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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добар дан. Хвала седите.  
 
 Присутни су: 
 

• Заменик тужиоца за ратне злочине Миољуб Виторовић 
 

• Пуномоћник оштећених Наташа Кандић. 
 

• Окр.Ђукић Жељко, Медић Драган, Боројевић Драган, Шолаја 
Миодраг са браниоцима Звонком Радовановићем, Сашом 
Петровићем и Миланком Ђорђић, Мирослав Перковић и Ђуро 
Драгић. 

 
 Суд доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Да се претрес одржи. 
 

НАСТАВАК ДОКАЗНОГ ПОСТУПКА 
 

САСЛУШАЊЕ сведока ЦВЈЕТАН САШЕ 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позваћете сведока Цвјетан Сашу, он је ту у притвору. 
 Довели смо за данас сведока Цвјетан Сашу из једној јединог разлога 
због тога што је прошли пут када је био саслушаван, ја мислим 26. јануара, 
сведок Саша Цвјетан мојом грешком заклет, односно положио је заклетву 
иако он спада у круг лица која се не смеју заклињати. Због тога смо га позвали 
за данас, односно ја сам га позвала. 
 Филм ћемо да погледамо када будемо од вас чули шта се изменило, 
када је сниман, то нисмо успели да видимо и погледаћемо га вероватно тамо 
12. маја уколико данас не стигнемо, када исто имамо ову судницу у којој је то 
могуће да се обави. Замолићу вас такође да до краја данашњег дана 
размислите 11. маја имамо видео линк са Хагом, имамо могућност да се тај 
видео линк одржи и 12. маја, да размислите бранилац и тужилац, окривљени, 
колико времена вам је потребно за испитивање сведока Стопарић Горана, 
обзиром да смо резервисали та два дана није неопходно да то буде два дана, је 
ли тако, могуће је и једног дана да знамо како да планирамо и ово време и 
време у Хагу. Да ли ће бити довољан један дан? 
 Морамо, морамо, морамо, како иначе да знамо шта сте рекли. 
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АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: С обзиром да за мог клијента сведочење сведока 
Горана Стопарића је исто толико битно као и сведочење сведока П-1, ја 
сматрам да би ипак морало два дана. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Два дана. 
 Добар дан. Станите ту молим вас.  
 
 САША ЦВЈЕТАН, са подацима као у списима предмета.  
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сте сада на издржавању казне затвора је  ли тако? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Позвани сте овде као сведок, као сведок дужни 
сте да говорите истину, морате да нам кажете све што знате, ништа не смете 
да прећутите. Лажно сведочење је кривично дело. Можете да ускратите 
одговор на питање које би вас или вама блиске сроднике изложило тешкој 
срамоти и знатној материјалној штети или кривичном гоњењу. Да ли сте ово 
разумели? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Позвани сте због тога што прошли пут сте мојом 
грешком положили заклетву што се иначе не сме, па ћу вас сада замолити да 
нам испричате да ли сте били у Подујеву, као припадник које јединице и да се 
сконцентришете на то, да ли познајете овде окривљене Ђукић Жељка, Медић 
Драгана, Боројевић Драган и Шолаја Миодрага? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од када и да ли сте у завади са неким? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, нисам са никим, само да погледам јесу то 
ти, знам их све а нисам са никим у завади.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли их познајете, од када, да ли сте са њима били у 
Подујеву и да се сконцентришете на ово што нас интересује, а то је убиство 
ових цивила? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам вама већ то, овако ја сам вама већ дао 
исказ на. Могу мало само воде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете воду, и можете ту имате једну особу, односно 
једног сведока кога ми овде у поступку зовемо П-1, нећете говорити његово 
име и презиме, па уколико будете у прилици да причате нешто и о његовим 
активностима. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да, ја сам са тим упознат још на прошлом 
значи претресу кад сте ме позвали као сведока и када сам Вам дао детаљан 
исказ. Ви хоћете да кажете да ја сад тај исказ поновим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не. Ја хоћу да Вам кажем овако да ми прво кажете 
одакле познајете Ђукић Жељка? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја Ђукић Жељка знам из виђења, значи први пут 
сам га видео тачније то је Личко Петрово Село једна касарна када су се, када 
су се наше снаге безбедности војске и тако даље бориле горе против тих, 
против Петог корпуса Атифа Дудаковића мислим да, на Бихаћу. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли били заједно у тим активностима? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, нисмо, ја сам тада био командир 
извиђачко-диверзантске чете VII книнског корпуса. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а одакле њега познајете? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па, познајем га из виђења пошто, овај, су горе 
биле те активности онако у јеку и онда су све јединице углавном које су биле 
те намене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је био исто у борби? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па, стварно не знам, са мном није био у борби 
али га знам одозго. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која је то година? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: То је било тачније месец новембар 1994. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли познајете Медић Драгана и од када? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Медић Драгана знам боље од Ђукић Жељка, 
њега исто познајем тачније 17.новембар четвртак 1994. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По чему памтите тај датум? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па, памтим тај дан по томе што су ми у сукобу 
са Хејзе, то је нека њихова Муџахединска јединица, погинула тројица 
припадника моје јединице тако знам тај датум и тај дан и време то је било 
јутро, негде 10 до 7. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да и какве то има везе с Медић Драганом? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па, има везе зато што је јединица Шкорпиони 
учествовала у тој акцији, тачније држала је десну страну, десно крило, овај, 
где сам ја био, то је једно место које се зове Гата, Изећићи, Ћевкезовци, Гата, 
тачније засеок Мала Пећа, они су држали то десно крило, десну страну, овај, у 
односу на мене и што је мени Медић помогао да извучем своје мртве људе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Значи пошто је био јак напад и нас неколико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Медић Драган је био у Шкорпионима? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Медић Драган је био у «Шкорпионима», није 
имао никакве везе са мном тада, ја сам од раније познавао једног момка који 
се звао Рајко Олујић и тако сам, овај, њега видео још у тој касарни «Жељава» 
се зове касарна, Личко Петрово Село, касарна «Жељава» недалеко од тог 
аеродрома, овај, на Бихаћу, то је тај један подземни аеродром. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Није подземни него тако, али, овај, да не ширим 
причу, углавном ту сам га упознао, једино сам из те јединице од раније 
познавао Рајка Олујића, знали смо се јер смо из истих крајева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А је ли био Ђукић, Ђукић Жељко је ли био у 
Шкорпионима тад 1994. кад сте причали или не? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја стварно, ја стварно не знам да ли је он био, ја 
њега се сећам по тој његовој корпулентној грађи и сећам га се са тог терена 
горе јер су све те јединице махом биле, значи била је та јединица извиђачи 
Седмог книнског корпуса, па је, па су биле «Црне беретке» и тако даље да 
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сада не причам ко је све био, али између осталог ми смо се сви горе виђали у 
тој касарни «Жељава» где су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад кажете да је био корпулентан Ђукић Жељко, 
како то мислите? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па, мислим на његову грађу, зато што има, онако 
доста је човек гломазан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли он тако после изгледао и у Подујеву? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да, исто, исто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Исто? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Исто, јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да је имао 170 килограма, је ли могуће? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па, то Вам све говори, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А косу, браду? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Е не знам за косу, знам да је Медић имао косу 
дужу, овај, и још на Бихаћу, стално је тако носио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Такву је носио? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ђукић је ли имао браду? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли познајете Боројевић Драгана? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Боројевић Драгана да, познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одакле и од када? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Њега познајем са Косова, значи тачније Подујева 
доле док смо били у Пролом бањи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А пре тога? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нисте учествовали? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У Пролом Бањи сте се упознали? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како је он изгледао? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па, изгледао је као и сада значи што изгледа, 
тако отприлике. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то је? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па, то је ћелав, онако кратко ошишан, ћелав, 
тако на нулу се шишао и висине можда метар, метар и осамдесетпет-шест, то 
је то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У погледу његове грађе да ли има нечег 
карактеристичног? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ништа специфично, сем што се шишао, што је на 
нулу био ошишан, тако, ништа посебно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А у погледу његовог облачења у Подујеву? 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па не, сви смо били у принципу, овај, уз мале 
изнимке, сви смо били углавном исто обучени јер смо задужили униформе, 
овај, овде на Макишу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли имали прслуке? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па неко јесте, неко није. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Боројевић? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Мислим да, могуће да је имао Боројевић прслук, 
знате, нисам сигуран, знам да је, да је Медић, да је Гуљо имао да је он имао 
прслук. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли имао Гуљо можда неки маскирни џемпер? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја мислим да јесте. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да Вас питам за Боројевића да ли је он имао неке, да 
ли је био атлетске грађе или је имао неке тешкоће у погледу померања руке и 
тако даље? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па, мени је деловао као човек атлетске грађе, 
знате шта ту је било много људи с којима сам се ја први пут сусрео у животу, 
овај, верујте ми да ја за многе људе не знам ни како се зову, ни, ако можете да 
ме разумете, јер ја сам ту на том терену први пут једино што сам од раније 
познавао то је Гуљо, Рајко Олујић и још пар људи Боца, значи то су неки људи 
које сам ја знао од 1994 године и с којима се исто касније нисам сусрећо нити 
сам се дружио до негде шта ја знам 1996., 1997. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажу нам неки да је Боројевић Драган био атлетски 
грађен, онако сав утегнут и да му је тако стајала униформа? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па, вероватно да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он каже да није био утегнут јер није могао да вежба 
кад је био повређен. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Могуће да је био повређен, ја не могу сад да се 
сетим детаља стварно, знам за Медић Драгана да је био, да је имао маскирни, 
мислим да је он имао маскирни џемпер, да је имао прслук, заборавићу то не 
могу да тврдим да ли је он имао прслук или није имао прслук, ја само могу сад 
да кажем можда јесте, можда није. Мени је деловао значи као човек који је 
нормалне грађе, нормално се понашао тако да ништа на њему ми није било 
посебно специфично. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад сте се упознали с њим јер сте сазнали његово 
име или његов надимак? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не. Ја његов надимак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад сте сазнали то име? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Његово име сам сазнао значи доле док сам био 
па смо се упознавали али то име мени, јер се ми после тога нисмо виђали, 
нисмо се дружили све до поступка који се водио против мене овде у 
Окружном суду у Београду, значи ја сам поново након Подујева видео тог 
човека на процесу који се водио против мене и никако пре. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А знате му надимак? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, не знам, није ми познат надимак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а Шолаја Миодрага? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па, њега сам знао исто из Пролом бање по 
његовој специфичној грађи зато што је био јако мршав, знам да је био млад, 
чак је било око тога да се он врати кући и тако, углавном знам да је био 
најмлађи доле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био неке крупније или ситније грађе? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Он је ситније грађе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ситније? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, Шолаја је био много ситније грађе и њега 
сам исто видео, мислим сад ово су питања онако мени мало, сад немојте да ме 
схватите погрешно, јер је он, овај, сведочио код мене па сам га и тада видео, 
разумете, значи Шолаја је сведочио у поступку који се води против мене, али, 
овај, враћајући се значи у то време ситније грађе и униформа је на њему 
деловала јако незграпно зато што је тешко било наћи оно број да он ту 
униформу попуни тако да је деловао јако, јако мршаво и онако упадљиво, 
упадљив за око. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због тога упадљив? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли је неко тада у Подујеву носио шлем? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Једини шлем који је носио, да се не би збунио, то 
је сведок П-1. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а «Кинез»? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад је носио «Кинез» шлем? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Мислите на Милојевић Предрага «Кинеза»? Не. 
