 
мишићима. Ја сад имам 90 кила.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Управо сте ви били тај човек који је био атлетски 
грађен, ви сте у Пролом Бањи шетали у мајици по холу хотела. Јесте ли ишли у
теретану у Пролом Бањи?
СВЕДОК П-1: У каквој мајици сам ја шетао?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Само мало. Јесте ли били у теретани у Пролом 
Бањи?
СВЕДОК П-1: У каквој теретани сам ја био?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ниси никад био у теретани у Пролом Бањи?
СВЕДОК П-1: Задњи дан што сам рекао да смо отишли на пиће, отишли доле да 
видим и то је била просторија где су се скупљали полицајци, ту је био Перо 
Петрашевић и момци.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Тачно, Перо Петрашевић те пустио у теретану.
СВЕДОК П-1: Ви сте ишли на базен нон-стоп сваки дан.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ту је био, па јуче си рекао да није било базена, је 
л' тако јуче сте то рекли?
СВЕДОК П-1: Па ви сте ишли за сво то време пошто ми нисмо смели да 
излазимо.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја гарантујем да сте ви човек атлетске грађе.
СВЕДОК П-1: И на базен и у теретану, нон-стоп сте ишли док смо ми, док сам,
ја сам био тај задњи дан.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ти си ишао у теретану друже, сто посто, ти си 
имао шлем на глави.
СВЕДОК П-1: Какав шлем? Ја сам имао шлем на другом терену.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Дозволи само па онда. На питање Ђукића.
СВЕДОК П-1: Манипулишете због тог ПЈП-а.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ништа¸како ПЈП, ништа мене не занима ПЈП.
СВЕДОК П-1: Изволите.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: На питање Ђукића у аутобусу ти си овим речима 
рекао шта те боли кад је Ђукић питао ко је поубијао ове цивиле, ко је поубијао 
ову децу.
СВЕДОК П-1: Ђукић питао то?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ђукић питао сто посто, ти кажеш Медић је устао,
није тачно, него ти си устао друже.
СВЕДОК П-1: Стварно због те деце да стварно.
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ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ти си рекао, ја сад да будем вулгаран, ја цитирам 
његове речи, ти си рекао «шта те боли курац ја сам», ти си рекао сто посто, ја 
сам те чуо друже.
СВЕДОК П-1: Ко је рекао, Драган Медић је то.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја нисам седео са Медићем на седишту, ја сам 
седео у задњем делу аутобуса друже.
СВЕДОК П-1: Не знам где сте седели.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Како не знаш а нон-стоп тврдиш да сам седео са 
Медићем.
СВЕДОК П-1: Ја кажем да сте седели на крову.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Сто посто, ја сам седео у задњем делу аутобуса.
СВЕДОК П-1: Знам да сам вас видео преко пута.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: И ти си рекао Медићу «шта те боли ја сам то». 
СВЕДОК П-1: Ја рекао.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ти си сто посто, ја сам седео у задњем делу 
аутобуса.
СВЕДОК П-1: Знам да сам вас видео преко пута.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: И ти си рекао Медићу «шта те боли ја сам то». 
СВЕДОК П-1: Ја рекао?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ти си сто посто, ти рекао.
СВЕДОК П-1: Ја рекао?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Знаш какву си фацу намонтирао, какву си фацу 
имао? Па манијачку фацу. Ти си пуцао у те клинце, ти лажеш за мене друже, ти 
лажеш, мене Стопарић није споменуо, ти мене никад не би споменуо у овом 
процесу, никад у животу, никад да ме Горан није споменуо, никад.
СВЕДОК П-1: Па ја мислим чак да вас је и Саша Цвјетан поменуо.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Никад.
СВЕДОК П-1: И вас и све вас, али ја нећу о томе да причам.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Доћиће Саша Цвјетан овде па ће га суд питати, а
у судским списима нигде не стоји шта је он. Ти си га направио лудим.
СВЕДОК П-1: Ја га направио лудим?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ти.
СВЕДОК П-1: Боже сачувај шта ви причате. Ви сте људи, ја не знам шта се с
вама дешава, ви сви заједно.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Само мало, цимер из собе.
СВЕДОК П-1: Сте дошли тамо као да сте богови, као да ви не признајете ни 
онај САЈ, ви уопште и не знате шта је САЈ, ни шта је МУП Републике Србије.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ти знаш шта је САЈ, ти си нека момчина.
СВЕДОК П-1: Ајде реци ми, ајде ми реци законски основ за употребу ватреног 
оружја молим те.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Нисам ја школу завршио.
СВЕДОК П-1: Ајде реци ми који закон.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Каки закон.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ви њему П1 оно што сте овде рекли у свом 
исказу где је седео он?
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СВЕДОК П-1: Ви сте седели преко пута.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У аутобусу?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Сад си рекао да не знаш, сад си рекао пре минут 
један где сам ја седео, могуће да сам седео у задњем, ја сам седео у задњем делу 
аутобуса.
СВЕДОК П-1: Што ви можете да кажете.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Сто посто тако је било.
СВЕДОК П-1: Човек износи дете умотано.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја то нисам видео, ја то нисам видео.
СВЕДОК П-1: После тог свог стреса, после свега тога ја наглас вичем да ће за 
ово неко кад тад да одговара.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ти си на питање Ђукића.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Реците му где је седео.
СВЕДОК П-1: Ви сте седели кад ме је Драган Медић повукао и питао где си ти 
био шта си ти тамо радио.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Лажеш то.
СВЕДОК П-1: Ја сам рекао побили сте људе и мене сте могли убити. Е овако, ти 
си овако тачно си ме гледао, ви сте ме тачно гледали тако.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Зашто то нисте рекли никад овде на претресу да 
сам ја вас тако гледао када вас је ухватио Медић, зашто нисте никад то рекли.
СВЕДОК П-1: Ја сам одговорио на ваше питање, у суочењу са вама, оно што је 
истина. Па ви хоћете да манипулишете.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ништа, каква манипулација, ја сам дрвосеча, ја не 
знам ништа.
СВЕДОК П-1: Ви причате приче које у ствари немају везе.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја не знам ништа ту да лажем, ја не лажем ништа 
у овом поступку 
СВЕДОК П-1: Суд је овде да оцени, суд је овде да оцени ко говори истину.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Оцениће суд, оцениће суд.
СВЕДОК П-1: А ко лаже.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Оцениће суд.
СВЕДОК П-1: Шта ви мислите да сте ви мени нешто битни у животу да се ја вас 
сећам, па ви сте мени исто.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Што онда причаш тако кад ме се не сећаш, што 
причаш тако, што ми качиш 20 година робије на грбачу.
СВЕДОК П-1: Нисам ја битан, та деца су битна. Па не, ја хоћу да кажем шта ви 
мислите да сте ви мени пријатељ.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ти мени качиш 20 година друже робије за нешто 
што ја нисам направио.
СВЕДОК П-1: Да, то што сте учинили.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Због твоје изјаве ја сам ухапшен.
СВЕДОК П-1: То што сте учинили.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Није тачно, свој злочин ти качиш мени на леђа, ти 
си поубијао те клинце, ти.

ВРЗ 04
34



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 23.01.2009.године Страна 40/91 