Могуће да је «Кинез» носио шлем на другом терену, значи када су они ишли 
на други терен јер је та јединица поново ангажована на потезу према планина 
Језерца, овај, према Урошевцу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите ми јер сте Ви тада били војна, 
паравојна, каква сте били организација? Шта сте Ви били «Шкорпиони»? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па, ево овако, то је била, ја не могу сад да Вам 
причам о некој историји јединице «Шкорпиони» јер ја никад пре нисам био 
припадник те јединице. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не историја, мене само ово интересује Подујево, 
немојте историју молим Вас. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам се водио чак имам и потврду за моје 
учешће на Косову коју ми је издао САЈ, значи персонална служба САЈ-а, 
командант САЈ-а тадашњи Живко Трајковић је мени издао потврду да сам ја 
био као припадник резервног састава Специјалних антитерористичких 
јединица, а јединица «Шкорпиони», нама је речено од стране тадашњег значи 
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тада команданта Медић Слободана званог «Боца» да се јединица води у 
саставу МУП-а Републике Србије као резервни састав Специјалних 
антитерористичких јединица МУП-а о чему поседују, о чему је издата и 
наредба да ли од Ђорђевића, Властимира Ђорђевића или већ кога горе у 
МУП-у тада, ко је био већ надлежан за то, али знам сто посто сигурно да је та 
јединица била у саставу МУП-а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не као паравојна, зато ме мало вређа и као 
човека то паравојна где се провлачи мало по медијима, мало овако, неко то 
назове тако па ми сам тај назив, јер је та јединица ангажована од стране МУП-
а. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а јер сте примали неку плату за то време? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да, примана је надокнада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли Ви били на другом терену? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја нисам био на другом терену. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А до кад сте били у том резервном, до кад Вам је та 
потврда, до ког датума? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па, мени је та потврда била буквално ја мислим 
цело време, овај, боравка док сам био на првом терену, а после тога сам радио 
на нечему где сам требао, овај, са сведоком П-1 да, али то о том потом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли Вам је важила та потврда и за то време, разумете 
шта Вас питам да ли сте демобилисани после овог догађаја у Подујеву Ви или 
остали припадници? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ми сви када смо се вратили са терена, значи 
доле смо још оставили наоружање, оно је ишло посебно одвојено од нас сем 
оног ко је имао лично наоружање, ја сам имао лично наоружање, овај, све 
остало значи то су махом биле све пушке 7,62мм, значи аутоматске пушке 
7,62мм оне су ишле одвојено од нас и оне су раздужене али не раздужене да је 
то негде провучено кроз папире него једноставно се враћало у један онако 
камиончић, не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, ја Вас питам да ли сте демобилисани и да ли сте 
удаљени са Косова после овог догађаја? Јединица, да, не само, не Ви 
конкретно него? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: После тог инкримисаног догађаја та јединица је 
враћена, та јединица је враћена и ми сви са њом у Пролом бању где, задатак је 
ту био чак је било значи знам да је долазио и генерал Павковић, да је било 
неке приче да би ту требао бити неки десант НАТО снага ако би случајно 
дошло до копнене офанзиве да би ту могуће да дође до тог десанта и да би ми 
ето у том моменту вероватно учествовали одма у томе, овај, у тој борби ако би 
дошло до неког копненог напада или тако нешто, сад не знам да ли је то ико, 
али знам да је било приче око тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи да ли сте привремено или стално или да ли сте 
уопште удаљени или не? 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не. Ми нисмо удаљени, ми смо демобилисани 
након тог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Кад кажете удаљени, ми смо враћени из 
Подујева. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, да, каже тако оптужба. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да, ми смо враћени из Подујева значи након 
онога што се десило у Подујеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Враћени у Србију у Пролом бању? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, да у Србију у Пролом бању да где је била 
и наша база из које смо и кренули у Подујево, а овај, ми смо ту боравили још 
неких можда десетак дана у Пролом бањи значи са наоружањем, са 
активностима које смо радили, значи мало фискултура и тако то, свако је 
нешто радио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: После тога смо враћени у овај у Нови Сад. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то кад сте враћени у Нови Сад је ли то било 
привремено или су вам рекли, је ли вам речено да је привремено или вам је 
речено можда ћемо вас позвати, можда не или су рекли сигурно ћемо вас 
позвати? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Привремено, нама је речено, то је било, то је 
било привремено и недуго затим је уследио други позив, значи за други терен 
на Косову где су се добиле опет друге униформе различите од оних које су 
биле у Подујеву са другом опремом јер овамо је била специфична ситуација 
стварно није било ни првог завоја ни ништа, овде је стварно било добили су 
људи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли то није од удаљавања ако су вам узели 
униформе и оружје? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па знате шта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је то онда? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не знам како Ви то можете да тумачите, 
једноставно људи кад су се вратили са првог терена вратили су униформе јер 
је тако наложио командант јединице, значи Медић, он је наложио да се 
униформе, да сви раздуже униформе и да се раздужи наоружање, наоружање 
је већ узето кад се кренуло за Војводину и, овај, још у Пролом бањи, а 
униформе су људи враћали горе по приспећу у Нови Сад, након пар дана је 
неко враћо те униформе, а неки можда чак и нису ни вратили, ја сам, ја кажем 
лично униформу коју сам ја узео ја сам је вратио, значи ја сам ту униформу 
вратио, касније сам позван на други терен на који нисам хтео да идем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите ми приликом задуживања и 
раздуживања оружја је ли то било појединачно, уз потврду, са означавањем 
броја пушке? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, не, није било никаквог узимања бројева 
наоружања. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте пушке раздуживали, како? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Исто тако како смо их задуживали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то је? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Тако су буквално на гомилу враћане у камион. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је бројано оружје ко је ко вратио, муницију 
пардон, је ли бројана муниција колико је ко вратио оквира? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, нити је бројана кад је узимана нити је 
бројана кад је враћана, али махом су сви имали по пет оквира за аутоматску 
пушку то је један борбени комплет, муниције је могао да узме колко год ко 
хоће тако да ту није било никакве контроле. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите ми јер сте Ви чули да су убијени неки 
цивили? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И деца нека? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Жене и тако? Где сте Ви били кад је дошло до тог 
убиства? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Кад је дошло до тог убиства у Подујеву, то је 
било ја мислим негде јутро, не могу сад тачно да се сетим, значи да неко ће 
рећи осам, неко девет сати ја нисам стварно тада гледао на, ја сам тада био у 
једном дворишту не знам, овај, ја сам овде чак и нацртао пошто сам прошли 
пут на претресу рекао да ћу Вам нацртати све, овај, ту сам нацртао пет 
цртежа, моје кретање и кретање сведока П-1. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте нацртали пет цртежа? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ево их овде сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А донели сте? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да, донео сам како сам Вам и рекао, односно 
Ви сте то рекли, ја сам онда одмах. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хоћете да седнете и да док причате да показујете на 
цртежима.? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, тако би било мислим најбоље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е одлично, онда ћете да почнете од тога, «ја у 
тренутку када чујем пуцањ» и тако даље, «налазим се ту и ту». 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да. Хоћете овде да? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Морате ту негде да пређете и ви ћете да дођете ту с 
њим. Да ли режија може на документ камеру на мониторе да стави документ 
камеру? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ево ја  могу и на овај монитор ако није проблем, 
ја ћу ставити ту на монитор да покажем, заправо могу овде, да, да. Ево ја ћу 
ићи редом пошто овде ја имам неких пет цртежа које сам нацртао, нисам неки 
стручњак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сачекаћете само да прво укључимо документ камеру 
на мониторе. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: То је први цртеж.  