К.В.4/08 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Боројевићу, кажите овом сведоку оно што сте нама 
рекли да је он присиљен да ово каже да ћете ви кад он буде дошао да нам 
објасните због чега? Знате кад сте нам то рекли да је он присиљен, да је сведок 
П1 присиљен да то каже овако.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Њега су људи из тужилаштва притиснули, они су 
га притиснули.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите то њему у лице.
СВЕДОК П-1: Не, не. 1999. године мене притиснули људи из тужилаштва.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Кад си постао заштићени сведок.
СВЕДОК П-1: Па тај инспектор Опарица зна све шта је било, човек је добио 
наредбу да не сме да сарађује.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ти вадиш своју кожу одавде из ове приче.
СВЕДОК П-1: Ишли сте код тужиоца.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Зато си пристао да будеш заштићени сведок.
СВЕДОК П-1: Ја пристао.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Зато. Ово нема везе с истином што ти причаш.
СВЕДОК П-1: Како вас није срамота.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Тебе треба да буде срамота.
СВЕДОК П-1: Задњи сте, значи још сте без икаквог прво основа остали да ви 
што се каже, како се каже, ви сте и оверавали фактички ту децу.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Лажеш, није тачно.
СВЕДОК П-1: Ја лажем.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Још само нешто. Цимер из твоје собе, ја сам јуче 
тек сазнао да се зове Милош и да сте ви давали изјаву. Жена плаве косе којој си 
ти скинуо мараму што је Ђукић видео,што је рекао данас.
СВЕДОК П-1: Какву мараму сам ја скинуо жени. Па жена кукала.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Цимер из његове собе је рекао у холу, у Пролом 
Бањи, значи где је рецепција да га је он смарао читаву ноћ, да му је показивао 
злато, ви се сећате када је био оштећени овде када је показао му марамицу,
сећате се кад је вадио оно.
СВЕДОК П-1: Па какво злато, о чему причате?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Он је тај цимер његов је рекао да је он њему 
показивао злато да се хвалио да је узео паре од те жене, да је узео злато.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Цимер Милош?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја не знам, ја сам јуче чуо за то.
СВЕДОК П-1: То је срамота, човек је умро.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Како знаш да је умро?
СВЕДОК П-1: Да је умро човек и да ја манипулишем зато што је човек умро. Ја 
нисам овде у овој држави дуго био.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Зашто си био у бекству?
СВЕДОК П-1: Зато што сам отишао да живим, зато што сте ме тражили да ме 
убијете што сам причао пуно.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ко да те убије, зашто тебе неко да убије?
СВЕДОК П-1: Па ви да ме убијете који сте били и судије тада и полиција и
пресуђивали, све сте били.
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ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ви сте бежали господине од кривичне 
одговорности.
СВЕДОК П-1: Па сви знају.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: За ова кривична дела.
СВЕДОК П-1: Још нешто да вам кажем. Оно значи што сте направили, ваши 
снимкови, ово сад нема веза, ваши снимкови, ја сам био у свету живео, су се и
Срби згрожавали и Срби су се згрожавали.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: А ко је то учинио?
СВЕДОК П-1: Шкорпиони, постоје о томе снимци од 1995. године.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Какве везе ја имам, ви не знате да сам ја био тад 
у.
СВЕДОК П-1: Док сам радио у полицији никад оружје у свом животу нисам 
употребио, је л' ви схватате то, никада у свом животу.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Немам ја ништа да кажем овом човеку.
СВЕДОК П-1: Још нешто да вам кажем. То што спомињете ви, ви сте мене 
вратили, то је све Саша, човек који се хвали шта ради, значи ја нисам могао да 
верујем да човек се хвали шта ради, значи ја нисам могао да верујем да човек се 
хвали како убија децу, како је по Хрватској дизао мостове.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: То ја немам везе са тим. То је Саша Цвјетан радио 
ако је он теби рекао, шта ја имам са тим.
СВЕДОК П-1: Сад ћу вам ја објаснити, доћи ће ти људи да потврде ако су људи 
ако хоће уопште да причају, ако хоће уопште да причају. Значи, како девојка 
долази радила на месту где је моја једна пријатељица радила, Саша читаву ноћ 
напио се он њој прича како, човек који прича, хвали се како убија децу, како по 
ратишту, ја не могу да верујем. Онда везано за то господин Лукић Златко, кога 
сам ја споменуо он је био у воду Рајка Олујића, једном приликом смо се, пошто 
је он из Бора, после тога смо се видели пар пута, значи Рајко Олујић, Миленко 
Лаковић, невезано за ово стрељање цивила у дворишту, они су ишли Миленко 
Лаковић, Рајко Олујић, Саша Цвјетан, Златко Лукић, ишли су по Подујеву и
човек ми Златко Лукић описује да је Кони и Миленко Лаковић, значи повраћао 
човек, да је повраћао човек јер је Саша Цвјетан испалио цео рафал неком детету 
у главу, да су узимали, а Саша онда после у притвору када га је човек испитивао 
шта сам ја рекао да ли сам испричао да сам га видео или нисам видео, тражио па 
је то било долазио, како се зове из СПС-а, долазио прича, човек се хвали.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: То све треба да кажете кад је Саша Цвјетан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који из СПС-а? Сад СПС и јуче и данас, да видимо сад 
ко је из СПС-а?
СВЕДОК П-1: Не, ово је био човек који је био са Сашом на ратишту још како се 
зове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да видимо име?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Какве везе има с нашим суочавањем?
СВЕДОК П-1: Хоћу да кажем то што ви спомињете злато.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: То је ваш цимер из собе.
СВЕДОК П-1: Човек, значи злато узима, он је спомињао.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Из собе цимер је причао.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али оно што је Боројевића.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Да си ти показивао њему злато, а овде је био 
човек оштећени који је показивао марамицу, бели неки рупчић што је било 
замотано.
СВЕДОК П-1: То је вероватно то злато што сте ви.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја кажем шта је цимер из његове собе причао.
СВЕДОК П-1: Па то је вероватно што сте ви узели.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: И причу Кони и Кинез, што ви спомињете шлем,
нека зафрканција тамо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите му ко је носио шлем.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Он је носио шлем, Кинез није био у Подујеву.
Кинез је ту у затвору, одговара за Овчару, ја не знам како се зове име и презиме.
Не знам име и презиме.
СВЕДОК П-1: Висок човек, старији.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Није старији човек, сад има можда.
СВЕДОК П-1: Ја не знам ко је Кинез други.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Нек се позове Кинез па нека каже овде, Кинез је 
дошао три дана кад ћемо се ми вратити из Пролом Бање.
СВЕДОК П-1: Из Вуковара.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Из Руме, Кинез друже, само један-једини Кинез.
СВЕДОК П-1: Сви сте ви већином Вуковар тамо онај крај, Крајина, нафта то 
што манипулишете, шкорпиони. Вама је Боцо покуповао куће свима, већином.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Да ли је и мени купио кућу?
СВЕДОК П-1: Не знам.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Је л' је Шолаји купио кућу? Је л' теби купио кућу?
СВЕДОК П-1: Ја нисам имао везе с њим.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Је л' си био у милицији, како ти није купио онда 
кућу?
СВЕДОК П-1: Ја сам полицајац био, је л' ти схваташ, у Каменицу сам ја ишао 
1993. 
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Откуд ти онда у шкорпионе, откуд ти на другом 
терену друже, откуд ти на другом терену кад смо ми сви фанатици, зашто се ти 
ниси склонио, зашто ниси рекао ја нећу да идем са тим људима, ја нећу да 
ратујем?
СВЕДОК П-1: Зато што је званично Рајко Олујић дошао званично да ми 
припадамо САЈ-и.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ко је био Рајко Олујић да тебе хапси? Нико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окривљени, оно што сте нам причали оно извлачење 
оног Стопарића?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ти кажеш да је САЈ-овац извукао Стопарића?
СВЕДОК П-1: САЈ-овац је извукао. Кони је човек кога је Кони познавао из САЈ-
а београдског, мршав дечко.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Сећаш ли се ти мене кад је био Горан Стопарић 
рањен, је л' се сећаш?
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СВЕДОК П-1: Сећам се, он ме је терао да идем по њега. Ајде ти кажи имаш 
панцир, па што ви не идете сви, ти имаш панцир.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Не, друже.
СВЕДОК П-1: Него мене терате, ја сам се уплашио.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Уплашио си се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да вам кажем нешто ја сам питала јутрос режију,
међутим, немогуће је да се сними на два канала, тако да морате један па други 
да причате.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: У положај ти си лежао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је сад то?
СВЕДОК П-1: Па што сте мене гурнули да ја идем?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ко те гурнуо? Ја сам те питао зато што си имао 
панцир и шлем.
СВЕДОК П-1: Човек Вук ми дао панцир и каже узми панцир требаће те јер 
човек је знао шта ће, полицајац који је био са мном прву годину.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Тај си панцир имао на првом терену, у Подујеву 
си имао тај панцир, нико ти није дао панцир, зашто је баш теби дао паницр.
СВЕДОК П-1: Зато што ми је рекао да ће ми требати.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Зашто није дао Зицку, него теби, баш теби, зашто 
баш теби.
СВЕДОК П-1: Зато што сам вам сметао и тада ви сте знали, сви који се 
извршили.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја тебе нисам ни знао бре у то време, нисам те 
никад ни знао.
СВЕДОК П-1: Ниси требао да ме знаш. Шта имаш ти мене да знаш.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: И дај боже да те никад нисам видео у животу.
СВЕДОК П-1: Дај боже да ја вас никад у животу, да никад у кафић нисам ушао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли сад има још неке околности на које би 
требало да се суоче? Јавио се само бранилац, па онда ви.
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ако је завршено ово суочење, ја мислим да 
јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да видимо да ли има још неких примедби на то?
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја имам само једно консултивно питање, а оно 
је у духу на крају и криминалистике и кривичног права и доказивања. Само да 
П-1 се изјасни, да ли је он сад кад је ова истрага почела прошле године, да ли је 
он имао прилику и вршио било какво препознавање од стране полиције, да га је 
полиција довела пред шест, седам људи, да су довели и господина Боројевића и
да имамо било какав траг да је после 9 година неко, да је он препознао, значи 
међу другим лицима како се врши препознавање.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окр. Боројевић Драгана. Јесте ли имали тако неко 
препознавање или не?
СВЕДОК П-1: Да, прије ово што је било контакта са тужилаштвом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како контакта с тужилаштвом? Где сте то вршили 
препознавање?
СВЕДОК П-1: У полицији био сам позван да на то што господин адвокат каже.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И на који начин сте видели?
СВЕДОК П-1: На исти начин на који сте ви приказали те слике.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видели сте фотографије оне, фотоалбум?
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Не, не, лично да ли сте ви гледали, да имамо 
ми тај записник о препознавању где је био адвокат, где су били сви.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте овако у разговору или сте то званично некако 
обављали, потписивали тај записник итд?
СВЕДОК П-1: Па обављен је разговор, ја се не сећам сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је тај разговор био?
СВЕДОК П-1: У главној згради.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Кнеза Милоша?
СВЕДОК П-1: У Кнеза Милоша.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Служби за откривање ратних злочина? Добро,
проверићемо да ли су они такву неку радњу обавили, да ли има тако неког 
званичног записника, питаћемо их шта су они то радили.
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: И да ли је било некада препознавање према 
личности, значи да је било 6, 7, записник о препознавању итд.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, човек каже да није него га је препознавао са 
фотографија, тако ја разумем, је л' тако?
СВЕДОК П-1: Да, са фотографија.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ваш овај предлог је евидентиран.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То је објаснио да му је показана албум фотографија 
шкорпиона који је био непотпун.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је све евидентирано тужиоче.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли знате колико је фотографија било отприлике?
СВЕДОК П-1: Па можда неких 60-ак, тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Пуномоћник је. Нисте завршили? Сви су 
сад укључили микрофон. Ви нисте.
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли ми имамо такав записник?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Какав записник?
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Приложен у спису, уз захтев за спровођење 
истраге.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' сте разгледали списе?
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Јесам, ја га нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја кажем ваша примедба да се евентуално тако 
нешто нађе, односно предлог је евидентиран па ћемо одлучивати о њему као и о
осталим.
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па не, такав записник не може пост фестум да 
се нађе, такав записник мора да буде у спису, у захтеву за спровођење истраге 
ако је ово тачно и како каже господин Боројевић да никад после 9 година они то 
нису урадили, онда је то већ велик проблем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је разгледао фотографије. Добро. Сви упадају пре 
вас. Ево ја чекам да видим да ли ће П-1 да одговори још нешто до краја, ову 
реченицу да заврши.
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СВЕДОК П-1: Ја сам обавио разговор и сад колико се сећам, пошто питате у
вези тога, да ли сам потписивао нешто, ја мислим да сам, ја сам због своје неке 
безбедности тражио, разговарао сам с овим, с оним из неке, тражио сам да 
лично разговарам кад сам обавио разговор са тим инспекторима да лично дајем 
изјаву у тужилаштву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У тужилаштву? Добро. Пуномоћник је нешто хтео да?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Шта он подразумева кад каже атлетски 
развијен човек нек нам објасни? Мислим да имам ја друкчију визију атлетски од
њега, па зато питам?
СВЕДОК П-1: Па атлетски, рецимо као онај тркач.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Опишите нам.
СВЕДОК П-1: Груди значи, струкиран човек, значи да се види да је струкиран,
рамена.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А килажа?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мишићи?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не мишићи него килажа? Каква му је 
килажа?
СВЕДОК П-1: Колико имате кила?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете тако да питате пуномоћника и да овде,
малопре смо расправљали о килограмима.
СВЕДОК П-1: Ја имам 92, 93 киле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је сад било? Шта је сад, седите молим вас. Ево сада 
ћемо видети. Добро, чекајте бранилац окр. Боројевића, изволите.
АДВ. ЂУРО ДРАГИЋ: Судија, ја нисам чуо то везано што сте ви поставили 
питање за Стопарића да ли је тај одговор међу њима, да ли је то дефинисано 
питање било, да ли је дат одговор, било је нешто шта је било везано за 
Стопарића?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ту су имали разлике, јесте ту је била разлика у погледу 
тога како П-1 описује себе и кога је натерао, причали су углас, ја не знам колико 
ће се то чути?
АДВ. ЂУРО ДРАГИЋ: Па нек један ћути, а други да говори.
СВЕДОК П-1: Ја сам тамо избегао ватру и вратио се доле. Ја кажем ја сам викао 
Стопарићу молим те, ево сети се, Стопарићу котрљај се, он виче нећу.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Стопарић није могао да се чује, Стопарић је био 
150 метара и од мене и од тебе.
СВЕДОК П-1: Ја сам био од Стопарића.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: 150 метара, ти ниси могао да видиш Стопарића,
то је било растиње оволико.
СВЕДОК П-1: Па ваше приче што сте ви видели и што мислите.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја извлачио човека, ја први дошао до човека, у
ствари Горан Стопарић ће доћи овде па ће он то да нам појасни, ако је човек и
да каже у таквој ситуацији ако буде лагао он да је дошао неко из САЈ-а пре мене 
код њега, онда немам појма стварно, ја немам среће у животу.
СВЕДОК П-1: Ево само, ја сам ишао, то је био као извиђачки вод.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њему, њему, ви се суочавате.
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СВЕДОК П-1: Знате да су мене одредили.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ти си био са извиђачима, је л' тако?
СВЕДОК П-1: Да и мене овај Вук каже стави тај панцир.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ти си имао панцир на себи.
СВЕДОК П-1: Он ми дао, Вук ми дао панцир.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Вук? Вук на том терену?
СВЕДОК П-1: Вук који нема ногу.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: И био на том терену?
СВЕДОК П-1: Који је био на том терену.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Био на терену доле кад је Стопарић био рањен,
Вук био тамо?
СВЕДОК П-1: Био кући пре него што смо кренули на Косово Поље, шта је с
тобом.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Па не знам.
СВЕДОК П-1: Човек који је са мном ишао у Загреб.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Је л' он био с нама кад је Стопарић био рањен?
СВЕДОК П-1: Да, био доле човек.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Да, има змаја истетовираног овде. А је ли он био 
на терену горе у шуми с нама?
СВЕДОК П-1: Није ишао горе.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Кад ти је дао панцир? Ти си имао панцир, у
Подујеву си ти имао панцир?
СВЕДОК П-1: Ма какав панцир. Ја сам био цивилно лице шта је с тобом.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Панцир и шлем си имао у Подујеву.
СВЕДОК П-1: Ево Вука позовите молим вас, човек ме је звао, и рекао ево ти 
панцир, узми панцир, стави, требаће ти. Ја сам тај панцир ставио, плус што сам 
од страха ставио и прслук онај.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте све описали.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Зашто од страха, па прслук ваљда треба да буде 
ако имаш пушку и ако идеш у акцију.
СВЕДОК П-1: Знаш да је тако истина, да је тако било, па ви онда измишљате.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Нема ту измишљања, ја ништа не измишљам 
овде.
СВЕДОК П-1: Ми смо се кретали том једном, Букова глава, ту смо се кретали 
ливада, Стопарић је био, у клину смо се кретали.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Где сам ја био онда у том моменту кад је он био 
рањен, где сам био?
СВЕДОК П-1: Ја знам да је био први Шића или Шиља, Шића и Стопарић су се 
надметали ко ће бити главни, хоће ли бити он главни, ко ће радио станицу да 
добије.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Обадвојица су носила радиостаницу.
СВЕДОК П-1: Ми смо дошли, одједном је Стопарић, почела је пуцњава из неког 
обода шуме, значи ту доле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кажите ви Боројевићу шта је он радио?
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СВЕДОК П-1: Обод шуме је био, почело је пуцати, ми смо легли доле, били су 
неки пањеви, значи мени је онај пањ свима, и ја сам се потргао доле од страха и
тад сам чуо да је Стопарић рањен и ја сам доле дошао. Сви, значи већина вас,
сви сте ишли иза нас и сви сте били кроз ту шуму и сви сте били уз ивицу шуме.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Колико сам ја био далеко од вас у то време?
СВЕДОК П-1: Ја сам се спустио кад сам доле дошао, ви сте били ту до мене и
каже ја сам таман дошао доле, у овом страху избегао оно, ја вичем Стопарићу 
молим те, окрећи се доле, он каже нећу, не могу.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја тебе нисам терао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не углас.
СВЕДОК П-1: Па то је био безобразлук, нико од вас колико вас је било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: П-1. 
СВЕДОК П-1: Ја кажем ја не смем, ево ти панцир и онда је он извучен.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ко га је извукао.
СВЕДОК П-1: Не знам нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' га извукао Боројевић или није?
СВЕДОК П-1: Ја нисам видео стварно, не сећам се, не могу да тврдим, ако јесте.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Сто посто.
СВЕДОК П-1: Али нисам гледао.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја не идем да се хвалим са тим ништа, али ја сам 
га извукао.
СВЕДОК П-1: Једино што сам после, Кони ми каже тај је човек који га је 
извукао из САЈ-а.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Куки, надимак из САЈ-а, је л' ти познато то, Куки,
Баки, Куки, Менгеле, Кука се презива? Кад сам ја довукао Стопарића била је 
огромна буква, три човека треба да обухвати, ту сам ја довукао Вука, 80, 100 
метара сам вукао те букве и ту смо били сигурни и тад је дотрчао тај момак из 
САЈ-а, рекао ми свака ти част и узео је и превио завој, исекао му кошуљу, а ја 
кад сам дотрчао до вас ја сам био 100 метара у шуми до вас и питао сам тебе,
баш тебе да ли је извукао неко Стопарића, ти кажеш није нико. Рекох, шта се 
чека и теби ја кажем друже имаш панцир, имаш шлем, ја ћу да те штитим и ти 
си мени рекао овако овим речима си ми рекао ово је све на мени тешко, тесно,
све ја не могу да трчим до тамо и ништа ја сам отишао од тебе, рекао сам ти, сад 
се не сећам шта сам ти рекао. Ја сам извукао Стопарића.
СВЕДОК П-1: Мени је први пут то у животу био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: П-1 завршите суочење. Нас интересује да ли.
СВЕДОК П-1: Стварно нисам смео, ја сам после Стопарића и видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: П-1. 
СВЕДОК П-1: Извињавам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте у прилици сада да причате те приватне ствари. Да 
ли има још неких предлога на неке околности на које би требало да се суоче 
сведок П-1 и окр. Боројевић, ако нема онда ћемо да констатујемо да је суочење 
довршено и да у погледу ових кључних ствари.

Суочење је довршено. Свако остаје при свом исказу.
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Окривљени да ли имате још нешто да питате?

ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Не, имао сам нешто али не знам. Да питам 
сведока али не могу да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Имате могућност да интервенишете после паузе.
СВЕДОК П-1: Али ја не манипулишем, ја само говорим оно стварно што је 
истина.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ово је озбиљна ствар.
СВЕДОК П-1: Озбиљна ствар.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Тамо није неко неком налупао шамаре.
СВЕДОК П-1: За мене је озбиљна ствар од првог момента оно.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Само мало. Тамо није неко неком налупао 
шамаре.
СВЕДОК П-1: Ја знам да неће нико, да сви чувате себе, да сам ја за вас један 
кукољ кога треба згазити, нема проблема.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Ја теби не желим никакво зло друже.
СВЕДОК П-1: Не желим ни ја вама никакво зло.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Како ми не желиш зло, па лажеш да си ме видео у
том дворишту, па ти мени качиш 20 година робије.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо констатовали да је готово суочење а ви причате 
и даље.
СВЕДОК П-1: Шта сте извршили, реците ми шта се извршили?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: П-1 шта је с вама?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Пушку нисам репетирао у Подујеву друже,
пушку нисам репетирао у Подујеву, нисам био у том дворишту, нема везе ове 
скице све што су, ја везе немам са тим.
СВЕДОК П-1: Били сте у дворишту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: П-1, окр. Боројевићу, таман смо констатовали да је 
готово, ви и даље причате и ту у глас.
СВЕДОК П-1: Само да споменем још нешто да сам га видео ако може молим 
вас? Само још нешто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта да споменете?
СВЕДОК П-1: Када смо ушли у двориште, када сам ја стајао на стази када сам 
видео човека да га изводе Милош и Сарма, ви и како се зове, имали сте и ви тај 
панцир и све то.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Панцир сам имао?
СВЕДОК П-1: Како се зове борбени прслук са оквирима и Стопарић је био до 
вас. Ја ону капу, она капа је мало другачије направљена, мало има као српска 
шајкача направљена, ја сам је мало навукао на главу, овако сам, ви сте ту 
стајали, гледали сте у мене и Стопарић ми каже шта си навукао ти ту капу као 
неки усташа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите му је л' то тачно окривљени?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Није тачно.
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СВЕДОК П-1: То је небитно за овај процес, ја хоћу да кажем да се сећам, јако 
добро вас се сећам значи.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Измишља. Па зашто ниси то никад рекао до пре 
до сад?
СВЕДОК П-1: Па ја се сећам вас, али не знам ваше име и презиме. Ја сам 
мислио да сте.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Приметио си да сам ја атлетски грађен пошто је 
све било припијено уз мене, је л' тако, имао сам ону униформу уз себе, све ми је 
било то затегнуто, је л' тако, тако сте рекли сад зато знате да сам био атлетски 
грађен је л' тако?
СВЕДОК П-1: Па сад сам објаснио.
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Господо судија, ја кад сам дао изјаву рекао сам да 
сам ја прошао обуку и све то и ја врло добро знам шта значи у рату кад човек 
има уске панталоне, кад има гардеробу на себи кад је све то тесно, ја увек кад 
сам год задуживао униформу увек број веће, тако сам обучен да бих могао да 
ускочим кроз прозор, да искочим из куће, да залчегнем, да чучнем, да ми то не 
буде на мени да ја морам сад нешто да чучнем па да размишљам да ли ће да ми 
пукну панталоне, а ви сте господине били ти који је било све припијено уз вас,
све, кошуља да се виде бицепси, трицепси и тако.
СВЕДОК П-1: Какви бицепси?
ОПТ. ДРАГАН БОРОЈЕВИЋ: Па ви сте из те приче, ви сте били набилдовани.
Па то ће да потврди све један човек који дође овде, све један човек да сте ви 
били набилдовани, па ево људи овде сигурно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сада ћемо да завршимо у овој фази и да направимо 
паузу због нас и због терапије коју прима окр. Медић Драган. Вратите се молим 
вас окривљени на место. Изволите сачекајте само. Добро, сачекајте само.