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли окривљени виде ове скице? Окривљени је ли 
видите? Видите. Браниоци? Пуномоћни, тужилац? Да, у реду је. 
 
 Констатује се да сведок даље износећи шта се догодило где се он 
налазио и како је дошло до убиства ових цивила у излагању се користи 
скицама које је донео и које се гледају преко документ камере тако што 
почиње од скице која је означена бројем 1 и на којој су  означени објекти 
о којима прича што се све даље бележи путем аудио записа, а скице 
приказују преко документ камере. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Пошто значи, да, треба да се укључи. Ево овако, 
значи приликом мог доласка у Подујево, ми смо дошли у Подујево са 
аутобусима то је једна раскрсница, ево овде ја показаћу, значи заједно са 
Рајком Олујићем и још са двојицом припадника ПЈП-а Посебних јединица 
полиције кренули смо низ улицу, значи од правца где смо ми дошли са 
аутобусима, кренули смо да нађемо кућу која би била погодна за смештај 
нашег вода. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је ово правац из кога сте дошли, је ли тако? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, то је ова стрелица то показује правац из којег 
смо дошли ја, Рајко Олујић и двојица припадника Посебних јединица 
полиције. Наишли смо на једну кућу која нам је деловала онако погодном за 
смештај нашег вода и одлучили смо да се сместимо у ту кућу. Претходно нам 
је речено да од људи које смо затекли ту у Подујеву да је све то чисто, да нема 
никог, значи да нема људи, да нема људи у тим кућама и ми смо значи стекли 
неки утисак да је, да би нама ова кућа била најпогоднија за смештај нашег 
вода. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. На то ћемо се вратити ако је то онај догађај где 
је, колико ја видим овде Кастрати Реџеп, јел  тако. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја Вам идем редом како сам, да, да, тако сам и 
нацртао цртеже да би Вам било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, само ћете то онако у најкраћим цртама о том 
догађају са Кастрати Ређепом том кућом и осталом, значи у две реченице. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да. ОК. Да, да, значи ја сам ушао унутра у 
двориште, с десне стране иза капије је била постављена бомба ручна на потез, 
пробио сам ту дрвену, прошао унутра, најпре сам ушао у ову кућу, заправо 
нисам ушао у њу него се чула нека прича из куће лево, ево приказујем, 
показујем је овде, из те куће је изашао Реџеп Кастрати и још њих неколико. Ја 
нисам знао како се тај човек зове али у поступку који се водио против мене 
сазнао сам да се тај човек зове Реџеп Кастрати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: И он потврђује истинитост свих ових мојих 
тврдњи које ја сада вама говорим. Из те куће је изашло неколико, неколико 
цивила заједно са Реџепом Кастратијем, прошао сам у ову кућу другу овде 
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заједно са осталима који су били у дворишту јер се и ту чула нека прича. У тој 
кући је било исто неколико цивила, међу њима је био и Назим Весели, који је 
сам рекао да је био и рањен, а ја сам то навео и у мом исказу много пре него 
што је он то и потврдио, исто потврђује све наводи и истинитост мојих 
тврдњи приликом поступка који се водио против мене, ову групу цивила смо 
припојили овој групи цивила овде, то ћу вам сада показати на следећем 
цртежу, само мало, један, да ову групу цивила смо значи припојили овој групи 
овде цивила. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ево сад следећи цртеж. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Прелазите на скицу број 2, је ли тако? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Цивиле смо извели на улицу, то је ово овде, 
значи тако сам то уцртао на овом цртежу. Они су стали на једно 20-30 метара, 
ја сам био на овој позицији поред капије на тротоару, и пошто цивили нису 
хтели да иду заједно са овим рањеним, нико их није претресао у том моменту 
иако је овај био рањен имао је негде око тридесет и неку годину Назим 
Весели, значи имао је негде око 32 године, значи указивало је све да је био у 
некој борби или већ тако нешто, а познато је да су се они служили свим 
могућим средствима, значи тако да, али смо одлучили да их пустимо и то су 
питали шта да радимо са њима, ја сам рекао да се они пусте. Извели смо их 
низ улицу, кренули су једно 20-30 метара где су они стали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то су ово Реџеп, Назим и остали је ли тако? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да, Реџеп, Назим и остали и ја сам из ове 
позиције пошто су они стали нису хтели да иду даље, спустили су торбе 
поред, ја сам испалио један рафал дужи у ваздух. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: И након тог рафала они су побегли низ улицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Тада Рајко Олујић се враћа да доведе остале из 
нашег вода да би их сместили у ову кућу, а ја остајем како бих обезбедио ту 
кућу и проверио да ли је све у реду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је ово кад налазите је ли тако пиштољ и тако 
даље? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, ушао сам у кућу, тако је, у горњем, на спрату 
лево је просторија, нађен је пиштољ «чешка збројевка М-75» 9мм, у десној 
просторији вамо до улице сам пронашао униформу УЧК-а у орману, иза 
ормана сандук један који је од тромблона али су биле унутра. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а која су ова тројица «Шкорпиона»? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Која су Вам ова тројица «Шкорпиона» који су кренули 
ка Вама? 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Е то је значи кад ја излазим, то је моменат кад ја 
чујем док сам у кући, чујем рафалну паљбу, јаку рафалну паљбу која је мени 
личила на окршај, али значи јака рафална паљба. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је из овог правца који сте означили је ли 
тако? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: То је из овог правца овамо, да. Ја сам изашао из 
куће и из ове позиције сам видео преко пута тројицу припадника 
«Шкорпиона», значи били су у униформама. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Који су то? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: У униформама «Шкорпиона». Ја у том моменту 
нисам препознао те људе нити сам знао ко су али сам у поступку који се водио 
против мене и на главном претресу у Прокупљу рекао да се ради о Роквић 
Павлу, Лукић Златку и Стопарић Горану из разлога што је приликом посете, 
чак ме је Милојевић Предраг, Милојевић ме је чак посетио једном, пошто се ја 
са Милојевић Предрагом «Кинезом». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Познајете, добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Познајем од раније да, он ми је рекао да се ради 
о Стопарић Горану и мени је мој, и о такође остала лица јер су се распитивали 
да виде ко су та тројица јер сам ја њима испричао да су била тројица људи али 
да ја не знам ко су они. То је био мој, у мом разговору са њима, па су они 
распитали се и мени су рекли да се ради о тој тројици људи које сам ја и навео 
као сведоке. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Значи претходно сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи Вас је Милојевић Предраг обавестио ко је ту. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да, преко мог адвоката Калања и онда је то 
дошло до мене да се ради о тим лицима, ја сам њих предложио као сведоке 
одбране, они су сведочили, Лукић Златко није био у могућности да сведочи 
јер је био рањен пред само, неко је пуцао на њега на аутопуту кад је требало 
да сведочи, Стопарић је сведочио, мада претходно што се може утврдити и 
увидом у списе посета Окружног затвора у Прокупљу Стопарић је заједно са 
Милојевићем дошао код мене у посету и потврдио мени наводе јер сам га ја 
лично питао да ли је то истина и потврдио ми те наводе за које сам га питао, 
овај, предложио сам га значи да сведочи и сви су сведочили сем Лукић Златка 
који је био спречен јер је био рањен на аутопуту пар сати пре него. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кроз шта Ви видите те? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја након тога, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чујете шта Вас питам, кроз шта то видите, јер ту нека 
ограда или нека капија или шта је ту? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не. Овде је била једна капија која је касније 
отворена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Значи ту је била капија која је отворена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И кад сте Ви изашли ту после тог рафала шта је било? 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам кренуо како сам ове стрелице уцртао тим 
путем према овој кући из које су изашли Реџеп Кастрати, овде сам тада 
приметио гаражу, ја њу нисам у претходној скици нацртао јер је нисам ни 
видео тада, али сам накнадно видео овде гаражу у којој су била кола, тај зид 
није висок и држао сам се тог зида јер нисам знао шта се дешава, ја сам значи 
мени је, код мене је,  овај, у мојој подсвести је било да је ту дошло до неког 
обрачуна и да морам веома опрезно да се крећем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам видео да су ова тројица људи одавде 
кренула за мном да су ушли у двориште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: То је велико двориште. Ја сам кроз, значи држао 
се тог зида и прошао сам кроз један пролаз, то је ево овде значи тај пролаз. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Повуците мало на доле тај папир да видимо. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Е то је овај пролаз овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Значи ја сам прошао кроз тај пролаз, е сад 
прелазим на следећи цртеж број 3. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Цртеж број 3 и кроз тај пролаз сте дошли овим 
путем ово је кретања је ли тако? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: То је значи, ја сам прошао, ево овде, то је овај 
пролаз кроз који сам ја прошао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Добро се сећам да је то један јако узан пролаз, да 
је с леве стране тог пролаза чесма, да сам видео, прво што сам видео то је 
жена на стази. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: То је једна бетонска стаза, не знам сад тачно 
колико метара али не дуга бетонска стаза, значи можда једно 6-7 метара, 
видео сам женски леш на, тачно преко стазе како лежи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: На десно кад сам погледао видео сам једну 
гомилу, то је хрпа једна лешева била, овај, не знам колико, али сам у том 
моменту видео значи да су ту лешеви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јер то постављено уз неки зид уз неку кућу, шта Вам је 
то? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да, уз сам ћошак овако како сам црвеном 
овом хемијском овде означио ово овде је кућа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а оно тамо иза? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: И ово овде је кућа, не знам да ли је кућа или нуз 
просторија јер нисам улазио у њу, овај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Оно тамо иза те гомиле лешева је ли то неки зид? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Овде је неки зид. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Е то. 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Овде је зид, ја стварно не знам шта је иза зида, 
ни колики је зид али сам у очи ми је, значи, упало нормално та гомила лешева, 
овде се протезо тај зид кућа у коју исто нисам улазио и не знам како изгледа 
унутра, али знам да је кућа, ово је исто кућа написо сам овде «кућа или нуз 
просторија», тако ми је деловало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Осим тих тела да ли ту има унутра неких 
наоружаних људи? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, није било никог у том дворишту сем што 
сам чуо, сем што сам чуо, овај, причу са друге стране иза овог зида десно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И ту је зид? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ту сам чуо, да, да, ту сам чуо неку причу и ја сам 
веома опрезно изашао из овог дворишта кроз овај пролаз, ту сам видео пролаз, 
ту има нека, наткривено је са неким пластичним, нека амфора, неки пролаз 
тако нешто ми је деловало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је ту? То је овде где сте прошли? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: То је овде, овај део, овај део овде, овај део овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ово кроз шта сте прошли је ли то капија нека или 
шта је то? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Мислите на овај пролаз овде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онај други. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Овај други то је капија нека, као капија много 
већи пролаз од овог кроз који сам ја претходно прошао када сам улазио, када 
сам први пут ушао у то двориште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли он има, шта има као капију или је покривен и 
горе неком таваницом? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, горе је нека покривено као неки пролаз 
амфора, тако ми је некако деловало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Изашао сам онако с пушком на рамену и 
спреман да пуцам. Кад сам крочио на улицу видео сам с десне стране много 
припадника ПЈП-а, «Шкорпиона», војске, значи различитих формација јер смо 
сви носили различите униформе. Ми смо имали јединствене посебне 
униформе такве нису имали ПЈП и тако даље, углавном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кога сте познали међу њима? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је био ту од познатих људи? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Е ту сам познао, ту сам препознао П-1, ево овде 
сам означио П-1, он је стајао ту при крају. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Осим њега? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Осим њега ја мислим да више никог нисам ту 
препознао, можда је било али стварно не могу сад да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где је био Томић Милован? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Томић Милован где је био? 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја Томић Милована не познам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шићу? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Шићу не познам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мусу? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мусу не познајете? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па мислим можда сам га упознао, али мени 
надимак стварно ништа не значи, надимак ми не значи ништа. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знате ко је Муса и нисте га видели? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, ја га ту нисам, ја не могу да се сетим да сам 
га ту видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Ковачевића? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не могу да се сетим, могуће да је био ту. Могуће 
да су они сви били ту, сви ти сведоци које сте ви навели, могуће да су они сви 
били ту, али ја се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А Стопарић, је ли трчи он кроз тај пролаз за вама? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Стопарић за мном? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја га, ја сам вама објаснио да ја њега нисам видео 
нити сам га препознао, ја сам накнадно добио информацију да се ради о 
Стопарић Горану, Роквић Павлу и Лукић Златку, ја сам њих на основу тога, а 
мој исказ је њима био да сам ја видео тројицу припадника «Шкорпиона» да 
трче за мном, и они су мени рекли, добро распитаћемо се. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, мени се чини да сте ви спомињали Ковачевића и 
Мусу? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам рекао да ја њих знам, вероватно јер сам их 
упознао, сви смо се упознали доле, али нису људи са којима сам се ја дружио 
или да сам нешто разговарао пуно или претерано јер ја стварно мало сам 
комуницирао доле са људима, чак сам био и сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, него да ли сте га ту препознали на улици међу 
овим људима или у дворишту и тако даље. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не стварно не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чини ми се да сте ви рекли да су ти људи у дворишту? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, ја те људе никад нисам рекао да су ти 
људи у дворишту, никад нисам рекао да су ти људи били у дворишту, значи ја 
сам рекао да је било много припадника ПЈП, «Шкорпиона» и на улици, а не и 
у дворишту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А двориште је било пусто? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Двориште је било пусто сем женског леша на 
стази и овде убијени, гомиле једне хрпе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто сте баш сведока П-1 упамтили ако нисте са 
друтима комуницирали је ли тако? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Зато што је сведок П-1, могу да пређем на цртеж 
број 4. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете, ако сте са овим завршили. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да. Зато што је сведок П-1 мене позвао, 
односно рекао да има преживелих, ја у том моменту значи у том хаосу нисам 
могао ни да претпоставим да су то цивили значи тад човек другачије и 
резонује и реагује, ја сам кренуо ево вам овде значи П-1 са црном оловком и у 
кругу, а овде сам ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: П-1 вам каже има преживелих цивила? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, није он рекао цивила, он је рекао да има 
преживелих. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ви видели да су то цивили? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ви видели да су та тела цивили или су имали 
униформе? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам видео унутра кад сам ушао. Не, стварно 
нисам видео то је, нисам се ја задржавао у том дворишту, ја сам прошао кроз 
то двориште, то је  оно што је моје око ухватило, значи у том моменту, значи 
то је веома кратко и брзо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи да ли сте осим што сте распознали да је ово на 
стази цивил, односно жена да ли сте међу оним тамо лешевима познали да се 
ради о униформисаним лицима? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, па то је било видно на пар метара је било 
видно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли било видно? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Видно је било да се ради о цивилима, ја не знам 
да ли је неко био у униформи у том моменту, разумете значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кад вам је П-1 рекао да има преживелих, шта 
сте ви онда урадили? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја нисам у том моменту стварно, као што сам 
мало пре рекао, нисам резоновао о чему се, шта је у питању тачно, ја сам 
кренуо за њим у то двориште јер је стварно овуда незгодно, то је све ово овај 
део овуда то је све начачкано са кућама, махом куће на спрат где је било 
отворених, затворених прозора, и ја сам заузео позицију поред чесме, значи 
ово је овде чесма, стао сам ту, сведок П-1 је ушао унутра и стао на ову 
позицију коју сам означио са овим кругом и унутра П-1. Окренуо се према 
овој гомили лешева, ја сам видео дете које је вирио негде до пола из те гомиле 
лешева у ком правцу је сведок П-1 испалио хитац и убио то дете, након тога 
смо изашли напоље, хоћете да вам пређем или ако имате неко питање да вам 
образложим.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, само ви причајте.  
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Значи након тога смо се вратили назад на улицу, 
где је вероватно стигло још људи јер сам ту затекао Вулевић Спасоја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На сву ону, онај велики број људи стигло је још људи? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Стигло је још људи, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ту сам затекао Спасоја Вулевића који је нешто 
протествовао и тако даље, он је вероватно приметио да смо изашли ја и П-1 из 
тог дворишта, јер смо једини ја и он тада изашли из дворишта, нико други и 
једино нас двојица смо и ушли у то двориште тада, он је протествовао и ја сам 
чак на његову ту, на његов тај протест рекао шта ти причаш, онако мало сам 
арогантно сам му одговорио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а П-1? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А П-1? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: П-1 не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ништа? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, ништа.  Ништа није, бар ја нисам чуо и не 
могу стварно да се сетим да ли је он са неким у том моменту нешто 
комуницирао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, и је ли онда неко указао помоћ, је ли ушао 
Спасоје Вулевић? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Сад ћу прећи на цртеж број 5. Значи ту смо 
стајали ја, П-1, и сви ти људи који су били на улици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ти непознати? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: На тротоару, на улици да. Тада је дошао 
«пинцгауер» то је војно возило «пинцгауер», тројица, тако ја мислим двојица, 
тројица људи, ја сам овде написао Вулевић и Марковић, јер сам познавао 
Марковића који је био доктор или техничар горе у САЈ-у, медицински 
техничар, они су ушли унутра и носили су у ћебету, ја сам ту ставио како 
носе, некога носе, сад не знам да ли је то преживео значи касније сам сазнао 
да се ради о онима који су преживели. Носили су их у тај «пинцгауер». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Тада док се то дешавало из овог овде правца, 
значи из овог овде правца супротног, значи од нас видео сам неколико 
припадника «Шкорпиона», међу њима сам први у очи ми је упао Ђукић 
Жељко звани Брко, значи он ми је први упао у очи по његовој грађи, видео 
сам Гуљу, видео сам Боројевића не знам Шолају нисам видео и не знам где је 
он био, бар ја не могу да се сетим да је он био међу њима и видео сам кад су 
они прилазили да је Медић Драган пао, и да му је неко нешто давао да пије 
или тако нешто, знам значи да је пао кад је прилазио овом овде док су ови 
људи овде из САЈ-а износили ове лешеве и тада је он, значи они су дошли из 
овог правца, тако да могу сто посто да тврдим да је он пао тада и мислим да 
му је чак Ђукић помогао, да ли му је нешто дао да једе или да попије, нисам 
могао да видим, али знам, или инекцију, али пошто знали смо сви да је он 
шећераш и да прима тај инсулин, углавном то је оно што се тиче овог 
инкримисаног. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. То је што се тиче тих скица. Определите нам 
само још удаљеност рецимо, рекли сте да је ова стаза на којој лежи жена 
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дугачка 6-7 метара, колико је широка? Колико су од ње по вашој процени 
удаљени лешеви? Колико сте ви претрчали? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја значи сви знамо како изгледа једна бетонска 
стаза у неком дворишту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пола метра, метар, тако? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па могуће тако, стварно не могу сада да вам ја 
тврдим ни тих 6-7 метара, можда није 6-7 метара, ја сам овде мало пре 
написао да је ово нус просторија или кућа, ја стварно не знам шта је јер нисам 
био. Овде исто нисам улазио унутра, не знам чак да ли је на спрат кућа јер 
нисам могао да видим од тог пролаза разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А колико сте ви из овог дворишта, одакле сте ви 
дошли, морали да пређете? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Колико сам ја морао да пређем? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: По вашој процени да, метара? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па знате шта, ја стварно то је двориште из којег 
сам ја прошао у ово двориште где сам наишао на ове лешеве. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а колико је то? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Оно је, то двориште је огромно, значи јако је 
велико двориште бетонско. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Које, ово где сте видели тела или оно претходно? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, то претходно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То претходно. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: И ја стварно не могу са сигурношћу да тврдим 
јер ту у неким ситуацијама вам се секунд чини као година верујте ми, значи 
тако да не могу са сигурношћу да тврдим да ли је било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: 200, 300? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да ли је било 100, 200, 300, можда је било и 50 
метара разумете али је мени можда у том моменту деловало као да има 500 
метара разумете, јер је то ипак ситуација када човек другачије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јесте видели у међувремену ту на том месту 
неке ограде? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не могу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Или само те  зидове? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не могу да се сетим, знам да сам на претходним 
цртежима са те стране видео јер сам се држао тог зида јер сам се бојао да ме 
неко не би, да не би неко пуцао на мене, видео сам гаражу и кола, значи 
гаража и кола су била у тој гаражи, ја сам се држао тог зида, тако сам то и 
приметио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Јесте нам објаснили све што сте овде означили 
на скицама? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Махом све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите вратите се на место за сведоке.  