За овим суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да СЕ ОДРЕЂУЈЕ пауза у трајању од 11:47 до 12:20. 
 

Је л' довољно то? Није довољно. Каже да јесте.

Настављено у 12:29 након паузе ради одмора.

Констатује се да је и даље постављена непровидна завеса, па се 
главни претрес наставља извођењем доказа саслушањем даље сведока П-1. 
 

Уведите молим вас сведока П-1.  
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 Претходно везано за ово питање које је поставио тужилац – шта је био 
Слободан Медић, командант САЈ-а или командант «Шкорпиона» и како је 
Ђукић Жељко ступио и у коју јединицу, на страни 13 од 08. и 09.2008. године,
Ђукић Жељко износио је да први пут ступио у јединицу «Шкорпиони» када је 
почело бомбардовање Србије и Црне Горе, «никада пре тога нисам био...,
позвао ме је Слободан Медић и иза тога смо се скупили код команданта Медић 
Слободана», тако да ми сматрамо да је он ту разјаснио и везано за ову, оно што 
је питао Ђукић Жељко за ону старију особу жуту, плаву, која и то ево сада сада 
ћемо и то да нађемо – «ја сам споменуо једног човека Жућко...», па сматрамо да 
је и то разјаснио, то је било 12.12.2008. године, па је у међувремену судија члан 
већа желео нешто да пита, пре него што.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Господине П-1 остало ми је ту 
нејасно, ако сте ви на то одговорили немојте ми замерити што поново питам,
али ми је остало нејасно. Кад и како сте ви повезали лик тог шкорпиона са 
подигнутом крагном са његовим именом и презименом, јер сам схватио да ви 
тада нисте знали да се тај са крагном, подигнутом крагном зове Боројевић? Кад 
сте први пут, дакле повезали те две ствари, његов лик и његово име и презиме?
СВЕДОК П-1: Конкретно кажем, то је било 1999. године из изјава сведока и
сада да не прејудуцирам што кажу, да ли су инспектори исто навели по 
Сашином опису Цвјетана, дела мени предочили и питали ме да ли ја желим 
значи његово име Боројевић, а колико се тачно сећам да је то из изјаве сведока у
поступку који је вођен тада.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Против Цвјетана?
СВЕДОК П-1: Ја нисам знао, ја сам знао то лице по изгледу, али нисам знао име 
зато што је постојао ту, мислио сам да је Томић, мислио сам да је, јер ја сам 
сведока сарадника та имена чуо онако кроз али сам га запамтио, значи он је био 
близу мене то кад је Стопарић рањен и то кад смо извлачили. По завршетку 
постпка у Прокупљу ја сам видео у једном кафићу видео сам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Не чује се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мало гласније причајте.
СВЕДОК П-1: У једном кафићу, у центру Новог Сада, у Футошкој, на 
Футошкој, видео сам Стопарић Горана који је седео на улазу, ту су биле, да ли 
је ту била његова супруга, да ли је била видео сам да има тај, ту на рањеном 
месту да је имао као гипс и неке држаче који су то. Ја сам пришао и ја сам му 
објаснио у вези тога да ја стварно сам се уплашио био и попричао сам с њим о
свему томе.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Са Стопарићем?
СВЕДОК П-1: Са Стопарићем, ја сам њему тада испричао све то што смо ми 
што сам ја видео и везано сада рецимо за ту жену плаву која је накнадно 
изведена од плавог припадника он је мени тада тврдио да он зна да је то 
Боројевић. Тада је он мени објаснио. Ја сам рекао па тај човек је плаве косе, он
је рекао не, не, он је црн, ја сам рекао не, не ово је био човек кратко ошишан 
јако онако видео се коса се пресијава. И он је мени говорио да је он сигуран да 
је то Боројевић. Ја нисам опет знао значи и по именично да је то, знао сам по 
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лику како човек изгледа и касније сам утврдио, видео у ствари да је то лице да 
се спомиње.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Кад касније и како то ме занима?
СВЕДОК П-1: И у поступку против Цвјетана се спомињао исто.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро спомињао, али ово су две 
чињенице које ви сазнајете, дакле, сазнајете оно што видите својим очима,
опажате га и знате његов лик, тако је и онда после тога кроз неке приче без 
повезивања са тим ликом, ви чујете да се неко зове Пера Перић, како повежете 
то име са тим ликом, то је суштина?
СВЕДОК П-1: Ја конкретно описујем рецимо везано за тај разговор са 
Стопарићем у том кафићу, конкретно описујем за ту плаву жену.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питамо за Боројевић Драгана?
СВЕДОК П-1: И он мени каже то је Боројевић Драган. Ја питам како он изгледа,
каже црн, ја кажем не овај је био плаве косе, кратко ошишан, јак момак.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Добро, то опет ништа не значи јер 
ви стално тврдите није Боројевић тај плави који је у тој причи са том женом,
дакле, није он тај иако вам је Стопарић то говорио, али кад сте повезали? Још 
увек нисте одговорили на моје питање, кад сте повезали лик тог човека са 
подигнутом крагном са његовим именом и презименом да кажете после у
истрази 14. фебруара, да кажете «мислим да је то Боројевић»? 
СВЕДОК П-1: Па ево ја сад не морам ништа да знам како се он зове али знам да 
је то лице.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: У реду, рећићете препознајете га.
То разумем.
СВЕДОК П-1: Значи то су сад да ли сам ја био сигуран, прочитао лице које је 
излазило са Сашом Цвјетаном да се зове Боројевић Драган. Нико није могао да 
излази него Боројевић Драган, сад да ли је.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Питао вас је бранилац Перковић да 
ли сте некад били у ситауцији да препознајете, да се врши нека радња 
препознавања у смислу сад да је тамо између осталих и окривљени Боројевић са 
још петорицом те телесне грађе и приближне животне доби па да препознајете?
СВЕДОК П-1: Ја сам њега препознао и на том другом терену што је споменуо 
господин Боројевић био до мене и говорио ми да ја идем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И сада сте дефинитивно сигурни?
СВЕДОК П-1: Ја сам тада мислио да је он Томић, нисам знао како се зове јер ја 
нисам се упознавао.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Ја вас стално питам, питам кад сте 
схватили, сазнали, утврдили да је то Боројевић а не Томић, је л' разумете? Кад и
како?
СВЕДОК П-1: Па ја сам данас препознао лице фактички. Ја сам лице навео да је 
то Боројевић, не могу да тврдим да се ви сад зовете тако и тако али знам да сте 
то ви.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да али ви сте у исказу рекли 
«мислим да је Боројевић», дакле именом и презименом, а нисте рекли мислим 
да је Томић?
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СВЕДОК П-1: Не, нисам рекао мислим да је то Томић, нисам. Ја сам рекао, у тој 
првој изјави сам рекао која је била код тужиоца да мислим да је то Боројевић 
лице које, да се зове Боројевић, знам да је то лице, препознао сам га, показивали 
су ми ти слике али не знам како се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А препознали сте по фотографијама?
СВЕДОК П-1: Па по фотографијама, оне су приказане те фотографије које су 
биле.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је овај фотоалбум који ми имамо?
СВЕДОК П-1: Да, али те фотографије су биле, оне су тако црвенкасте, тако су 
некако али се може приметити и закључити да је то то лице, поготово сад ево 
могу да тврдим да је то то лице које је извршило.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Јесте ли били у ситуацији да вам 
овде истражни судија показује фотографије неке?
СВЕДОК П-1: Не, ви сте мени само показали и питали сте ме за једно лице овог 
Милоша.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да, ми смо вам показивали јуче,
прекјуче.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само Милоша.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Па било је неколико фотографија.
Јесу ли то те фотографије које смо вам показивали од тих 60-ак у полицији?
СВЕДОК П-1: Мислим да јесу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Изволите?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Није одговорио на питање када је повезао 
фотографију са изгледом, када је повезао име са изгледом?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Први пут име, изглед?
СВЕДОК П-1: Ја сам Боројевића именовао у мојој изјави, значи почевши 
почетком овог поступка, значи рекао сам код ових инспектора кад сам био 
позван на разговор да је овај, мени су давана та, мислим да је то, не знам да ли 
је Томић или Боројевић, не знам како се зове, али то је то лице, ја сам му рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте показали на фотографији и рекли мислим да је то 
то лице али се зове Боројевић или Томић?
СВЕДОК П-1: Али већ је проистекло било из поступка да је лице које је 
излазило из дворишта Боројевић Драган, из изјаве сведока, како се зове 
Стопарића, ја не знам да ли је још. Мислим да га је у почетку, у том првом 
поступку и Саша Цвјетан спомињао, нисам сигуран, кажем нисам сигуран, али 
сам сигуран да га је, како се зове Стопарић Горан да га је он именовао и тад ми 
је било фактички јасно да је то то лице јер се не спомиње нико други, значи то 
може само он тако да се зове.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Кад сте ви екстрадирани из,
нећемо рећи одакле, није битно? Дакле, кад сте екстрадирани?
СВЕДОК П-1: 12.10.2005. године.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: 2005? Кад сте први пут дали изјаву 
радницима полиције око овога?
СВЕДОК П-1: Па фактички сам ја 1999. године дао изјаву, али ја сам описао све 
како сам описао али они су тада тврдили да постоји, да они могу да напишу 
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само то у извештај, не могу да напишу све то тако него они по неким својим 
доказима могу да напишу, разумете. Онда сам истражном судији дао. После сам 
званично дао изјаву овде.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: То знамо кад сте.
СВЕДОК П-1: Значи, званично што се тиче званично да сам.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Јесте ли тужиоцу давали изјаву?
СВЕДОК П-1: Ја сам тужиоцу дао изјаву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте пре 14. фебруара?
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Да, пре 14. фебруара?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре 14. фебруара 2008. године? То пита судија? Пре 14. 
фебруара 2008. да ли сте дали изјаву тужиоцу, то пита судија?
СВЕДОК П-1: Да, да.
ЧЛАН ВЕЋА-СУДИЈА ВЕСКО КРСТАЈИЋ: Кад је то било по вашем најбољем 
сећању?
СВЕДОК П-1: Да ли је 2006., крајем или други месец мислим да је био 2007. кад 
је званично.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Други месец 2007. пре него што сте отишли код 
Плазинића?
СВЕДОК П-1: Пре него што сам изашао мислите Плазинић на истрагу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да.
СВЕДОК П-1: Пре тога сам ја дао изјаву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код тужиоца?
СВЕДОК П-1: Да и пре тужиоца сам дао изјаву код ових инспектора што су ме 
звали горе, не 29. него МУП.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви мислите да је то било у фебруару 2007? 
СВЕДОК П-1: Званична изјава, мислим да је да ли је 16. или 17.02.2007. 
званична изјава.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам шта је званична изјава.
СВЕДОК П-1: То је као записник, не знам како је у записник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код кога?
СВЕДОК П-1: Ја сам то дао код, пошто су ме упутили ови инспектори су ме 
упутили код тог тужиоца, заказали кад да дам изјаву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ви сте код тужиоца 16, 17.2007. године, фебруара?
СВЕДОК П-1: Мислим да је фебруар зато што сам претходно разговарао са 
овима, званична та значи потписана мислим да је била.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Потписана изјава, је л'? 
СВЕДОК П-1: Да, то је записник.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Наставићемо са вашим испитивањем. Да видимо,
значи окр. Шолаја Миодраг.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја имам само пар питања. Хтео бих да питам кад си 
ти мене први пут упознао у животу и да си ти знао да је моје име Миодраг и да 
се ја презивам Шолаја?
СВЕДОК П-1: Ја вас господине Шолаја препознајем да сте ви били на лицу 
места, први пут сам вас видео на том првом терену пре него што смо отишли у
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Подујево, видео сам вас у ходнику негде пре него што смо отишли, ја се вас 
добро сећам.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам те то питао, питао сам те кад си ти?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите преко суда Шолаја, кажите?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Кад је он први пут?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете као прво ти, не можете тако тим тоном.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Кад је он први пут знао да сам ја Миодраг Шолаја?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да је знао ваш надимак. А кад сте сазнали име и
презиме?
СВЕДОК П-1: То је било још у Прокупљу, у разговору са инспекторима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У претходном предмету?
СВЕДОК П-1: Да, у претходном предмету ја сам сазнао да је надимак био Зицко 
или Мали Сале или тако нешто.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Немој ти сад да нагађаш.
СВЕДОК П-1: Ја не нагађам, ја остајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не можете, слушајте ме Шолаја, значи, да ли ви 
разумете шта вам кажем. Не можете да се обраћате директно њему осим када 
будемо одредили суочавање, под један. Под два не можете да се обраћате са ти 
него са ви и под три, питања иду преко суда па ћемо дозволити или забранити.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ви сте навели да је мене Боца звао Сале?
СВЕДОК П-1: На другом терену.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је ту питање?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Питање је кад је чуо да мене зове Боцо Сале или 
било који припадник?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је малопре испричао када је чуо на другом терену да 
Боца каже зовите Малог Салета.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: А који ме је још припадник звао? Који је био још 
ту да је чуо то?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта да је чуо?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па да је чуо на пример да мене Боцо зове дођи 
Мали Сале?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Дајте кључна питања постављајте.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: У изјави сте рекли првој да ми не знате надимак и
да ми не знате ништа, а сад ми знате све?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У којој изјави?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Код истражног судије. Знао ми је само име и
презиме, нигде не спомиње надимак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте зашто није споменуо ваш надимак код 
истражног судије?
ОПТ.МИОДРАГ ШОЛАЈА: Зашто нисте тад споменули надимак?
СВЕДОК П-1: У којем делу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код Плазинића 14.02? 
СВЕДОК П-1: Па зато што сам већ знао ваше име и презиме из претходног.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окрените се овде П-1, окрените се овде окривљени,
окрените се овде, одговарајте овде, ви се окрените овде и питајте сада.
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ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: То није тачно. Ви сте сазнали моје име од Горана 
Стопарића, причате лажи.
СВЕДОК П-1: То није истина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте окривљени овде преко судског већа,
сконцентришите се.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Господине окривљени, како сам ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је господине окривљени, шта ви питате сад, ви се 
обраћате судском већу и желите да питате сведока шта?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Господо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, кажите само питање.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Како сам ја изгледао у то време у тим што ме он
наводи у тим догађајима свим како сам изгледао, шта сам имао на себи, с ким 
сам био још?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је вас више пута описивао и сада ме терате да ја опет 
читам.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам ја сам био, ко је још био те јединице кад смо 
ушли нас 50 у то двориште, 100 колико, ко је још био ко ме је видео?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви тражите да сведок понавља оно што је већ исказивао 
11.12.2008. како сте изгледали.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Јесте исказивао, али није споменуо ниједно лице.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте га оно што није рекао, а ја ћу ово да вас упутим 
на страну на којој вас описује. Шта ви браниоче желите да интервенишете.
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Мислим да је целисходније да се одмах пређе на 
суочавање, с обзиром да из ових питања у ствари овде окривљени, односно мој 
брањеник је ваш прешао на суочавање, мислим да је целисходније.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, шта ви кажете окривљени, можете ли одмах да 
се суочите овде са сведоком и да прескочимо та питања да не би, ви практично 
желите да му кажете да је нешто другачије, је л' тако, од онога што је он рекао?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Прво није истина.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете овако да вам кажем, пре него што одредимо 
суочавање, ви ћете да се суочавате на околности оног претресања. Сведок каже 
да сте ви претресали тамо цивиле на околност пуцања, на околност тога да ви 
кажете да је било још тих младих у јединици, сведок каже да није било, да сте 
ви били најмлађи.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Даћете ми после те слике, препознао сам неке па 
ћемо да покажемо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И сад слушајте шта вам причам и на околност онога 
када сведок седи у Пролом Бањи у хотелу а ви се враћате накандно после целе 
ове јединице која се већ вратила, значи на те околности, то су оне ствари које 
нас интересују на које ћете ви да се суочавате, а наравно ако вас ситуација 
понесе водите речуна о свом речнику, гестикулацији и свему осталом.
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За овим суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

ОДРЕЂУЈЕ СЕ суочење између окр.Шолаја Миодрага и сведока П-1 
па окривљени и сведок окренути лицем у лице један другом исказују:

Кажите за то претресање и за тај изглед.

ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није тачно да сам претресао те људе, није тачно.
СВЕДОК П-1: Јесте тачно.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није истина, лажеш, није тачно да сам био у том 
дворишту.
СВЕДОК П-1: Истина је да сте претресали.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није тачно, гледај ме у очи, није тачно.
СВЕДОК П-1: Гледам те у очи.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не гледаш ме, бацаш доле поглед. Није тачно да си 
ти.
СВЕДОК П-1: Значи, нема шансе.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није тачно да сам ја претресао те људе тамо.
СВЕДОК П-1: Јесте.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Колико је ту било људи.
СВЕДОК П-1: Ви можете да се браните како год хоћете,причате не знам ни ја 
шта, ја кажем истину, ја сам дошао овде, то је на суду да оцени да ли.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ти спашаваш своју кожу и шта ја знам кога још.
СВЕДОК П-1: Ја говорим истину, 1999. 
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Коју истину, мене нико 1999. не спомиње, шта 
лажеш, ко је мене споменуо 1999. по имену и презимену?
СВЕДОК П-1: Зато што се сви крију.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите сада за пуцање.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ајде реци у било којој истрази ко је мене 
споменуо?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите за пуцање П-1 то је такође важно.
СВЕДОК П-1: Е овако да вас питам ја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите му како је претресао, ко му је наредио, кога је 
претресао и то?
СВЕДОК П-1: Па чуо ваше повике да се то побије, ја сам изашао напоље и
гледао, ви сте ту стајали тачно, значи како су лица била, узмимо да је ово кућа.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Лажеш.
СВЕДОК П-1: Моменат.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нема моменат него лажеш.
СВЕДОК П-1: Чекајте, људи су побијени, полако утврдићемо да ли се лаже или 
не лаже.
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ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Треба прави кривци да дођу.
СВЕДОК П-1: Тако је, не може твој пик не важи, то су људи без обзира како се 
зову.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја овде могу добити 20 година робије човече, немој 
да лажеш.
СВЕДОК П-1: Значи, ја прилазим.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Где ти прилазиш?
СВЕДОК П-1: Ви ту стојите.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Где?
СВЕДОК П-1: Чизме које сте имали, по чизмама је била.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Објаснио си да изгледам као акреп, лажеш.
СВЕДОК П-1: Не кажем акреп.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите за пуцање, пустите чизме.
СВЕДОК П-1: Имали сте ветровку.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није истина, која ветровка, нема нико ветровку,
лажеш.
СВЕДОК П-1: Од каиша сте направили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окривљени сачекајте да каже.
СВЕДОК П-1: Имали сте капу.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Лажеш.
СВЕДОК П-1: Значи, ја сам пришао ту и рекао сам оставите те људе на миру,
прегледајте да ли имају оружје.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Коме си то рекао?
СВЕДОК П-1: Обратио се вама првенствено, значи сви ту што су стојали – 
Ђукић и ви сте ту били и Цвјетан је био ту. Тада сте се ви, тада су они почели 
зашто да их водимо у полицију, зашто ово па оно и гледали су, Ђукић ме је 
гледао значи и доста њих са прекорним погледом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окривљени, кажите му шта је он радио?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ма лажеш, нисам то радио уопште, уопште нисам 
био господо председавајући, мајке ми моје.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ви њему шта сте радили, где сте то били?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Где сте ви то били?
СВЕДОК П-1: Вама тада говори господин Медић Драган да прегледате лице,
прилазите човеку првом, значи човек који је био мало вишљи од нас двојице.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Што лажеш, ја тог Медић Драгана и не познам, ја 
сам га тек први пут видео овде у затвору.
СВЕДОК П-1: Брадицу, просед тако, белу кесу, ви сте дошли, значи од њега сте 
кренули, ја сам се у том моменту окренуо и вратио. Ви тврдите да ви нисте били 
то?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не.
СВЕДОК П-1: је л' имате брата близанца?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Немам брата.
СВЕДОК П-1: Ја не знам онда, то сте били ви.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Лажете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: П-1, реците му оно за хотел, оно следећег дана?
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СВЕДОК П-1: Стајали сте на месту.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам ја био, нисам ја био у том дворишту.
СВЕДОК П-1: Ја сам избегавао, ја сам видео вас у полупрофилу, значи били сте 
тако и пуцали.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Лажеш.
СВЕДОК П-1: Ја не лажем, ја говорим шта јесте.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Мани ти то шта ти говориш ту, сто пута смо те 
ухватили да лажеш, лажеш.
СВЕДОК П-1: Ви хоћете од мене да направите да сам и моје име спомињо.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Зашто си бежао у Канаду, зашто ниси тада рекао 
Шолаја Миодраг је био ту у дворишту тад, зашто није?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окривљени сачекајте да вам кажем. Суочите се сада на 
ону околност, он вама каже једну важну ствар да сте се ви вратили касније,
после свих ових припадника? Је л' то тачно?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам био. Није тачно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па кажите му да није то тачно за хотел. П-1 знате оно за 
хотел.
СВЕДОК П-1: Остали сте, значи остао је један вод кад смо се ми сви вратили.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Позваћемо ми тог комаднира што је био.
СВЕДОК П-1: Командант Слободан Медић је рекао да је остао један вод,
Жућин вод.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Мани Слободана Медића, ко је био ту кад сам ја 
теби рекао да сам ја тамо претресао и шта ја знам да сам дао Слободану Медићу 
паре? Ко је ту био, име и презиме, надимак?
СВЕДОК П-1: Ви се пењете.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Маните Слободана Медића.
СВЕДОК П-1: Насмејали сте се и вичете зарадио сам око 3.000 марака и дао 
сам, ево однео сам пола команданту, он је мени дао.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: То ме не занима, то сам чуо сто пута. Ко је био 
још?
СВЕДОК П-1: Па био је човек који је био са вама доле исто који се вратио.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Име, презиме, надимак, опис?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: П-1 реците му шта је он донео?
СВЕДОК П-1: Рекао сам да је донео 3.000 марака, нашао жени, ако морам да 
спомен, из полног органа.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Лажеш, само да би ме оцрнио, лажеш.
СВЕДОК П-1: Ја да вас оцрним.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Лажеш, ти спасаваш себе и још неког, лажеш.
СВЕДОК П-1: Ја говорим истину.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не говориш истину. Прво ја нисам Сале, мене нико 
није звао Сале, то ме госпођа оштећена о коме се лицу ради, нема везе са мном.
СВЕДОК П-1: Хоћете да вам кажем то у вези Сале?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Она ме је питала. Зашто би она мене питала ако је 
мене неко звао Сале.
СВЕДОК П-1: Зато што сам ја рекао да ли је Зицко или је Мали Сале.
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ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Немојте лагати.
СВЕДОК П-1: На другом терену.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ви сте носили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите му што он то лаже?
СВЕДОК П-1: Који је разлог мој да лажем?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Лажеш да би спасио себе, лажеш.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' ви чујете, кажите му зашто баш вас он, где је баш 
вас нашао од 130?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Он се договорио вероватно са Гораном 
Стопарићем. Мене први Горан Стопарић спомиње.
СВЕДОК П-1: Па ви се сви међусобно договарате 10 година.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па тебе више Горан не спомиње, прво је тебе 
спомињао да си био тамо, да те је видео како излазиш.
СВЕДОК П-1: Зато што сте мислили да мене неће никад испоручити да никад 
нећу овде да кажем, звали сте ме тамо немој да долазиш случајно, Цвјетан ме 
звао из затвора, претио знаш шта ти следи.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Који Цвјетан, ја немам са тим дечком никакве везе.
СВЕДОК П-1: Адвокати ме звали да ја пишем изјаве како ви нисте криви, како 
Саша није крив.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па је л' си ти нормалан, шта причаш ту?
СВЕДОК П-1: Ја да ли сам нормалан.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Шта причаш ти? Какве везе ја имам са Цвјетаном,
мене Цвјетан и не познаје.
СВЕДОК П-1: Коме је то одговарало, да истине никад неће бити, разумете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што он баш вас помиње? Њему кажите.
СВЕДОК П-1: Реците ми што вас Цвјетан спомиње.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Мене Цвјетан не спомиње.
СВЕДОК П-1: Цвјетан је вас, мени су рекли овако.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Где он мене спомиње, ајде реци по имену и
презимену.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите, слушајте ме.
СВЕДОК П-1: И Опарницу. Саша је признао и рекао и навео је и ваше име и
презиме.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Где има признање Миодраг Шолаја?
СВЕДОК П-1: Миодраг Шолаја и тада су ми рекли то је тај Зицко.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Где има, ајде дај ми ту изјаву да видим. Доћиће 
Цвјетан.
СВЕДОК П-1: Нек дође Цвјетан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ево пуномоћник предлаже на још једну околност,
изволите.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Нисам сигуран, ја се извињавам колеги, имам 
утисак да је на главном претресу када је дао исказ Шолаја, да је рекао да чека да 
дође сведок П-1 па ћемо онда објаснити све о чему се ради.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато питам шта је то?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: То сад.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато и питам зашто баш њега спомиње али никако да 
дође на то. Њему реците.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Прво овако, у вези тих убистава, мене није ни, не 
што сам ја него што си ти и још неко, не знам ко је с том учествовао уопште у
томе, немој да се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окривљени Шолаја.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Прво, слушај ме овако. Нисам учествовао у тим 
делима. Прво ћу да ти кажем, Стопарић је причао и цео Шид бруји да си ти 
побегао, да си учествовао у том делу, да си пуцао некој жени у леђа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шолаја, да ли ви мене чујете? Реците му оно, знате кад 
сте рекли ја чекам њега, па Боројевић је рекао чекам да га видим, ви сте рекли 
чекам да га видим и да му кажем зашто он то ради. Кажите му шта? Зашто и он
вас је ту уплео, зашто одједном баш вас? Од тамо сто и нешто њих који су били 
или 50 или 90 или не знам колико, зашто баш вас?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па уплео ме зато што се договорио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Њему кажите.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Уплео ме зато што се договорио највероватније са 
тужилаштвом, господин тужилац мене зна од раније.
СВЕДОК П-1: Нисам се ја договарао. Ја сам тај који је инсистирао кад није 
специјално тужилаштво ни постојало.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ти си мене.
СВЕДОК П-1: То је Боца све сређивао да вас.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Тужилац је данас рекао сам, за Шолају Миодрага.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Приватно шта имате?
СВЕДОК П-1: Шта ја имам приватно.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Немам ја с њиме ништа приватно, ја сам само 
рекао, ја сам рекао то госпођи Наташи Кандић кад ме је питала шта се причало 
по Шиду и ја сам рекао одговорићу кад дође господин.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде кажите му сад шта се причало?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Шта је сад рекао Стопарић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То шта се причало шта је рекао Стопарић.
СВЕДОК П-1: Причало се. Ја кажем вама је било одговарало да се истина не зна 
а то што сте извршили стрељање.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Па шта је мени одговарало, да ли си ти нормалан,
прво си лагао да је мени Боца купио кућу.
СВЕДОК П-1: Зар ниси узео те паре?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам узео никакве паре.
СВЕДОК П-1: Ниси узео паре?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није истина, лажеш.
СВЕДОК П-1: Ниси рекао на степеницама да си дао Боци паре.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Прво лажеш да сам био најмлађи, нисам био 
најмлађи, лажеш, то ћемо доказати, а друго мени Боца у животу није купио 
никакву кућу, ја немам ни струје, сахранио си ми и оца том својом лажном 
изјавом да би заштитио.
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СВЕДОК П-1: Ево Стопарић је рецимо био љут што му није купио кућу, тада 
кад сам разговаао ја.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Мани Стопарића, причамо о мени, сад није ту 
Стопарић.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, је л' има још нешто на шта би требало да се 
суоче окривљени и овај сведок?
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Судија, око овог изгледа.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Кад сте ви мене први пут препознали? Данас чујем 
слике сте гледали, кад сте ви мене први пут препознали на тим сликама?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На којим сад сликама? Кажите му како, он каже како сте 
ви изгледали, он описује тамо оно, тамо опуштено итд., па описује он сад како 
сте носили чизме. То ви њему кажите.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: То није истина, него мене занима кад је он први 
пут видео моју слику и да је показао инспектору то је Шолаја Миодраг?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сте га питали на почетку испитивања.
СВЕДОК П-1: Кад сте извршили стрељање.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Кад си видео слику моју.
СВЕДОК П-1: Па видео сам да сте извршили стрељање, видео сам и слику.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче, на шта да се суоче?
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Управо сам хтео у погледу овог изгледа, требало је 
одатле да почне а отишло је, значи како је ко изгледао тад у Подујеву?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тај опуштени рап и то?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Да, опиши ме како сам изгледао?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је вас описао.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није тачно, ја у то време сам имао торбу на 
леђима.
СВЕДОК П-1: Пребачену, ја вас нисам видео да сте тад носили торбу, можда.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није тачно, ја сам у то време.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја окривљеном и кажем да каже како је изгледао. П-1 
упада. Немојте да упадате.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Прво, у то време сам ја Шолаја Миодраг, који стоји 
пред тобом, Жицко ме зову, значи не Саша, нико ме Саша.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изглед Шолаја?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја сам овако изгледао, значи имао сам маскирну 
униформу, вијетнамку, имао сам торбу, НАТО торбу зелену, вијетнамке су оно 
биле.
СВЕДОК П-1: Вијетнамка је једне боје.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: ПЈП постоји и дан-данас, неко донесу униформу па 
да видимо, није била ветровка него вијетнамка, маскирне вијентамке.
СВЕДОК П-1: Вијетнамке су зеленкасе, маслинасте боје и црне.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Мешаш појам. Нисмо имали ветровке него смо 
имали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: П-1 пустите га да вам каже.
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ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Јакне су биле те у облику вијетнамке, значи то сам 
имао на себи, имао сам кошуљу, имао сам цивилни испод, испод себе имао сам 
цивилни џепмер, имао сам капу.
СВЕДОК П-1: Панталоне, пребачене преко чизама.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Не, све легално.
СВЕДОК П-1: Рап.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам имао рап, носио сам торбу.
СВЕДОК П-1: Није био стегнут што сам описао, него да је висио онако мало.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није тачно, нисам имао рап.
СВЕДОК П-1: Тако сте тачно изгледали.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам изгледао тако.
СВЕДОК П-1: И држали пушку.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није тачно.
СВЕДОК П-1: За време пуцњаве.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није тачно, лажете, све лажете, нисам изгледао 
тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли има још неких предлога на неку још 
околност?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Зашто то тако причате?
СВЕДОК П-1: Причам истину.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ти причаш лаж.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекајте вас двојица да видимо да ли има још неке 
околности на коју треба да се суочите или не?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Никако да питамо. Сведок П-1 је најближе особа поред 
које је он прошао у тренутку кад почиње пуцњава је окривљени Шолаја. Е, сад 
ја очекујем на то да му Шолаја каже нешто на ту тему.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је окривљени не одговара.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Мислим, али он, мислим не одговара него само прича 
лаже, нисам, па сад ето то само да помене.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Није тачно да сам био у том дворишту.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Где сте били?
СВЕДОК П-1: Претресали сте људе.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам претресао људе. Сани мало. Кад год треба 
да спасите себе, ви увек кажете видео сам Шолају, видео сам овога, видео сам 
онога. Највише на мене се базираш.
СВЕДОК П-1: Па кад сте тако добро што онда нисте стали кад сте извели те 
цивиле напоље, што нисте рекли станите људи, то су људи, што нисте сви вас 
што сте били што сте их враћали што нисте стали? Шта је л' вас је неко 
наговорио?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја нисам био ту.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање једно ево има пуномоћник.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ја имам питање за Шолају. Јесте ли ви 
видели да је он учествовао у томе?
СВЕДОК П-1: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.