 Да ли режија може да врати слику суднице на мониторе? 
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 Реците ми шта је радио Боројевић Драган кад је Медић пао, шта је 
радио Боројевић Драган? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па он је био исто ту поред њега, значи поред 
њега, ту су се сагнули вероватно да му помогну, сад ја не знам да ли су му 
дали инекцију, да ли су му дали нешто да поједе, али су били ту поред њега, 
посебно Ђукић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли био ту још неко поред Ђукића? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Јесте био, али стварно не знам ко је био. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте видели Сарму? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли знате ко је то? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Знам, знам како је њему име и презиме је ли 
знате? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знам наравно, Сарап Драган. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Како? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сарап Драган. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Сарап Драган једино по поступку који се водио 
против мене, по сведочењу, ја то једино по томе верујте ми, тако да, масу 
људи тих који су сведочили код мене ја их се не бих могао да их се сетим јер 
их раније нисам познавао, и нисам са њима нешто посебно комуницирао, тако 
да стварно масу тих људи и не познајем, тако могу да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Кажите ми зашто је П-1 позвао баш вас? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Како мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто је позвао баш вас да се вратите у двориште? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Стварно не знам зашто је позвао баш мене, 
можда он мене није лично позвао, али сам ја кренуо за њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како вас није лично позвао? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја кажем у том моменту је рекао има преживелих 
и кренуо је према дворишту, ја сам кренуо за њим. Ја сам кренуо за њим, тако 
да сигурно по имену ме није позвао значи да кренем за њим, али сам кренуо за 
њим и описао вам радњу коју јеон урадио, имао је шлем, брада му је била 
мало како да вам кажем, он има много јачу браду, много јачу браду значи сад 
кад би успоредили он нек се сад обрије, ја ћу се сад обријати, видно је да има 
много јаку браду и један дан да се не обрије делује онако мало. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Грубо? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли га ви знате од раније? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли га познајте од раније или сте га упознали овде у 
Подујеву? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па упознали смо се, из града га знам, али смо се 
ту ето онако мало чак и дружили, тако да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Молим? 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте се дружили? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ту док смо били на терену тако да кажем.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, а кад мислим? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: За време бомбардовања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, али кад сте се дружили? Мислим кад сте почели, 
пре Подујева или после Подујева? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја њега пре Подујева познајем из града, то сам 
вам мало пре рекао, значи познајем га из града, пар пута смо седели заједно у 
локалу, али се нисмо нешто претерано дружили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, ја вас питам када сте почели да се дружите? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да, почели смо да се дружимо у Подујеву, 
значи не у Подујеву, него у Пролом Бањи доле то је ето тај. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре овог догађаја или после? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пре догађаја или после? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па и пре догађаја, а после догађаја смо 
разговарали, он је чак бринуо за своју безбедност, јао шта сад ово оно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па он је мало ту пошто је он раније док је био 
тамо ваљда у Борову Селу тако негде је радио за једног човека, не би стварно 
да му наводим име, али није мислим није ништа спорно, он је радио за тог 
човека који је био у сукобу са Боцом, из тог разлога се он плашио за своју 
безбедност јер је сведок П-1 радио у његовом обезбеђењу, тако да је радио код 
њега са још неколико људи у обезбеђењу и из тог разлога се плашио да не би 
он нешто као ту овај награбусио, посебно због тога што се десило доле, па је 
чак са мном разговарао око тога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта се десило? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: То што је урадио у Подујеву, што је пуцао у то 
дете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бојао се да ће Боца да га казни или шта? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па бојао се свакако, он се чак бојао да не буде 
убијен, он се чак бојао, он је бојао се да не буде убијен, да ко зна шта је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од Боце се бојао? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ма не само. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бојао се од Боце Медића? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па не знам, он се цело то време плашио 
буквално сам себе, ето дружио са мном, са мало са Лукић Златком. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли излазио он из собе? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли излазио он из собе и дружио се са осталима или 
није? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Јесте излазио је из собе. Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је ли се дружио са осталима или само са вама? 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па видите ја стварно доле моје кретање је било 
онако јако сам сам себе ограничио што се тиче кретања, чак нисам дозвољавао 
да ми нико уђе, то је био један апартман на спрату рекао сам ко ми уђе на 
врата без куцања да ћу пуцати у њега, тако да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што сте били тако љути? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па из неких мојих разлога на основу онога што 
сам видео, на основу онога што сам тада видео доле, ја сам рекао јасно и 
гласно, мене су звали, ја буквално нисам спавао, ја иначе мало спавам, спавам 
по три, четири сата и дан данас то је ето тако сам не знам ни ја, али рекао сам 
ко ми уђе без куцања пуцаћу у њега тако да сам био у Пролом Бањи сам у том 
апартману. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ручали негде у ресторану или у соби? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да «код Гаре» то је један човек кога познајем 
од 1993. године. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте сви тамо ручали или само ви? Је ли то било 
организовано? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па сви. Да, да, мислим организовано да. Ишли 
смо на ручак, могао си да и за своје паре да наручиш храну тако да је могао си 
да једеш и оно шта се спреми, а и оно шта ти наручиш, тако да. Чак ево ја сам 
и масу људи за своје паре наручивао храну. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте можда чули пре овога, тог рафала према коме сте 
потрчали, неко појединачно пуцање, односно пуцање из пушкомитраљеза? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да. Чула се спорадична пуцњава се чула цело 
време нашег боравка. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, мислим ту негде са улице, из близине?  
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па све је то ту близу, чуло се, на мене је чак док 
сам ишао на мене је пар пута поред зида гађао снајпер, погодио ме је, не могу 
да кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тад у Подујеву је гађао снајпер тад на вас? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, ја сам касније сазнао, ја нисам знао о коме се 
ради, мислио сам да УЧК пошто су они имали ту неку базу њихову, не знам 
ни ја ОВК. Ја сам мислио да они гађају јер нисам познавао ту конфигурацију 
терена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта сте открили ко је био? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Касније сам открио да са торња, водо торња 
неког је гађао снајпериста наш а да није знао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наш? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да, да није знао о коме се ради па је гађао у 
мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам је позната ова ситуација да наводно из тог 
пролаза на улицу излазите ви и још неки Боројевић Драган, односно Боројевић 
Драган излази, мења оквир итд? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Боројевић Драгана нисте видели да мења оквир? 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не. Никог нисам видео да је мењао оквир, ја сам 
лично мој оквир променио у Пролом Бањи, био сам у соби заједно са Рајком 
Олујићем и први пут сам тад скинуо мој оквир и извадио сам кутију од метака 
и тачно је било 10 метака које сам ја допунио у оквир да би био пун. Тих 10 
метака сам испалио, ја нисам знао, знам да сам испалио један тако краћи 
рафал у ваздух када су ови цивили отишли низ улицу, чиме су они потврдили 
истинитост мојих тврдњи приликом главног претреса који се водио против 
мене и ја после тога нисам испалио нити један метак ни у Пролом Бањи ни 
нигде. Значи, чак ни у Пролом Бањи могао је неко да оде да пуца ако му се 
пуца, ја нисам ни пуцао нити знам да је ико други пуцао горе.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' вам познато то да један сведок каже да сте ви 
изашли на улицу викали шта је л' има још дај да то завршимо итд., да сте били 
ви најгласнији, да је ваш говор карактеристичан обзиром на место одакле 
потичете ви и ваша породица? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: То сам чуо. Знате шта, ја сам родом из 
Далмације. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да, зато вас и питам. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Родом из Далмације и доле је код нас мало 
специфичан говор, само ти који су вам то рекли мало су се пермутовали јер 
они нису били у тим крајевима па тако и не знају, јер код нас буквално од 
места до места се различито прича. Код нас православци говоре ђе горе, доље, 
буквално слично црногорском нагласку, док ја чак нисам ни тако говорио, јер 
сам био другачије одгајан, мислим невезано, мој отац и мајка и дан-данас 
причају онако како су причали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Само нам кажите да ли ви имате то, јесте ли говорили 
тако далматински или не, онако најкраће? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, стварно немам те манире. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, да тај ко је тако нешто рекао за вас да је он то 
рекао зато што не познаје уопште тамо како се говори у ком крају? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: То што не познаје мене, чак није ни чуо како 
причам тако да није могао да никако са сигурношћу тврди да сам ја тако 
нешто рекао јер ја то нисам рекао, а и не причам таквим дијалектом и никад 
нисам причао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли вам се можда сведок П-1 жалио да има 
неке проблеме и сукобе од раније са Ђукић Жељком ако се жалио на Медић 
Слободана, да ли се жалио на Ђукић Жељка? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да, то је нешто било исто тако Ђукић Жељко 
да ли је било исто везано за та дешавања нека у Вуковару тамо, Борову, 
невезано за ратиште или тако нешто него већ за не знам шта је њихов сукоб 
био, ја тамо једино сам био док сам, био сам горе у Копачком Риту, али тај део 
не познајем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли се жалио или није, за Ђукић Жељка шта је рекао 
од кога њему прети сад опасност? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Он се бојао Брке. 

К.В.4/08 

ВРЗ 04
34



Транскриптт аудио записа 
са главног претреса од 14.04.2009.године                                                 Страна 24/53 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Бојао се Брке и бојао се Медић Слободана, а пошао је 
ипак са том групом доле на Косово? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па значи бојао се свих јер је ту било маса људи, 
то је било много људи који су први пут приступили тој јединици. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кад је он почео да се боји пре овога или после овога? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па после тога је он мени причао о томе, после 
тог догађаја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. А кажите ми сада да ли је по повратку у 
Пролом Бању командант одржао неки говор нешто везано за овај догађај? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја само знам да је Медић Слободан одржао говор 
пре кад смо ми стигли у Пролом Бању и да је рекао у пар речи, значи не могу 
да ја њега сад цитирам али се односило на то ко је дошао да краде, пљачка 
може слободно да иде кући. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, после овога догађаја да ли је рекао нешто да о 
овом догађају не треба да се прича? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не. Мени лично то није познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо чули то овде од једног сведока да је командант 
тако нешто рекао да се о томе не прич-а? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Видите, ти сведоци прво ако немају чега да се 
плаше, значи ја кад причам истину, немам чега да се плашим и стојим иза 
својих тврдњи чврсто са обадве ноге на земљи и тако корачам кроз цео мој 
живот без обзира на санкције које сносим и дан-данас због тога. Ја се не бих 
никад крио иза псеудонима, имао би своје име и презиме, не бих мењао своја 
имена и презимена него бих имао једноставно своје име и презиме коме се то 
свидело, коме се не свидело. Значи, то сам једноставно ја. Не бих се крио иза 
никаквих псеудонима посебно ако причам истину, значи стао бих и суочио 
бих се са свим. Ако знам за некога да је нешто ја ћу рећи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта ви сада управо нама кажете? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја вама кажем да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта то кажете? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја кажем да ти који су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Конкретно? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: То причали вама тако све нешто иза тих 
псеудонима да из тог разлога сам и тражио суочење са сведоком П-1. Не само 
и са сведоком П-1 него и са сведоком Стопарић Гораном чије се сведочење 
показало не само овде него и у Хашком трибунала и овде мењање исказа. Ако 
је лажно сведочење кривично дело зашто Стопарић Горан не одговара 
кривично. Значи у Прокупљу је дао лажан исказ, мислим разумете, па плус 
његова криминална прошлост итд. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви то сада причате везано за предмет који се, односно 
поступак који се водио против вас, који је правноснажно окончан и где сте ви 
преко ванредних правних средстава тражили и добили одлуку Врховног суда 
колико је мени познато. Сада ћете ми рећи везано за то ко хоће да дође да 
пљачка, да ово, да оно и тако треба одмах да се врати кући. Шта је било с тим 
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налепницама за возила? Шта је било са стварима неким који су уношени у 
аутобусе доле у пртљажник и тако, шта је то? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Чињеница јесте и прво што је мени упало у око 
када смо дошли доле, за мене је пушка тако мајка и отац. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, разумете шта вас питам? Значи, шта је то 
стављено у пртљажник и ко је то радио, шта је било с тим налепницама за 
возила, ето то вас питам. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја не знам како је, која су имена тим људима, али 
је чињеница, ја вам говорим сад чињеница јесте да када смо дошли у Подујево 
да су неки, неки значи, али то су вероватно људи који немају никакво 
искуство који су до јуче не знам ја шта радили, значи да су неки узимали неке 
електричне уређаје. Ја сам својим очима видео кад су носили у аутобус. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Припадници ваше јединице? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У пртљажник аутобуса? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Али ја не могу да тврдим никог по именце. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не питам вас за имена само питам у пртљажнике 
аутобуса? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да у пртљажник. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта је било с тим налепницама за возила? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ништа. Ја и дан-данас имам три четири 
налепнице куће могу да вам покажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И онда шта сте требали, односно шта сте могли или 
шта сте морали да радите с тим налепницама? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Видите овако, те налепнице то су налепнице за 
кола. Ако би било неке потребе, па вероватно сте осетили бомбардована је 
била цела Србија, разумете, значи цела Србија, Косово је део Србије, ја 
мислим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Код налепница смо. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па не због налепница. Ми смо носили налепнице 
као јединица а са налепницама би означили возила која би сматрала да би 
послужила за нашу употребу. Како ћете ви молим вас ићи са аутобусом кроз 
улице доле по Косову. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То је наложио ко, ко вам је то омогућио да добијете те 
налепнице и да стављате? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Налепнице смо добили од команданта, од 
команданта смо добили налепнице, он вероватно од МУП-а. Није их он делио 
или је нешто радио да би сад то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је писало на налепницама МУП или шкорпиони? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: На налепницама је писало шкорпиони, али 
видите ми смо имали ознаке на нашим униформама на левој страни униформе 
је био знак «шкорпиона» а на десној страни је била ознака МУП-а, значи које 
су све јединице носиле, значи ознака МУП-а и на качкету који смо исто 
задужили је била ознака МУП-а, тако да је сто посто нам нико не би дао те 
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налепнице, значи то је налепница коју би ми означили исто кад идете негде у 
акцију чишћење терена па шта ја треба да убијем свог човека, мора да се 
означи да буде препознатљив. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате оно Кастрати Реџеп па онда онај како сте рекли? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Назим Весели. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Где сте те људе после? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја не знам куд води та улица ја сам само што 
даље да иду од те куће да ми не би дошли. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што да иду од те куће, је л' то њихова кућа? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: А шта то мене интересује да ли је то њихова кућа 
кад сам ја припадник снага безбедности војске и полиције кад је било на снази 
ванредно стање и кад ја имам право да истерам не њега доле него вас овде у 
Београду из стана и да тај стан узмем на коришћење. Ја сам значи тад био 
један орган редак који је могао да то уради посебно у таквим условима где је 
нама речено да ту нема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, је л' су то сви из ваше јединице или и МУП или 
сви сте то могли да радите? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Сви. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Сви сте то радили? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па нормално имате наредбу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Полиција ова редовна? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Нормална ствар, постоје за то наредбе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' била нека наредба шта да се ради? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Зна се шта подразумева ванредно стање. Овде 
сте пре три, четири године имали ванредно стање у Београду па нико није 
имао слободу кретања шта се све радило, само се вратите на то, узмите, 
распитајте се значи шта значи ванредно стање или ратно стање и шта имају 
право снаге безбедности у таквим околностима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, у том контексту да вас питам. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Реџеп Кастрати је сведочио, значи у мом 
поступку који се водио против мене он је сведочио, углавном је наводио 
истините тврдње. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате шта хоћу да вас питам. Не то, него хоћу да вас 
питам да ли је била нека наредба или упутство, препорука или како већ хоћете 
шта да се ради са цивилима када ту тражите те куће где ћете да се сместите да 
ли је била нека препорука шта да се ради? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Нема потребе за то давати никакву наредбу јер 
се зна по конвенцији свак ко је служио војни рок је морао да зна шта се ради 
са цивилима. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А то је шта, шта је то? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па то значи да зна се шта све подразумева то 
право, постоје правила да се не пуца у цивиле, да се не малтретирају, не 
повређују итд. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. У том контексту шта се десило кад сте видели 
ове мртве људе ту у дворишту и ту жену? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Како мислите? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како, одакле сад да имали сте упутство, има све то и 
ту одједном нека гомила мртвих људи које ви видите? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам за сваког нормалног човека то је стварно 
један стравичан призор. Ја нисам ишао од једног до другог и гледао да ли је 
неком ушао метак овде или онде, ја патолог нисам, нисам ни доктор, ни лекар, 
знам да пружим прву помоћ, значи ја сам рекао да сам ушао у то двориште, за 
мене је у сваком моменту човек људе они са којима сам ја јер он у том 
моменту ја водим, ја штитим његов живот, он мој, разумете. Значи то су неке 
околности где  је на мене то стварно деловало као човека огавно, одвратно, 
нељудски, разумете, али нисам значи видео ко је то урадио, видео сам шта је 
урадио сведок П-1. Разлози из којих то нисам до сада наводио јесу ти што сам, 
чак ево и госпођа Кандић, ја сам хтео с њом да ступим у контакт из тог 
разлога. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас да не спомињете пуномоћника оштећеног 
тек тако усред свог излагања. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Видите, ја значи вама говорим везано за те 
цивиле, ви ћете мене вероватно сад питати па ето како онда сведока П-1 како 
сте могли да се дружите са њим. Па могао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, нећу да вас питам како сте могли да се дружите с 
њим, ја вас питам за ове људе. Ушли сте унутра, сведок П-1 каже има 
преживелих. Што сте ушли? Да штитите сведоке или да помогнете? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ушао сам унутра, рекао сам зато што у том 
моменту човек, ви нисте били у тој ситуацији, значи сваког човека који је 
провео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да штитите П-1? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Коме је метак зазујао око главе, значи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли чујете шта вас питам. Да ли сте ушли да 
штитите П-1 или да пружате помоћ преживелима? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам ушао да штитим П-1. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' ушао неко од шкорпиона да помогне када је 
дошао др Драган? Кад је дошао др Драган је л' ушао неко од шкорпиона да 
помогне да се изнесу преживели? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Мени то није познато. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли ушли ви кад сте се тако узбудили кад сте 
видели те људе? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, нисам. Нисам ушао, не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Кажите ми да ли сте можда чули касније шта се 
десило ако тад нисте видели, ако је двориште било празно, пусто, да ли се 
причало нешто у аутобусу можда? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: У аутобусу се није  причало буквално ништа. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' причао неко с неким? Је л' неко негодовао у 
аутобусу?  