ВРЗ 04
34



Транскрипт аудио записа 
са главног претреса од 23.01.2009.године Страна 63/91 

К.В.4/08 

ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли треба нека помоћ обзиром да је овде изречена 
једна тврдња ко је рекао или није рекао, па окр. Шолаја тврди да није Стопарић 
рекао, Стопарић ме увукао у причу и не знам, па је сведок П-1 рекао да је, ето 
поновио и Цвјетан Саше. Ја пред собом имам пресуду где је окр. Цвјетан Саша 
и ту из те пресуде се јасно види да је, да га је заиста Цвјетан Саша поменуо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У својој одбрани.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У својој одбрани.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: По имену и презимену?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па описао вас је.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја се извињавам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте ви да се.
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Ја се извињавам, цитира се сад образложење 
пресуде. Ако се цитира Цвјетан Саша, његов исказ из истраге и његов исказ на 
главном претресу па ћемо да видимо.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ако нема више ниједне околности на коју би 
требало да се суоче овај окривљени и сведок?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Чекајте, извините сад опет. Ако није био.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је сад П-1? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако окр. Шолаја није био ту кад су стрељали, да ли је 
био ту кад су цивили изведени из куће? Каже нисам претресао? Да ли је био 
уопште у дворишту?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Нисам био уопште у дворишту.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, немате никакве везе с овим двориштем?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: Немам никакве везе.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И сви ови људи који вас наводе?
ОПТ. МИОДРАГ ШОЛАЈА: А ко ме то наводи осим овога и Стопарића, који 
људи ме наводе?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За овим ћемо да констатујемо да је суочавање завршено,
односно суочење, па се ви вратите молим вас окривљени на место. Да ли има 
још питања за овог сведока или можемо после 5 дана испитивања да га 
отпустимо. Изволите окр. Ђукић. Окривљени Ђукић, шта ви имате да питате 
сведока?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Заборавио сам једно питање да питам. Ако може да се 
покаже лична карта господина П-1 када је издана само?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не може, одбија се. Изволите се вратите се на место.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Зато што сам ја тражио личну карту од њега па је 
описивао то, па само да видимо кад је издата лична карта.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вратите се на место, не може.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: И да питам за тај фебруар, 16. фебруар, то је она изјава 
што ја тражим нон стоп од кад сам ухапшен, то је КТР 20/07 а рекли сте да је 
запечаћена у списима, да ли је то та изјава, па да ли можемо ми добити ту изјаву 
и ништа друго? Ја ту изјаву тражим од првог дана како сам овде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви тражите да суд прибави као доказ исказ, односно 
изјаву коју је дао код тужиоца, је л' тако?
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ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: То је у списима, има ознаку КТР 20/07 од 16.02. и то 
тражим од првог дана како сам ухапшен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Овако, за овим ћемо, ако нема више питања за овог 
сведока, овог сведока да отпустимо. Сви евентуални предлози за суочавање 
овога сведока са неким другим сведоцима мораће да буду предложени 
благовремено да бисмо могли опет да обезбедимо одговарајућу судницу у коју 
можемо да ставимо ову завесу обзиром да ћемо у понедељак и уторак бити у
некој другој судници где су мало мање формални ови услови за рад и где ми 
више немамо могућности да зовемо сведока П-1, значи он у понедељак и уторак 
неће доћи. Ако неко још има нешто да пита евентуално касније, ако буде 
требало да се он позове, ми ћемо га позвати, али у понедељак и уторак он неће 
моћи да дође. Ви сте сада слободни, ако буде требало. Завршили смо с вашим 
саслушањем, ако буде требало позваћемо вас. Можете да идете. До виђења.

Сада оног Цетић Добривоја. Да ли можете Цетић Добривоја да позовете.

Да ли може сада судска стража да помери ову завесу па ћемо ми да 
констатујемо 

Да се главни претрес наставља на тај начин што је уклоњена 
непровидна завеса која се налази између дела у коме је публика и дела у
коме су окривљени, судско веће, браниоци, тужилац и пуномоћници.

Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се саслуша сведок Добривоје Цетић.

Нисмо констатовали да су за време испитивања сведока П-1 у
судници били од судске страже Милошевић Милош, Поповић Дејан,
Радојчић Славољуб, Илић Слободан, Александар Ранковић, Савић 
Владимир и од затворске страже Лакетић Ранко, Матејић Радиша, Латин 
Марко и Стевановић Марко.

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите, станите молим вас овде, укључите микрофон.
Добар дан. Добривоје Цетић, је л' тако?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте дали податке истражном судији 06. марта 2008. 
године, рођени 19. фебруара 1959. је л' тако?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Отац Симо итд.?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја сам схватила да познајете од окривљених Ђукић 
Жељка?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остале окривљене, је л' познајете, не познајете, нисте у
сродству, нисте у завади?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви сте позвани као сведок. Као сведок дужни сте 
да говорите истину, лажно сведочење је кривично дело. Морате да нам кажете 
све што знате, не смете ништа да прећутите, можете да ускратите одговор на 
питање које би вас или вама блиске сроднике изложили тешкој срамоти, знатној 
материјаоној штети или кривичном гоњењу. Подсећам вас да сте код истражног 
судије положили заклетву о томе да ћете говорити истину. Сећате ли се свега 
тога?

Сведок, након што је упозорен, опоменут, уз подсећање на положену 
заклетву, изјављује:

У односу на оно што сте причали истражном судији везано за овај 
одлазак у Подујево у марту 1999. године када сте возили припаднике неке 
јединице, неких добровољаца итд., је л' ви остајете при тој изјави или не? Је л'
остајете код тога?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Остајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Остајете? Је л' се сећате шта сте причали?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па углавном.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте причали да сте.
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Остајем, остајем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можда нисте чули, рекао је да остаје. Причате да сте 
возили неке добровољце. Која је то јединица била?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па «Шкорпиони» су били, али ми смо ишли у
Београд, они су се обукли.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где су се обукли?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: У Београду, тамо не знам код Аце циганлије 
негде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим у ком објекту? Коме је припадао тај објекат?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Претпостављам да је био полицијски неки, ја 
не могу да тврдим, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у које униформе су се обукли, у полицијске или војне 
или како?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам, не могу сад да се сетим, шарена је 
униформа била.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' била вама у пратњи полиција ових аутобуса?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Имали смо неку пратњу испред са неким 
џипом али не знам шта даље.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А коју је ознаку имао тај џип?
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СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ми смо ноћу ишли, кад смо кренули био је дан,
дошли смо у Београд тамо и кад се све то дешавало, ми смо ноћу кренули, ишли 
смо без светла због бомбардовања и не знам ни ја и не могу сад да тврдим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, мислим него вама као возачу, је л' неко рекао да ћете 
да добијете пратњу неку ради безбедности?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не могу да се сетим у ком својству је била та 
пратња.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је вас ангажовао да возите те припаднике?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја сам био запослен у «Шид експресу», то је 
био мој посао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ви сте то као редован посао возили?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Редовно је то мени било, мени је било речено 
да возим само до Београда па кад ми је доделио другог возача онда сам схватио 
да ће то ићи даље и мислио сам то и завршити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И колико сте били ви тамо у Пролом Бањи, у Подујеву?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: 12 или 13 дана, не могу сад да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли били у Подујеву?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад сте кренули и кад сте се вратили, колико сте 
били?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја кад сам дошао, ми смо дошли у току ноћи,
па смо ујутру, не знам кад отишли у Подујево и у Подујеву осванули, док се ту 
нешто није издешавало и били смо тамо и онда је неко наредио па се вратили 
натраг у Бању и у Бањи смо тамо били.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Отприлике колико временски сте били у Подујеву – сат,
два, три?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па можда и више, не знам, четири, пет.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Четири, пет сати?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не могу ни приближно али било је барем 
толико.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кажите ми познајете кажете Ђукић Жељка? Познајете 
ли овде друге?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па ја сам тамо, пошто сам ја из другог дела 
тамо, они су на другој страни били тако да нисам њих ни знао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На којој другој страни?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па тамо где смо живели у Хрватској тако да 
нисам ја њих знао осим Жељка.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Жељка познајете из, овде сте објаснили Борово 
Насеље, Борово Село и то?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Жељков отац је живео у селу, мени је био 
учитељ тако да га знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' био Жељко у аутобусу, Жељко Ђукић је л' био?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где је седео?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па не знам негде у средини, не знам сад.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' био и у одласку и у повратку у аутобусу који сте ви 
возили?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па не знам, ја не могу да се сетим, мислим да 
није, да је прије он некад дошао с неким другим аутобусом, а у Подујеву је био 
у мом аутобусу и.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, кад је он био? Кад сте дошли из Шида кад сте 
кренули је л' био у вашем аутобусу?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Мислим да није, не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А из Пролом Бање до Подујева?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ни то се не сећам, али се сећам кад је била та 
фрка, галама, кад је он викао на неке тамо, псовао, не знам то што су урадили 
то.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где, у аутобусу?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: У аутобусу кад је требало да се врате.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је то било?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па наводно да је било да су неку дјецу побили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је било у аутобусу, шта сте то чули? Како сте 
дошли до тога да довезете људе у Подујево, онда се враћате после 4, 5 сати с
истим тим људима? Где сте дошли, где сте стали?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Дошли смо у град, паркирали смо се у некој 
улици и онда је требала да се чека даља упута где ће се ићи, да ли ће се 
стационирати негде или ће ићи негде, не знам ни ја и онда је то трајало, трајало,
трајало, и онда су они нешто се касније то десило тамо нека та убиства и онда је 
неко их натерао у аутобусе па ће мењати, па ће се у ствари не знам шта ће се 
дешавати, али десило се да су се вратили у Пролом Бању и онда кад су се сви 
скупили у аутобус, онда сам чуо њега како виче, псује не знам коме, нисам ни 
знао људе, као сад је за вас рат готов, ви сте завршили своје и тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како сте ви знали где да дођете, мислим то у
Подујево, где ћете да станете, колико да чекате, како сте ви то знали уопште?
Ко је вама рекао?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Неко је заповедао, сад не могу да се сетим,
била су ту два аутобуса.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте били у првом или у другом?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па ја не знам. Заиста не знам да ли сам ја био 
први или други, али вероватно је ишао опет неки ауто испред, не знам, не сећам 
се. Неко је, нисам ја ништа могао на своју руку да радим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па зато вас и питам.
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да ми је непознат терен и све ми је то, ја сам 
ишао како је неко заповедао, говорио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вас то и питам, ко вас је пратио, ко вас је водио, је л'
то нека полиција, је л' ваша јединица била у неком посебном возилу, ко је то 
ишао да ви знате тако где да возите, где да станете?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја нисам знао ни људе, ни функције људи, ни 
не знам ја ко је шта тамо ни заповедао, ни говорио, ни ко нас је водио.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви практично онда како знате где да станете, ако све то 
друго не знате?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па неко је рекао или је неко рекао станите овде 
или је неко стао испред мене па сам ја стао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То вас питам је л' неко рекао или је неко стао?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Вероватно неко, не могу сад.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је вама ту, је л' био ту неки командант или тако 
неко ко је главни ту да ви треба да слушате?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја тад нисам препознавао ко командује, ко ми 
је нешто рекао ја сам то и слушао, осим што нисам се убукао с њима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А оружје јесте ли добили?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко вам је онда то рекао? Ко је био командант уопште?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја сам касније, касније или у то време знао сам 
ја да се ради о Боци, али није ми он, њега ја сам тек касније видео у Бањи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' био он тад ишао у Подујево или није?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па вероватно јес, не знам, ја га нисам, јер није 
био у аутобусу он.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' био испред аутобуса?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' била пуцњава нека?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па било је пуцњаве кад смо ми дошли и за 
време, било је. Наводно кад смо ми дошли да је ту ноћ ослобођено Подујево да 
су не знам која војска да је ослободио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате која војска?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ми смо дошли, наводно да је неко већ очистио 
Подујево, како се то другачије каже.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па не знам ништа. Ми смо дошли, то се 
дешавало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, је л' ви уопште се сећате, је л' знате где сте ви 
тамо се паркирали, је л' сте ви довезли пун аутобус или није био пун?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па било нас је два аутобуса.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваш аутобус?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Пун је био, да ли је био баш сто посто пун или 
50, 52-оје, ја не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' су сви ти људи седели у аутобусу као и ви чекали 
тако па се вратили?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не, нису они су изашли, то је трајало дуго,
дуго је било па су они изашли и ја сам и сви смо ми изашли из аутобуса?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И где сте ви ишли?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па био сам напољу испред аутобуса и док је то 
нешто се није десило и док неко их је вратио у аутобус.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' вама неко наредио можда да окренете аутобусе и
станете негде?
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СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Кад је све то било готово, кад је све, неко је 
наравно наредио и ми смо се вратили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ко вам је наредио?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте изашли из аутобуса и стајали ту поред, јесте 
ли ви видели ту около је л' има неких излога, кућа, нечега?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Била је нека продавница, било је кућа,
насељено је место.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' било људи, цивила, војника, кога на улици?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Било је и војске неке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која војска, је л' ова што сте ви довезли или нека друга?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Било је друге војске, неких, ја не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта раде они?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па тамо се само ходало, ништа се није у оном 
делу где смо ми били паркирани ништа се ту није дешавало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А продавнице је л' су радиле нормално или су биле целе,
или су биле отворене, затворене?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Та продавница поред нас где смо се ми 
паркирали, била је цијела инеко је разбио излог и касније се узимало ко је шта 
хтео и шта ја знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је узимао?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па неко од свих тих војска, откуд знам ко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је су ли после унели нешто и у ваш аутобус што су 
узимали или само нека друга војска?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па било је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' неке велике кутије или мале кутије?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Било је свашта, свашта је било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта на пример свашта?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па било је кексова, прехране, било је неких 
техничких ствари, било је, свашта је било.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Техничке ствари као шта?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Усисивач рецимо и не знам, било је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А је л' су биле целе радње, ја вас питам или?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Само је та радња била поред мене, била је цела,
а за оне друге не могу да тврдим, нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И после ко вам је наредио да окренете аутобус и да се 
вратите?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам ко ми је шта наређивао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а где сте то окренули аутобус па су сви ушли у
њега?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Они су сви ушли у аутобус па смо се онда 
окренули и вратили се натраг, а ко је наредио не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вас ово питам да ли сте ви од места то где сте стајали 
претходно окренули аутобус, одвезли до негде, они ушли ту и вратили се?
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СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја колико се сећам, ми кад смо дошли тамо,
тамо где сам ја стао, ту кад су изашли и кад смо се поново вратили, поново су 
ушли на том месту и с тог места смо се вратили натраг у Пролом Бању, тако да 
се ја не сећам да је сад било неких маневара тамо, да је се помјерало, да се 
мењала локација с тог места.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а кажите ми је л' су ови који су се возили у
вашем аутобусу имали оружје?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Јесу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Аутоматске пушке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И униформе?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: И униформе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви исте?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Можда је неко имао и пиштоље. Ја мислим да 
су носили исте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' су имали нешто на глави?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па јесу, имали су неке.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ђукић Жељко?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Како је он био обучен, је л' то?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да.
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па као и они ваљда, не могу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је он изгледао тад?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Као и обично обучен, јакна, крупан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како он обично изгледа? Опишите нам Ђукић Жељка 
како је тад изгледао кад се возио с вама у аутобусу, кад је то викао?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па био је само тад људ, а како је иначе 
изгледао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим, је л' има црну косу, плаву косу, дугу косу,
кратку косу, знате, опишите нам како је изгледао човек?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па добро, они су сви имали кратке косе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не сви, ја питам за Ђукић Жељка?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: И он имао је кратко ошишан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кратко ошишан?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не могу да се сад сетим како. Знам њега лично 
али не могу да се сетим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' имао браду или бркове?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Мислим да није. Не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' знате, или не знате?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А после у Пролом Бањи јесте ли га виђали?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Јесам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како је тад изгледао у Пролом Бањи после кад сте 
седели тих 12, 14 дана итд.?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па не знам, не могу да се сетим како је 
изгледао, не знам.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је било ту у аутобусу, шта је рекао Ђукић Жељко,
како то да баш њега чујете, видите, не сећате се како је изгледао, а памтите то,
није рат, за вас је рат готов?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па зато што сам само њега знао, довољно ми је 
било да чујем глас његов препознао бих га зато што ето њега сам само знао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само за њега и питам како је изгледао?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Сад не могу, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а шта је то рекао у аутобусу?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па не могу се сад сетити које су то ружне речи 
биле, која је псовка била, али је рекао да ето не знам ово и оно шта сте то 
радили, не знам ни ја, ви сте своје завршили, за нас је готово, ја толико знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И је л' неко од других још нешто говорио, викао, свађао 
се?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па било је ту оно жагора, али нисам 
разлучивао, нисам то ни запамтио.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а да вас питам како је, ви сте 10, 12 дана кажете 
били у хотелу са њим, како то да се нисте вратили на свој посао тамо да радите?
Је л' сте добили неки распоред, ко је вас?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Мене је мој директор, односно диспечер 
упутио на тај посао, ја сам одмах други дан кад смо дошли, вратили се, ја сам 
звао и инсистирао сам да се вратим натраг, међутим, не знам ја ко је ту 
одлучивао, ко је шта, ја сам био принуђен и био сам остао до краја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ја вас то, знате шта ме интересује? Је л' су вама рекли да 
ви ту возите неки, овде кажете, спомиње се неки САЈ итд., мислим шта су они 
вама рекли ког ви возите?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја сам чуо да је тамо био, ја сам чуо да је тамо 
била та нека јединица САЈ и било је овако који су носили, чак сам видео и ове у
маслинастим униформама је било људи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ту кад су вам рекли да можете да останете и да не 
идете на посао тих 12 дана или 10 дана и тако, како је то?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Није мени нико ни рекао да ли остајем, ја само 
сам звао, испало је да сам ја распоређен с њима да њима служим.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте распоређени коме?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја сам послат кад сам кренуо из Шида, послат 
сам пред станицу милиције у Шид и тамо купиш добровољце и ови не знам ја 
кога.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' се јављате тамо у полицији некоме?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја сам дошао пред станицу милиције и тамо 
сам стао и тамо сам сачекао неко време док су се они скупили и одатле сам 
кренуо и онда је даље био мени као распоред с њима.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда ко вам је плаћао плату за то време, ваша ова 
фирма, тај превоз «Шид» или полиција?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Моја фирма је мени платила дневнице и плату 
редовно, мислим никакву ја разлику нисам видео него баш на благајни сам 
добио то све што сам зарадио.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да вас питам, тад кад сте дошли ту у тај хотел, то после 
повратка је л' су се сви вратили, је л' су се пуни сви ти аутобуси вратили или не,
кад сте се из Подујева враћали?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па ја мислим да су се сви вратили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да су се сви вратили?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја мислим, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из Подујева у Пролом Бању?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја мислим, не знам, не могу, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта сте ви радили ту у хотелу?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ништа, само седео, лежао, чекао дан по дан.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А где сте јели?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Из почетка сам ишао у неку оближњу кафану,
пошто нисам се обукао у ту униформу, не знам ни ја, нико ми ништа није ни дао 
од хране, ја сам јео кајгану сваки дан у неком ресторану тамо који је био близу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сами?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: И мој колега возач док ми није нестало пара,
кад ми је нестало пара онда сам тражио па су ме пустили тамо па сам отишао 
кући и онда сам из фирме добио још пара и био сам 24 сата одсутан, добио сам 
још пара из фирме и онда сам код њих добијао оброк.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А како сте добијали од њих у ресторану или у соби?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Доле је била нека соба, био је неки економ који 
нам је давао следовања нека.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А је л' ишао неко, овде чујемо да су неки ишли 
организовано у неки ресторан на улазу у Пролом Бању да би се тамо ручало и
то?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Неки јесу, сви ко год је имао пара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је још?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па не знам ја људе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само ко је имао пара?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја сам тако док сам имао пара ишао, кад ми је 
нестало пара.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја питам за ове припаднике које сте ви возили, ове 
јединице, добровољци и то а не за?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не могу ја, ја заиста људе нисам знао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је доле узимао? Па је л' су они оно ишли негде 
организовано или су седели ту у собама ту јели и остало?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам ја како се ко хранио, ја само кад сам ја 
доле ишао увек сам неког видео тамо да је исто.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а ово што кажете да нисте излазили из собе итд.,
је л' су и други тако седели у соби?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па вероватно, не знам, био је тамо неки базен,
неко је ишао на купање можда или.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' сте се виђали ту са Ђукић Жељком?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не. Ретко, не често, јер нисам уопште, само 
сам ишао тако по потреби јер нисам имао куд.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико сте били тамо у Пролом Бањи пре одласка у
Подујево?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Нисам вас разумео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Колико сте били у Пролом Бањи пре него што сте 
отишли у Подујево?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па јако мало, ми смо у току ноћи дошли и не 
знам ни ја, трајало је пар сати и ујутру се ишло.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' био ту Ђукић Жељко с вама у том аутобусу или 
јесте?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не могу се сетити.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' било ту нека организација, неке активности, неко 
постројавање, организовано шишање, бријање?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Било је, они су имали.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Подела оружја, шта?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Они су имали после кад смо се вратили, кад се 
све то завршило, они су имали испред објекта вероватно су имали постројавање 
и то, осим мене, јер ја нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, пре него што сте отишли у Подујево, је л' била 
нека организација ту? Не знате?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам, није била.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да видим да ли сам нешто пропустила. Да ли 
знате неки објекат код ког сте стали у Подујеву нешто да идентификујете, да се 
нечег сећате?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ништа се не сећам осим што је била с леве 
стране, с моје леве стране што је била та нека продавница мешовите робе.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неког од команде, неко ко вам је нешто рекао, неко ког 
сте требали да слушате?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Наводно да је неко рекао да се не излази из 
аутобуса док се не добије нека, али је то трајало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И како је дошло до тога да се изађе из аутобуса?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па неко је кренуо и онда то како иде.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' неко повео све те људе или?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Није, мислим да је то спонтано, неко је један 
по један и онда су изашли сви. Мислим да нико није рекао ајмо изаћи или ајмо 
ово, ја то нисам чуо, али се почео аутобус полако напуштати, излазили су.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има питања чланови већа? Нема? Тужилац 
изволите?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте први пут видели тих дана Ђукић Жељка?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не могу тврдити тачно, али бојим се да нисам 
га тад баш први пут запазио и видео, не могу да се сетим, у тој групи тад чини 
ми се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зато што кад читамо ваш исказ из истраге испада да је 
он од првог тренутка кад сте кренули из Шида био у вашем аутобусу, јер ви 
кажете од свих тих добровољаца познајем само Ђукић Жељка, а сад малопре на 
питање суда ви нисте сигурни да ли је он био, није био?
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СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам како сам дао исказ онда, али ја тврдим 
кад сам, да сам само њега знао од свих тих момака који су били у аутобусу, да 
сам само њега знао и да сам га препознао по гласу и уопште кад је галамио да 
сам и запазио тај његов случај.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја вас питам зато кад сте га први пут ви видели тих 
дана, значи од Шида до Београда, од Београда до Пролом Бање, од Пролом 
Бање до Подујева, од Подујева до Пролом Бање па онда опет назад? Кад сте га 
први пут ви видели?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Бојим се да не знам. Мислим да сам га баш тад 
први пут видео у Подујеву кад је се требао вратити натраг у Бању.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А кад је, који тренутак, опишите како је то изгледало?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Кад је неко наредио да се сви врате у аутобус и
да се враћа, не знам ни ја шта ће се после десити и кад су сви ушли у аутобус и
кад је он онда викао, псовао и шта ја знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где је он седео тад?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па негде можда четврто, пето, откуд знам, иза 
мене, не знам тачно седиште, можда на средини.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете морали сте некога да питате па вас је он пустио 
да одете кући на 24 сата након повратка из Подујева у Пролом Бању. Кога сте 
ви то питали?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Преко пута моје собе је био Медић, он је мени 
сад комшија тамо, не могу да се сетим да ли Вељо или Ацо, он је био ми преко 
пута собе и он је важио за неког од да не кажем главни је тамо. Ја сам њега 
замолио и објаснио сам човеку да имам потребу и онда је он мени не знам како 
помогао и ја сам отишао кући.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Вељо или Ацо Медић?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кога ви од Медића све познајете?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Знам њих двојицу, само не знам који се како 
зове.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Вељо и Ацо?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А која су им имена?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Имена?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам како је овај добио Ацо, а како је овај 
добио Вељо, а ја их само тако знам, тако их зову и данас у Шиду.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Још неки други надимак?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па је л' неко од те двојице да ли их дан данас виђате у
Шиду?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да, један је био од њих то што је био са мном у
притвору. Он је био затворен.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Немојте, сетиће се сведок. Ко је био у притвору.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Био па изашао, сад је на слободи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' има још неки други надимак ја то питам?
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СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Мислим да нема, ја га знам само тако.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само Аца?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А је л' има неки Боца, да ли вам то нешто значи?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: За њега сам сазнао да је он командант те 
јединице, али ја њега нисам знао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, кога ви питате, ви питате Вељу или Ацу?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја питам Ацу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ацу питате?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да, зато што је он мени био преко пута собе 
сазнао сам а да он зна преко кога.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је изгледао Аца?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Крупан момак, јак.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' има још неки Медић?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја сам касније сазнао да се презива и Боцо 
Медић и да има и брата, али то сам ја касније, после те истраге па сам се ја 
распитивао кад ме је ту неко, кад ме је стално испитивао, ја нисам могао да се 
сетим и онда сам се распитивао и онда сам схватио да се ради о Боци.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сад кад би судија, кад бих ја замолио сведока да се 
окрене и да погледа окривљене да ли има још неког Медића кога он можда 
познаје, је л' то у реду?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ако мислите да то има разлог или сврхе или нешто. А
што је важно?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да видимо да ли је та особа била.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да можда може да каже ко је био у аутобусу?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, наравно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' видите овде позади иза вас неко ко је још био у
вашем аутобусу?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нек устану окривљени да их одвојимо од?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тешко да ће баш сад да их помеша са судском стражом.
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Боца је тад имао реп у Подујеву.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала вам, седите.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Значи, ви питате Салета да вас пусти кући?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не Салета, није рекао Салета.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ацу? Извињавам се, грешка.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви овде само тепате?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ацу питате да вас пусти кући и он вас пусти на 
колико?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: На 24 сата.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И како сте ви отишли кући?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: «Ниш експрес» је имао линију до Београда, из 
Београда је дошла жена по мене у Београд.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' вам нешто рекао да ли смете нешто да причате, не 