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја значи нисам чуо да је ико ишта причао у 
аутобусу приликом повратка у Пролом Бању. Знам да су предња врата била 
отворена, да сам ја стајао код предњих врата и чак ми је пушка била спремна 
да пуцам јер нисмо знали да ли ће иза ког жбуна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А ко је био још с вама у аутобусу? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Био је, Боцо је исто био с нама у аутобусу, био је 
Рајко Олујућ, Медић Драган, Боца, П-1 је исто био унутра у аутобусу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је био Ђукић Жељко? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да, па управо сам рекао Ђукић Жељко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а је ли причао нешто Ђукић Жељко? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' причао П-1 нешто? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, он је тек ћутао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли П-1 и Медић Драган неки разговор имали? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Нема шансе. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па нема шансе зато што је П-1 се плашио сам 
себе по том питању а не да је улазио с неким у разговор, значи, не није улазио. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што се он плашио сам себе кад тамо кажете да је 
пуцао у то дете? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја не знам шта је њега навело да он то уради, а то 
ћете морати да питате њега, а што се тиче тог разговора ја вам значи тврдим 
да приче око тога није било. Да ли је неко са неким причао око тога посебно ја 
то стварно не знам и оно што ја нисам видео и разумете ја то не могу да 
тврдим. Ја сам чуо прича и оваквих и онаквих а видите и сами осуђен сам на 
20 година, значи ни крив ни дужан за ово дело, чак сам тражио обнову 
поступка да се поступак споји, да ми припоје поступак у овој групи сада којој 
судите из тих разлога да би се напокон дошло до истине шта се десило у 
Подујеву. Међутим, ето одбијен сам, ја ћу опет да тражим и нећу се никад 
помирити са неправдом која ми је нанешена. Ето осуђен сам на 20 година ни 
крив ни дужан за то што се десило у Подујеву. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а Ђукић Жељко? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: А знам још људи који су осуђени исто на неке 
казне, исто ни криви ни дужни. А Ђукић је био у том аутобусу, рекао сам вам 
и уопште нисам ја нисам чуо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Каже Ђукић да. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Можда је човек рекао али ја лично нисам чуо 
никакав разговор, никакве коментаре по том питању. Било је оно приче шта 
смо враћени и ово и оно, значи познато је да је та јединица враћена из разлога 
што је дошло до убистава цивила у Подујеву. Ко је пуцао доле, мени није 
познато, ја само могу да нагађам или оно што сам чуо, а ја нисам П-1 и нисам 
Стопарић Горан да причам једно па сад друго. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што иначе они то раде, шта је онда њихов мотив да 
тако раде, да терете неког, ко је ни крив ни дужан? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Сад ћу вам рећи њихов мотив. Кренућу вам 
редом – Стопарић Горан материјална корист. Стопарић Горан је радио код 
Ланчужанин Милана званог Камени коме је господин Веско Крстајић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не спомињите ни члана већа. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Али ево спомињем да би вам било лакше па 
можете и са њим коментарисати. Радио је код њега као грађевински радник, 
човек који је користио, не знам да ли је хероин користио али нема дроге коју 
користио није, човек који има значи иза себе криминалну прошлост, који је 
чак у Хртковцима мислим, ја сам дошао до неких података и тражио сам, 
поднео сам кривичну пријаву која је вероватно у фиоци, али доћи ће време 
када ће се и то покренути верујте ми, преклао човека хрватске националности 
и бацио сточну вагу преко њега и ето. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И шта је његов мотив да сведочи овде против неких 
људи који нису ни криви ни дужни? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Његов мотив, ја могу сваког да погледам у очи, 
чак сам поднео кривичну пријаву и извео сам из листа «Данас» један чланак у 
коме је госпођа Наташа Кандић претходно на моје питање током главног 
претреса против мене, ја сам питао да ли се састао Стопарић Горан и 
Стопарића Горана сам питао да ли се састајао са госпођом Наташом Кандић. 
Његов одговор је био не да се никад није састао са њом, да би након три 
месеца од тога госпођа Кандић у дневном листу «Данас» то написала да се 
састајала са Стопарић Гораном и да су припадници јединице «Шкорпиони» 
почели да сумњају у те људе и шта ја знам. Ја сам сазнао да се Стопарић 
Горан састао са Наташом одмах исти дан. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Из ових ваших речи ја закључујем да је Стопарић 
Горан материјална корист, је л' тако? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја ћу вам рећи тачно добио је по информацијама 
да вам кажем, пошто значи причам само истину да би имали увид у сведоке 
какви су. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислите о парама? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, мислим о парама. Стопарић Горан је радио 
код Ланчужанина за неку дневницу као грађевински радник на његовој кући. 