смете да причате, с ким да причате?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта, да прича са неким он?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја сам стекао утисак да после повратка из Подујева, из 
овог вашег исказа код истражног судије, а ви сте се држали подаље од ових 
људи?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја сам се држао подаље од њих од свих 
присутних, тих присутних које сам ја возио зато што сам дошао из рата, и то ми 
не треба итд., оно не због неког појединца или нешто.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питао вас је судија где сте се хранили и како, па сте 
објаснили да сте ишли, рекли сте «ишао сам да узмем, они су добијали неко 
следовање, у неку собу», па како изгледа то следовање, шта је то?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па наресци, конзерве неке.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: У чему је то било?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Сендвичи. Кад сам ја почео од њих добијати то 
је било конзерва, хлеб и не знам ја, не могу сад да се сетим детаља, али је било 
углавном сува храна.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Сува храна? Добро. У истрази на питање суда не знате 
шта се то догодило, било је нешто се догодило, прелазите некако сувише брзо 
преко тога а овде сте малопре рекли, сад ту први пут помињете рекли сте да су 
неку дјецу побили, тако сте рекли?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Сад је лако рећи шта је се десило. Тад 
тренутно је моао неко рећи ко је видео, а сад сви знате, цјела Србија зна да се 
нешто десило, да су дјеца настрадала и тад је се знало да се нешто десило, да је 
неко некога и не знам ни ја чиме се дошло да више не требају, да су их вратили 
назад и тако.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: То сам вас ја мислим питао и у истрази. А шта се то 
десило па они више не требају?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Неко је некога тамо убио и онда је дошло до 
сукоба, она друга војска је ваљда су дошли они међусобно до сукоба или не 
знам ја шта је било, углавном је после тог што се десило.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' сте се ви уплашили сада? Ја имам утисак да ви?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Мало ми је непријатно, али немам се ја разлога 
да бојим, само што не могу да се сетим детаља и не знам шта хоћете тачно да 
вам рекнем.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само оно чега се сећате, само оно што знате, ништа 
друго не треба да нам кажете.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад сте дошли у Подујево аутобусом, довезли аутобус,
јесте ли га после окретали некако или су ушли људи на истом месту?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питала сам га два пута.
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја сам то рекао ту где смо стали да ту изашли 
су и ту да су и ушли, не могу сто посто да тврдим, али не сећам се никаквог 
маневра између доласка и повратка.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Малопре је био ту сведок који каже мало другачије,
али каже да је он седео у четвртом, петом реду иза вас и да је гледајући улево 
видео како се износе деца умотана, рањена деца умотана у ћебад. Е, сад ја вас 
питам да ли сте ви то видели?
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СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја нисам видео и немогуће је било видети осим 
ако нису из те продавнице с леве стране износили, значи опет говорим колико 
се ја сећам и колико сам ја видео, значи ја кад сам стао с десно, с леве стране је 
била та продавница и мислим да је било низ објеката и мислим да није, једино 
да су из неког од тих објеката, ја нисам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли видели неко возило са неким обележеним 
санитетом ту? Јесте ли видели неку галаму, неке људе, да неки трче, да неко 
има бели мантил или део беле униформе те као докторске ту око аутобуса, то је 
комешање то?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Око аутобуса није ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па ту негде?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Можда иза аутобуса тамо ако је била нека 
раскрсница, не могу се сад тачно сетити, али ако је било неко проширење или 
нешто ако се ту нешто дешавало.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А да ли ви можда јесте видели или нисте видели? Значи,
јесте ли видели возило које има обележен тај санитетски део, човека који има 
неку белу униформу, неке људе у неким униформама како трче, вичу, причају 
преко мотороле, јесте ли то видели?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не, нисам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слободана Медића како трчи са још једним човеком ту,
долази?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не сећам се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам, нисам. Возила су ходала, било је 
свакаквих возила, не знам то, али да сам неки детаљ да бих могао не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли неки људи ишли са неким торбама, цивили неки,
јесте ли видели неког уопште тамо од цивила или само војнике? На пример 
станете, пешачки прелаз, нешто возите?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па не знам. Не знам да ли је било цивила, било 
је цивила вероватно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте их ви видели? Да ли се тог сећате? Не?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажете, први пут Ђукића видите, односно чујете у
аутобусу. Е, сад то вас ја питам, видите или чујете?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па углавном сам чуо, нисам гледао или ако сам 
погледао, погледао сам можда на огледало.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А јесте ли га видели кад је улазио у аутобус?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не, не сећам се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли се после тога поздравили са Ђукићем?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Поздравили смо се кад год се сретнемо, али 
онако здраво, где си, шта, не знам ни ја како.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли питали Ђукића шта се то десило?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Нисам, нисам никог ја питао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли питали Ђукића кога да питате да идете да вас 
пусти кући?
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СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не, ја сам се одмах сетио Аце зато што је он
мени једном приликом и рекао кад смо тек дошли ако ми буде требао телефон 
или нешто да ће ми он помоћи.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли то значи да сте осим Ђукића знали и Ацу?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не, упознао сам га тад, тад сам га упознао.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па како сте га упознали?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је постао ваш комшија? Је л' он вама комшија сада 
или после?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Сад смо ми сви комшије, али тамо је он је 
прије мене дошао у Шид, али нисам ја знао да је то он и да ту живи и да се бави 
с тим итд.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: С чим се бави?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па имао је перионицу, аутоперионицу је имао 
и сад се бави пољопривредом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не причамо о томе.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како сте се упознали баш ви и Аца у Пролом Бањи?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па не знам, случајно или, не знам, нисмо ни 
сједели нигде ни ништа, него вероватно ми је човек понудио сам неку помоћ 
или.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' вам понудио или вам није понудио?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Јесте понудио ми, обећао ми, рекао ми ако 
буде требао телефон да могу да њега контактирам да ће ми дати.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Он вам је рекао ако вам буде требао телефон да ћете 
њега питати, али како ви сада њега питате да вас пусти кући?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Зато што сам проценио да човек може да ми 
учини чим је имао телефон.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' то значи кад је он вас пустио кући да вам је 
учинио?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Јесте.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да питамо оно кључно, сад Медић Александар није 
данас у нашем фокусу. Изволите?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Ја сам разумео да сте ви из Београда до 
Пролом Бање њих возили први пут то или одакле?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Из Шида сам ја кренуо. Било је неколико њих 
који су се.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Кренули сте из Шида па?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па дошли у Београд па тамо негде код Аде 
циганлије било је неко складиште где се задужила униформа и одатле смо 
кренули за Пролом Бању и ту смо.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, у реду. Да ли је неки камион,
камионет, или мањи камион ишао?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Јесте, био је и камион, нека заставица.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А ко је возио, не знате?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам.
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АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А да ли сте приметили да је Ђукић у једном 
тренутку возио тај камион?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам уопште ко је возио.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Јесте ли видели човека који је возио?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не верујем да сам видео, а да је био Ђукић 
онда бих знао да је био он, јер њега сам само знао.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Знам, али како кад га не гледате? Јесте ли 
видели неког другог да вози?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја се само сад сећам да је био камион присутан,
да се возила опрема, е, сад ко је возио не знам.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли је неки, кад сте се вратили из Подујева 
у Пролом Бању, да ли је долазио у посету неки генерал, је л' је био ту?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Неко је долазио, било је неко обезбеђење,
видео сам да је.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А ко је, не знате?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А оружје где је задужено оружје да ли знате?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја не знам, можда су имали у камиону, можда,
не знам.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А је л' има ту негде у близини нека кафана,
нешто где може да се руча, у близини Пролом Бање?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да, ту сам ја и јео.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Колико је то далеко од Бање, од хотела?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам, 100, 200 метара.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А је л' било забрањено да они напуштају 
хотел, ови војници?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не знате? А што сте ви плаћали? Јесте ли 
имали дневнице или шта?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја сам имао, толико колико сам имао пара 
толико сам трошио тамо, нико ми ништа није нудио, ја нисам из принципа хтео 
да тражим.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Јесте ли ви били паркирани у улици у којој се 
налази СУП у Подујеву?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не знате где се налази СУП? Добро, немам 
више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Из ког принципа, извињавам се, из ког принципа ви то 
нисте хтели да тражите храну од?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Онај мој колега који је био са мном други 
возач, односно из другог аутобуса он се обукао и имао је активности неке с
њима и не знам ни ја, постројавање и то све, а ја нисам хтео да се облачим,
нисам хтео више себи обавезе сем оне што имам. Нисам хтео зато што је мени 
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то довољно и превише ми је тих обавеза да их возам ја овако по потреби и на 
крају да будем доле.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Питање је о храни, није питање о униформи. Из који је 
то принцип па ви нисте хтели с њима да једете или да узимате храну?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не, нисам хтео, није ми нико нудио, а ја нисам 
тражио, неко ми је требао да ми каже ево да једете или да.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад они оду да једу што не одете с њима да једете? Је 
л' су они њих звали да дођу да једу?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Није он рекао да једу, да иду да једу, него шта?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Они су добијали, барем кад сам ја почео 
добијати, добијали су следовање данас и једе у својој соби или једе негде где 
хоће.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Заборавио сам. Тамо у Подујеву док сте 
били, у аутобусу сте били пре него што сте се вратили, је л' тако? У то време 
које сте провели у Подујеву, ви сте све време у аутобусу, тако сам вас ја 
разумео?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Био сам и ја, излазио сам и ја напоље, не могу 
да тврдим.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Добро, није важно. А да ли сте чули неку 
пуцњаву?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Чула се пуцњава, тамо се пуцало около.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не, не, али у близини вас, у близини 
аутобуса, у близини раскрснице, те коју сте малопре поменули?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Пуцало је се, не могу се ја сетити кад се то 
нешто десило или се пуцало у међувремену, стално је се пуцало, не могу сад да 
тврдим удаљеност или нешто.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Једно је кад се пуца на 50 метара, а једно кад 
се чује пуцњава из далека?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Није било, не знам да ли је била једна пуцњава 
на 50 метара, не могу да се сетим, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро.
НАТАША КАНДИЋ: Рекли сте нам да је неко рекао да неко је очистио 
Подујево. Шта је то вама говорило, шта је то?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па говорило је, ми смо дошли, ја сам довезао 
ту војску да бране или не знам шта да раде тамо и онда је неки наишао војник 
или шта ли је, био је униформисан и рекао је да је Подујево ноћас очишћено.
НАТАША КАНДИЋ: Од чега?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Откуд знам, од народа, од.
НАТАША КАНДИЋ: Од народа?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, питајте.
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: То је сад игра речи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питајте само сведока.
НАТАША КАНДИЋ: Молим вас, па ово је врло важно.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато ја кажем питајте.
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НАТАША КАНДИЋ: Који народ је живео у Подујеву, је л' ви знате?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па албански народ је био.
НАТАША КАНДИЋ: А кад сте дошли тамо јесте ли видели тај народ?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не.
НАТАША КАНДИЋ: Кажите ми кад су ови доносили те разне кутије,
усисиваче, је л' био неко да каже је л' то у реду, није у реду, је л' то пљачка, шта 
је то?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Јесу стављали су бункер али нисам ја чуо да ли 
је неко појединачно или групно или не знам да је неко некоме нешто наређивао,
не знам.
НАТАША КАНДИЋ: Па шта је вама то изгледало, људи улазе, узимају, како је 
вама то, шта сте ви мислили шта они то раде?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја нисам био у прилици уопште да мислим тад,
каже отвори, ја отворим, он стави, ја затворим и онда отвори, затвори.
НАТАША КАНДИЋ: А кажите ово кад сте у аутобусу, шта ви чујете, је л'
чујете неки коментар, како ви, рекли сте нам овде да је Ђукић љут, како ви то 
примећујете?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: У маси, кад су три човека не можеш 
разликовати ништа, али кад чујеш некога у тој маси кога знаш онда је то лако 
запамтити, јер знаш човека и познат ти је глас и то све, а сад а бих ја.
НАТАША КАНДИЋ: Ја могу да признам, извињавам се, али нисам разумела 
шта ви кажете на кога се он то љути?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: На неке од учесника, сад не знам ја на кога.
НАТАША КАНДИЋ: Од чега?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видео је.
НАТАША КАНДИЋ: О каквим учесницима је реч?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па о учесницима неког рецимо злочина или 
нечега што се десило?
НАТАША КАНДИЋ: Је л' ви знате да се нешто десило у том тренутку?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Гужва је била нека напољу и нешто је се 
десило.
НАТАША КАНДИЋ: Како знате?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Чим је неко рекао ајмо сви у аутобусе и кад је 
он почео да галами, лако се могло закључити да се нешто десило, али ја не могу 
знати, ја ваљда не знам.
НАТАША КАНДИЋ: Па како је то вама изгледало, зашто он то, шта каже он ту 
у ствари?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па псовао је и каже, мислим не могу сад да се 
сетим, да не знам и ово и оно шта сте то урадили.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, имато шта је он рекао, ви сте рекли то, има и
псовка итд.
НАТАША КАНДИЋ: Реците ми је л' ви виђате некога из те полиције, из тог 
САЈ-а, неког команданта је л' видите ви то кад излазите из аутобуса? Да ли вас 
неко ту сачекао?
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СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не могу да се сетим да ли сам први, други 
дошао, не знам, мени нико није ништа наредио, стој, окрени, него сам се 
понашао као и други. Сад не могу се сетити да ли сам био други, да ли сам био 
трећи или сам.
НАТАША КАНДИЋ: Рекли сте нам овде они спонтано излазе из аутобуса, је л'? 
је л' вам се чинило да се спонтано враћају у аутобус или да се нешто десило?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да је се нешто десило, јер су ушли, брже су 
ушли него што су изашли.
НАТАША КАНДИЋ: А је л' сте видели негде тог Слободана Медића? А кад сте 
се вратили у Пролом Бању?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: С времена на време сам га виђао.
НАТАША КАНДИЋ: Је л' било неких састанака у Пролом Бањи око тога, те 
гужве у Подујеву, је л' било нечега?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам ја.
НАТАША КАНДИЋ: Нисте приметили?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Нисам, нисам приметио.
НАТАША КАНДИЋ: Добро. Кад сте се вратили. Је л' сте приметили је л' неко 
остао од тих из те јединице коју сте довезли је л' остао у Подојеву?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не могу сад да се сетим, нешто се само 
спомињало, ја нисам приметио, ја не могу ни приметити, али нешто су 
спомињали али ја не могу да се сетим ко је шта спомињао, да ли неко фали, не 
фали, да ли се нешто десило или није.
НАТАША КАНДИЋ: Кад сте путовали, је л' вас заустављала негде полиција?
Јесте ли видели то возило којим је ишао Слободан Медић, је л' он ишао са вама 
у пратњи аутобуса или?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' знате како је ишао?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам.
НАТАША КАНДИЋ: А кад сте стигли у Шид је л' сте аутобус довезли до Шида 
или је неко успут излазио?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Излазило је се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате баш детаљно.
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: У неком селу код Митровице, ако није негде у
Руми, ако није негде.
НАТАША КАНДИЋ: Је л' су они износили неке ствари?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Јесу.
НАТАША КАНДИЋ: Је л' било неког претпостављеног који су питали какве су 
то ствари, одакле те ствари?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па не знам, немам појма, не знам.
НАТАША КАНДИЋ: А је л' вама било јасно да су они то украли?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо тако да питамо сведока.
НАТАША КАНДИЋ: Рекао нам је молим вас, како није рекао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, нећемо тако да га питамо шта је јасно сведоку 
који је шофер, мајстор.
НАТАША КАНДИЋ: Да оде да пријави?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко, овај сведок?
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СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Није мени пало на памет ништа да ја радим. Ја 
сам био и немоћан, ја сам имао сасвим другу улогу.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окрените се само овде.
НАТАША КАНДИЋ: Ви после тог догађаја.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Цетићу, морате ближе микрофону да причате 
и овде ка нама, а имате на монитору пуномоћника.
НАТАША КАНДИЋ: Је л' ви чујете у Шиду прича се, прича се нешто у Шиду?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па прича се.
НАТАША КАНДИЋ: Шта се прича?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па прича се да се десило да су деца поубијана,
да су.
НАТАША КАНДИЋ: Је л' се причало ко је то урадио? Јесте ли чули?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Нисам чуо или ако сам чуо не знам, јер не знам 
људе.
НАТАША КАНДИЋ: Па чули сте нека имена? Је л' се помињао, ако се причало 
да супоубијани деца, онда сигурно се причало па ко је то урадио? Како сте ви, је 
л' се причало та јединица с којом, коју сте ви возили?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ту та јединица је добила тај.
НАТАША КАНДИЋ: О њој се причало?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: О њој се причало и прича се сада о тим 
особама неким које су сад притворене да су оне учествовале.
НАТАША КАНДИЋ: А шта се причало за Ђукића, је л' се помињао Ђукић?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ђукић, јесте споменуо се и он да је ухапшен.
НАТАША КАНДИЋ: Не, пре тога?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не, ја и не знам да се причало нешто, није се 
ни причало.
НАТАША КАНДИЋ: Кад сте ви чули?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: После хапшења сам чуо да су ухапшени тај и
тај и вероватно је неко чуо то што сам ја рекао да сам се ја изненадио кад је 
Ђукић био у питању, да сам се ја изненадио, то сам ја прокоментарисао и
извукао закључак да не верујем да је човек то урадио јер је тада псовао то и
онда је то некако дошло до некога тако да су мене ту ставили за сведока.
НАТАША КАНДИЋ: Где су вас ставили?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Молим?
НАТАША КАНДИЋ: Где су вас ставили?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: За сведока.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, а значи ви сте чули или разумели да се Ђукић 
нешто буни, је л'?  
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да, чуо сам кад је псовао, викао на неке које 
он, не знам ја на кога да ли појединачно или на цијели аутобус или је, не могу ја 
да тврдим, не знам ја.
НАТАША КАНДИЋ: Је л' то било, како је вама то изгледало то што је он рекао 
у аутобусу, је л' то било онако иронично, онако цинично или љуто зато што је 
неко нешто урадио ружно или се смејао па је било смешно или?
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СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја сам схватио да је био љут, из беса, да је из 
беса то рекао а не да, не знам коме би то било смешно.
НАТАША КАНДИЋ: А кажите ми кад сте се вратили из Пролом Бање, јесте ли 
се ви виђали са Ђукићем?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Јесам.
НАТАША КАНДИЋ: Па јесте ли причали некад о томе?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Никад.
НАТАША КАНДИЋ: Јесте ли га питали ви некада шта је то било у аутобусу,
што је он тако био љут или?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Нисам.
НАТАША КАНДИЋ: Никада нисте?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па нисам никад.
НАТАША КАНДИЋ: Па кад сте ви онда, значи све до хапшења ви никада нисте 
причали ни са ким, коментарисали, рекли да сте ви чули да сте ви били 
присутни у аутобусу реаговао?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не нисам ни са ким имао ни разлога, игром 
случаја ја бавим се с неким послом где сам ангажован цијели дан, тако да имам 
неко друштво с ким се дружим, то је узак круг.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, рекли сте да нисте причали, у реду је.
НАТАША КАНДИЋ: Само нам онда реците а коме ви онда то кажете и којим 
поводом? Добро рекли сте да поводом хапшења али коме ви то кажете?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте рекли некоме то?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па неко је, не знам ко је сад био мени 
муштерија тамо, ту који је први прокоментарисао да је ухапшен Жељко ноћас 
или јуче или не знам прекјуче и као изречен је разлог и онда сам ја зачудио се.
НАТАША КАНДИЋ: Добро, само да вас питам јесте ли чули можда тамо кад 
сте били у Подујеву да ли се помиње неки Кинез?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не. Ја нисам могао много ни чути, ја нисам с
њима уопште био, ја сам био само од момента до момента али ријетко, ја сам 
био у својој соби с мојим колегом возачем и нисам излазио, нисам имао ништа с
њима ни заједничко ни ништа.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Окрените се ту да се то сними и чуо.
НАТАША КАНДИЋ: Знате ли на пример Горана Стопарића?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не, нисам га ни знао, само сам сад недавно 
чуо, односно видео сам га кад је био у Хагу и нисам га ни знао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Ајде и завршавамо са пуномоћницима да 
би се договорили за даље.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли имате податак да ли је рекао сведок 
кад су дошли у које време, у колико сати у Подујево?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Нисам ја ни могао рећи време тачно, ја сам 
рекао да смо дошли у току ноћи ми.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Не, из Пролома у Подујево? Кад сте стигли у
Подујево?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То сам питала.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: У Подујево?
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СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па ујутру, видело је се, свануло је.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Рано ујутру?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А колико сте се задржали дуго?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И то сам питала.
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам, пар сати, не знам тачно.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Пар сати? Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е, овако, због опет распореда рада у овој судници, у
14:30 је објављивање пресуде, до тада ова судница мора да се доведе у ред. Ту 
се не тиче вас баш много. Мене интересује колико браниоци и окривљени имају 
питања и да ли ћемо онда завршити на пример за 10 минута с овим сведоком, 11
или ћемо то све морати да радимо у понедељак? Добро. Бранилац Саша 
Петровић нема. Мирослав Перковић нема. Звонко Радовановић само једно 
питање. Добро. У четворци је пресуда? Добро. Значи, Саша Петровић,
Драгољуб Тодоровић морају да искључује микрофоне. Звонко Радовановић има 
питања.
АДВ. ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Сведок је рекао да се хранио у ресторану 
удаљеном 200 метара?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 100, 200 метара да.
АДВ. ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: 50 или 100, није ни важно. Хранио се као 
цивил а боравио са шкорпионима, је л' тако?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. Добро, добро, да чујемо питање.
АДВ. ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Јесте ли ви приметили неку стражу около, је 
л' вас неко легитимисао док сте излазили у тај ресторан? Колико пута дневно 
сте ишли тамо да се храните?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ишао сам углавном по два пута а некад једном.
Нико ме није питао, вероватно су знали ко сам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' била стража? Је л' сте видели да неко стоји на улазу 
у хотел?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Увек је неко стајао, не знам.
АДВ. ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: На улици, је л' су вас легитимисали?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не на улици нико.
АДВ. ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Полиција регуларна није?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Није нико али ту колико се ја сад сећам да је 
тај објекат био скоро наслоњен на хотел.
АДВ. ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Немам више питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Ђуро Драгић бранилац Боројевићев нема 
питања? Добро. Од окривљених је л' ћемо моћи да завршимо? Окр. Ђукић 
Жељко изволите?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Добар дан. Само два, три врло кратка питања.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кратка, концизна која се односе на суштину, пошто 
завршавамо.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Сведок само да каже колико је аутобуса дошло у
Београд кад смо задуживали униформе? Два аутобуса, је л' тако?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да.
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ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да ли се сведок сећа да је после пар дана дошао још 
један аутобус са неким исто из Шида, да су након два, три дана после нашег 
доласка дошао још један аутобус у Пролом Бању, као трећи који се спомиње?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не сећам се уопште трећег аутобуса.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Добро.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, не сећа се, значи не сећа се.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Камион тај са оружјем што је ишао из Београда заједно 
с нама, јесте ли га видели ви да стоји тамо испред хотела у Пролом Бањи?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видео је камион.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Само да га питам да ли се сећа тог комиона ту цело 
време да је стајао и то док је био? Знам да је рекао да га је видео док је долазио,
а да ли се сећа да је стајао ту камион?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се сећате да је стајао камион?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Пошто је био паркиран ту, да ли се човек сећа да га је 
видео, није видео, није битно уопште.
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам, не могу се сад сетити, само се сећам 
кад се враћало да се поново њега.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да се враћало па да ли оружје, не знам.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да или не?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па оружје, али нисам ја имао шта да враћам,
само сам видео.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, је л' сте видели да други враћају?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ако може сведок да ми каже само када сте се ви из 
Пролом Бање вратили за Шид својој кући? Када је напустио тај задатак, то што 
је имао да одради, када се вратио за Шид, значи колико после тога, ништа 
друго?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Дана?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Па је л' сте се враћали заједно с нама кући кад сте 
ишли?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Заједно сам се ја вратио.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Да ли се сећате кад смо се враћали значи из Подујева у
Пролом Бању, из Пролом Бање за Београд да ли се сећате да смо свраћали 
поново на тај неки магацин тамо?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не сећам се, мислим да нисмо, бар мој аутобус.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ако може фотографију моју само да му се покаже, у
ствари на фотографији шкорпиона да ли може да каже да сам тако изгледао у то 
време тамо или сам био другачији, ништа више?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како? Фотографију ону коју сте прву предали?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Пет шкорпиона оних ако може како сам изгледао у то 
време, ако не може у вези надимка само да се изјасни на основу чега сам добио 
надимак и ништа више?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ђукићу, нема дилеме за ваш надимак, а дајте сведоку.
Да ли има потребе да се ова фотографија? Сведок каже да се не сећа како сте ви 
изгледали, он уопште се не сећа, нема појма, ја га питам то неколико пута.
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АДВ.ЗВОНКО РАДОВАНОВИЋ: Ја се извињавам само да се изјасни да ли је 
Пролом Бања или је неко друго место, ако може да се сети?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То може?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Пролом Бања јесте, хотел у Бањи.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:

За овим се сведоку на тражење окр.Ђукић Жељка показује 
фотографија припадника јединице на коју је и он, а коју је предао суду 
приликом давања одбране, па сведок каже «да то је Пролом Бања».  
 
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ништа ја онда више.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Тужилац још нешто има да пита.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја колико сам схватио Ђукића и ове сведоке, Ђукић је 
рекао да је по уласку у аутобус у Подујеву он седео иза шофера, а ево ту је сад 
шофер.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Нисам ја то рекао никад.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро, ево ја вас питам где сте седели?
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Ја сам рекао од првог дана кад сам дао изјаву, ја сам 
седео на првом седалу до врата одмах, никад ја нисам седео иза лево или десно.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Прво седиште, значи то је сувозачево.
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Поред улаза. Сувозач је мало испред мене лево, није 
сувозач крај мене.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како је то могуће да ви кажете да га нисте видели ни 
кад је ушао у аутобус, да сте га чули 4, 5 редова иза?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: То кад је било та псовка то је било сигурно иза.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је то било иза десно од вас или иза 5 метара иза 
вас.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је неколико седишта иза.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не мора више Ђукић ту. Само још једно питање.
Кажете.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ђукићу немате ништа више? Ниједно питање? Изволите 
вратите се.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кажите овако, они су након тог што се десило у
Подујеву брже ушли него што су изашли. Е, сад на питање Наташе Кандић је 
објашњавао како су ту неки долазили па је рекао отвори бокс, затвори бокс, па 
уносили. Колико је то сад трајало? Кад је то било кад су ти шкорпиони 
доносили кутије,усисиваче шта су све доносили?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: То је било пре.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Пре чега?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Пре него што су се сви окупили да се напусти.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико је сад тога тих људи било и коју страну сте 
отварали ето или колико боксова сте напунили?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Ја мислим да је, давно је то било, ја мислим да 
је лева страна, пошто је било с моје стране.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Лево гледано према улици или према тротоару?
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СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Према улици ја мислим.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' она била близу те радње? Одакле су то они 
доносили? Са које стране радње је била?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па како не знате кад описујете да су разбили па 
донели?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: С моје стране је био излог.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Са које ваше стране?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: С леве стране била је мешовита роба, били 
кексови и не знам ја шта, ја се не сећам да је тамо било неких ствари.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А одакле су они доносили ту техничку робу?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам ја.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико њих је ту техничку робу и колико сте ви пута 
отварали и затварали леве боксове?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па неколико пута, не знам сад, не могу сад да 
тврдим да је било 10 или.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' било места у левој страни још да се нешто стави?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Било је места, можеш аутобус напунит,
продавницу целу донет, аутобус је огроман, по целом аутобусу је пртљажник.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Колико сте тога напунили ето од тог целог аутобуса?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не зна човек.
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам. Мислим да је смешно, не могу сад да 
кажем, 10 нечега, 25, не могу да тврдим, не знам, заиста не знам.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да није можда то разлог био што се Ђукић љутио?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, немојте сад тако.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али он не зна да се нешто десило.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како не зна кад каже да се десило.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад, кад је то рекао да зна да се нешто десило? Ево 
управо зато га и питам. Шта се то десило?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пустите да тужилац пита.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На трећој страни, претпоследњи пасус, па он каже,
прича о Ђукићу, «Он је очигледно био бесан, па је викао на неке своје колеге да 
рат није за њих, да су џабе долазили и у том смислу, онда ту је било неких 
других коментара али сад не могу тачно да се сетим» и он ништа не зна шта се 
десило.
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да пробам ја појаснити из мог угла то, тај 
неспоразум. Да се радило о украденој роби, да је он био љут на ту украдену 
робу, неко би ту робу дошао па им одузео, па би се нешто ту дешавало или не 
знам ни ја. Ја сам сигурно мислио да се десило то што се нешто десило на та 
убиства и ту пуцњаву, никако нисам мислио на робу.
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А то да неко доноси робу то вама нормално дође?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не дође ми нормално али.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То не можете тако да питате сведока да ли вама дође 
нормално да неко тако носи робу. То је потпуно недопустиво.
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АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ово су манипулације са сведоком. На крају 
ајде да је рекао за то, ајде да је, па то онда указује на његове високе моралне 
вредности ако се противи и крађи а камоли на убиству, ето то вам је закључак.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ово је потпуно ван памети.
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Зато што је ово питање исто било постављено у
истрази због чега се, да ли зна сведок због чега се.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, седите молим вас, бранилац Перковић да 
искључи микрофон, тужилац је претпостављам завршио а ви имате још једно 
питање.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Да ли му је неко нудио да обуче униформу 
тамо у Пролом Бањи?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Јесте неко је нудио, не знам ко.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' знате Манојловић Срђана?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А ово како му је нудио?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко вам је нудио, у Пролом Бањи или тамо где су они сви 
задуживали?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Па и они су један део ја мислим да су они се 
обукли у Пролом Бањи, да су они из возила, јер доле се овај други мој колега,
други возач из другог аутобуса у Пролом Бањи он је се доле обукао.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Где доле?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: У Пролом Бањи и сад да ли је неко 
појединачно мени рекао или је дошао он мене зват да се идем обући, ја сам 
углавном одбио.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А да ли сте то одбили пре него што сте 
кренули за Подујево или?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не, нисе ни он обукао, него у Подујеву се 
обукао.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: А кад сте се вратили?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како у Подујеву, после Подујева мислите?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: После Подујева у Пролом Бањи да.
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: После Подујева у Пролом Бањи и тад је вама 
нуђено после Подујева?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Да кад се и он обукао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли окривљени Боројевић, Медић, Шолаја 
имају питања? Не?
АДВ. ДРАГОЉУБ ТОДОРОВИЋ: Он не зна ко му је рекао, а шта му је рекао,
како конкретно?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Можда је овај колега возач дошао и рекао ајде 
идемо се обући или не знам ја, не могу ја сад да се сетим. Ја сам одбио и рекао 
сам да нећу, мени је униформе доста, нисам се обукао.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли још неко има нешто да пита овога сведока? Да ли 
још ви имате нешто да кажете? Ваши трошкови за данашњи долазак су колико?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не знам.
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 1.500 динара, толико је отприлике негде из Шида, ми 
смо толико исплаћивали, истина пре нове године, не знам да ли се нешто 
променило?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Не правим питање уопште колико је. Ја сам 
дошао аутом.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је л' то довољно за ваше трошкове?
СВЕДОК ДОБРИВОЈЕ ЦЕТИЋ: Јес, сигурно да је.
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:

Суд доноси 

Р ЕШ ЕЊ Е

Да се сведоку за трошкове исплати 1.500,00 динара, с тим што ће се 
овај износ исплатити из рачуноводства суда, а на текући рачун сведока.

Ви ћете да оставите свој текући рачун овде нашо служби да би могли да 
вам уплатимо кад суд буде исплаћивао све друге трошкове па ће тада бити 
исплаћено и вама. Сада можете да идете.

Ми ћемо у понедељак да наставимо са Цвјетаном кога довозе. Цвјетана 
доводе у понедељак и Сарап такође долази.

Доведите Дмитровић Петра.

АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Да, је л' ћемо Цвјетана прво па онда Дмитровић или 
прво Дмитровић по реду како сте одредили?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Видећемо како то буде могуће за ову установу из 
Сремске Митровице да ли могу ту да буду целог дана, какав је њихов распоред 
и тако или ако касне онда ћемо почети с њим касније. Ми ћемо ако се слажете 
Дмитровића да вратимо за понедељак или за уторак. Не, то није неки ред, ево 
Дмитровић ће нажалост морати да дође други пут, тј. у понедељак, сем ако не 
инсистирате да данас радимо до истека радног времена, тј. до пола 4. Има 
пресуда сад. Ја се бојим да нећемо завршити овога сведока и то је разлог да 
данас не почињемо, а већ имамо два дана на располагању. Чекам да Дмитровића 
доведу.

Добар дан. Мораћемо да вас замолимо да дођете у понедељак. Сад је 
14:19 и заиста ми можемо да радимо до 15:30 али не верујем да ћемо завршити 
па не би било целисходно да вас из два пута саслушавамо и да вас свеједно 
враћамо. Ја морам да вам се извиним што сте чекали данас. Ви ћете ове 
трошкове за данашњи долазак као и за понедељак да добијете и то тако што 
ћете да оставите жиро рачун, ја ћу вам досудити трошкове у понедељак. Сад ми 
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кажите понедељак или уторак, рецимо имамо та два дана ако сте баш нешто 
спречени у понедељак, имате неке приватне обавезе?
СВЕДОК ПЕТАР ДМИТРОВИЋ: Да ли ја морам сад одмах пошто не знам 
тачно кући шта има у плану, је л' морам сад одмах да се изјасним или за 
понедељак?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не морате, можете да јавите нашој служби у понедељак,
у сваком случају 09:30 понедељак или уторак, судница број 4, јавићете се 
претходно нашој служби. Морате један од та два дана да дођете да не би себи 
проузроковали неке непријатности којима ћемо вас изложити, да вас доводе 
итд. Изволите?
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ја не знам да ли је Цвјетан Саша нешто рећи у
понедељак, али ево чисто игром бројки, у понедељак је три сведока предвичено,
а у уторак два, зар није можда боље да одмах договоримо уторак?
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато и кажем сведоку да ћемо га пустити да сам изабере 
понедељак или уторак јер је већ седео цели дан ту. Значи, јавите се нашој 
служби, добићете телефон, чуваћете карте итд., све ћете тамо у служби. Значи,
понедељак или уторак у 09:30, јавићете се тамо. Тамо ћете се јавити служби тек 
кад вам ја досудим, досудићу вам кад вас будем саслушала, путне трошкове ћу 
вам досудити кад вас саслушам.

Довршено у 14:20. 

ЗАПИСНИЧАР ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА-СУДИЈА 
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