Није имао за пиво, ја мислим да није имао пар пари фармерки. Чак кад се 
вратио с Косова ја сам њега први пут Стопарић Горана упознао, са њим ме је 
упознао сведок П-1 у кафићу који се зове «Тајмс» у Новом Саду, седео је у 
башти. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: У повратку? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Кад смо се вратили први пут с терена. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: И коју материјалну корист је остварио Стопарић 
Горан? 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Стопарић Горан, ја сам преко једног персоналца 
САЈ-а ишао пошто је он рекао како ето је рањен носио је неке фиксаторе на 
руци, на том другом терену је ваљда био рањен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Коју материјалну корист? Коју материјалну корист је 
остварио? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Тад му се завршила нека надокнада од МУП-а  
Србије пензија тамо не знам ни ја шта је све наведено да добија ето, чак је 
добио једну једнократну помоћ, сви су скупљали неки прилог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А П-1? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: А П-1, ево само да вам завршим за Стопарића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па не знам, ајде завршавајте. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Само да завршим за Стопарића, да вам покажем 
каква је то личност. Сведочио је значи у моју корист, кад је добио 500 евра 
тражио је, није добио да сам му ја дао или неко од моје породице него је 
тражио на зајам од мог брата 500 евра и мој брат му је дао 500 евра. Каже, 
немам ништа, мој му је брат дао 500 евра и он је дошао сведочио је тамо 
овамо. Касније, кад је требао да сведочи 08. децембра код мене кад је предмет 
изузет из надлежности Окружног суда у Београду, односно у Прокупљу 
надлежност Окружног суда у Београду, Стопарић Горан ја сазнам да се он 
састао, значи пре тога имао сам телефон, мобилни телефон сам имао код себе 
и разговарао сам с једним човеком који ми је рекао да се Стопарић Горан 
састао с Наташом Кандић у Сремској Митровици и да су причали негде око 
два сата. Након тога мој отац, брат и мој зет су отишли да се виде са Стопарић 
Гораном у Митровицу. Ту је дошао Милојевић Предраг, звани «Кинез». 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Цвјетан, нема потребе толико баш детаљно 
да нам то причате. Кажите нам најкраће остварио је материјалну корист и то је 
то. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Моји су дошли до њега, рекао је да он није 
разговарао са госпођом Кандић да терети мене. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ми га нећемо питати те детаље заиста, ви 
кажете да је остварио материјалну корист и то је довољно. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ево рећи ћу вам још једно да би стекли прави 
утисак. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Можете али само у две речи. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ево у две речи. 08. децембра је дошао да 
сведочи, преспавао је код мене, дошао је да сведочи у Београду 08. децембра 
где је рекао да није способан да сведочи и судија му каже. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То све видимо у списима предмета. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да би 10-ог дошао као сведок под заштитом у 
пратњи тамо не знам ни ја кога, рекао да је то све он је морао, овако и онако, 
али ето њега сад гризе одједном савест па он ето одједном је постао, цео 
живот није био човек а одједном је сад постао човек и рекао је како сам ја 
мењао оквир, како је он чак био. Ево ја ћу вам показати поново скице 
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дворишта где Стопарић Горан тврди да је био два метра у дворишту. Ја сам 
спреман сада да идем. Пазите, замислите човека два метра у дворишту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Цвјетане, молим вас сада да се држимо 
онога. Ми сада овде уопште не разговарамо о томе да ли сте ви или нисте 
пуцали и ко сведочи против вас или у вашу корист. Ми овде судимо Ђукићу, 
Медићу, Боројевићу и Шолаји. Нас интересује њихове активности. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја мислим да вас пре свега треба да интересује 
истина о свему. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли је вама познато због чега Стопарић Горан има 
неке мотиве да сведочи и терети неке људе који то нису урадили, ви кажете да 
је то материјална корист. Који су мотиви код сведока П-1 шта ви мислите? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Код сведока П-1, ја сам сведока П-1 он је. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Најкраће. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Најкраће речено не само, не ради се о 
материјалној користи, ради се о његовој кожи кад осети да је у шкрипцу и да 
може за нешто да робија 20 година даће своје дупе а не име и презиме да 
сведочи. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Водите рачуна о речнику пред судом. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам човек, тако се изражавам, ако ћете мене да 
разумете разумећете ме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећу ако се тако изражавате. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Казните ме слободно нема никаквог проблема. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мораћу да вас казним ако наставите тако. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја вама значи говорим. Гледајте ја сам мојој 
судији рекао у претходном поступку, значи судија која је слепа за истину и 
мртва за правду, ја овај суд сматрам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас да не спомињете колегиницу, значи ви 
кажете да П-1 тако сведочи? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја не спомињем вашу колегиницу, него ја 
сматрам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Слушајте ме. Кажете да сведок П-1 сведочи тако да би 
избегао сопствену кривичну одговорност, је л' тако? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, то је први повод и једини, значи да би он 
избегао кривичну одговорност. Да ли је он имао, стварно за њега не могу да 
тврдим да ли је он имао неку материјалну корист од тога али могу да тврдим 
значи оно што сам ја видео, оно што сам ја разговарао са њим, оно о чему смо 
ја и он касније разговарали, чак је са мном разговарао док је био и у Канади и 
у бекству, знам пасош који је имао, знам чак име и презиме. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знате, ту смо вам ми дали име и презиме. Хвала вам 
сада, то смо сада завршили. Сада ћемо да видимо да ли чланови већа имају 
неко питање за вас? Не. Ви? Не. Да ли ви тужиоче имате неко питање за 
сведока? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Шта је било с оним сандуком тромблона? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неки сандук тромблона? 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, то није био сандук тромблона, то је био 
сандук од тромблонских мина пошто ја јако добро познајем ту терминологију 
кад видим неку ствар која је везана за војску или било шта од наоружања 
позната ми је, тако ми је био познат и сандук који није био од бомби него 
сандук од тромблона у коме су биле ручне бомбе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Добро је. Па добро шта је било са тим? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Тај сандук је остао у кући на спрату у првој соби 
с десне стране иза ормана који се налазио уз леви зид до завесе и између 
прозора и ормана. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Јесте ли некоме пријавили да ту има бомби? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Причао сам да сам нашао ту бомбе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Коме сте то? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па причао сам онако између нас. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па не значи ништа између вас него да ли сте некоме 
ко је надлежан за то пријавили да сте пронашли сандук бомби? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да ли је вама познато господине тужиоче? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Одговорите на питање тужиоца, немојте тако. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Колико је оружја нађено на Косову не само тада. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Питање је да ли сте пријавили некоме, да или не, 
једноставно му одговорите? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не знам шта сматрате пријавити, у току ратних 
дешавања шта је за вас пријавити. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли сте обавестили команданта? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја у том моменту након пуцњаве коју сам чуо 
нисам, није ми пало на памет да носим пре тога сандук бомби да пописујем 
бомбе по бројкама као што би ви радили и истражни судија јер ја истражни 
судија нисам, него сам на месту где је била пуцњава. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Поменули сте да је Лукић Златко био рањен пре 
сведочења на путу за Окружни? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Сремска Митровица-Београд на ауто путу. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Кад је то било? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: То је било мислим тачно тада је мој предмет био 
у надлежности Окружног суда у Прокупљу, то је било, немојте ме узети, али 
мислим да је у периоду између 09-ог или тачније 11. новембра 2002. године.  
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где је он пошао? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Он је пошао према, мислим из Митровице према 
Новом Саду да би дошао до мојих и заједно да крену према, моји су га чекали 
било је негде 2 сата око поноћи да крену према Прокупљу. Ја сам то сазнао у 
паузи суђења да је Лукић Златко рањен. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Је л' то уобичајено да сведоци који треба да сведоче у 
поступку против вас прво преспавају код вас кући па онда иду на сведочење? 
Је л' су то био једини случај или је било још случајева? 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па тако ја исто вама могу дати контра питање да 
ли сте ви рецимо после мог сведочења прошлог разговарали са сведоком П-1 
на све ове околности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче немојте то да питате да ли је уобичајено. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли је било још сведока који су пре него што су 
сведочили? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Видите, код мене кући и дан-данас, значи назову, 
ја имам, дуго времена дружио сам се, упознао сам много људи иако сам 8 
година у затвору и ти људи зову. Па шта сад треба ти људи да престану да се 
чују са мном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Пита тужилац да ли разумете, да ли је још неко од 
сведока био код вас и заједно са вашим родитељима? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Никако ако мислите. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да или не? Је л' чујете, да или не? Осим Лукић Златка 
је л' ишао још неко с вашим? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, ако алудира тужилац на то да ли је сад 
неко. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: То на шта алудира то. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, зато што сте рекли малопре да је сведок 
Демировић 08.12. преспавао, сведок Стопарић пре него што је 08.12. сведочио 
у Палати правде да је провео ноћ, преспавао код вас у кући то сте рекли? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, тај сведок кога сте ви навели. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Стопарић? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Стопарић је пред суђење 08. децембра 2003. 
године преспавао код мене, ишао је с мојим братом на пицу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужиоче, зашто нам је то сад важно за овај предмет? 
Мислим зашто то ко је спавао код Цвјетан Саше? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Преспавао је јесте тада код мене. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Почели сте па нисте завршили, отишли сте са 
сведоком П-1 у то двориште, вратили сте се да би њега штитили. Е сад је 
питање од кога да би га штитили? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Објаснио је то да не зна од кога. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам објаснио, ја стварно нисам у том моменту 
размишљао нити ми је пало, значи у мојој подсвести ми није пало на памет. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро је Цвјетан Саша одговорили сте. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Од кога, је л' био неки напад? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неко од припадника јединице, рекао је да пошаље да 
штити припадника свог јединице. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Али од кога да га штити? Ко је то нападао 
припаднике његове јединице? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Нећемо да губимо време, изволите одговорите од  
кога, од терориста, од ове  као супротне  војске, од кога? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Од терориста, ја значи ако већ штитим неког од 
терориста. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Па јесте ли негде успут или негде, видели неког 
терористу ту у Подујеву, у тим двориштима јесте ли видели? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Можда сам их 10 убио али није предмет овог 
интересовања, нећу да причам о томе. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Није било много времена пре тога, први дан сте 
отишли на Косово па питам вас јесте ли тог дана у тим двориштима видели 
неког терористу? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Принцип је да се штити тако, тужиоче. Објаснио је да 
је   принцип да се. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, ево кратко и јасно не. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Ако сте видели да је пуцао у дете, то вас исто и сами 
сте нешто хтели да кажете али нисте завршили, јесте ли пријавили П-1 некоме 
зато што је убио дете? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, нисам га пријавио никоме. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Зашто? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Једноставно нисам га пријавио. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да ли сте га икад поменули у неком од својих исказа? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Како да га, значи ја, знате шта, ја нисам неко ко 
ће да прича иза леђа, ја значи имам конкретне доказе и чињенице с којима. Ја 
сам сведока П-1 чекао да се ја сусретнем са њим да он буде изручен из Канаде 
нашем правосуђу. Међутим, до тог није дошло. Кад је дошло до тога одједном 
кад сам чуо да је он постао сведок. Па вама сам господине тужиоче слао допис 
да обавим разговор с вама на те околности јер сам се крстио и левом и десном 
кад сам видео шта су урадили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Тужилац пита зашто нисте рекли некоме ту у аутобусу 
одмах после постројавања Спасоју Вулевићу, вашем команданту или 
Павковићу кад је дошао тамо у Пролом Бању или било коме да је сведок П-1 
убио дете? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто нисте? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не могу да објасним али једноставно нисам 
стварно рекао. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: На крају ко су били командири водова? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па командири водова у коме сам ја био био је 
Рајко Олујић, значи Рајко Олујић био је ја мислим Медић Драган или и овамо 
Ђукић Жељко, не знам ко је још, стварно не могу сад тачно да тврдим да ли је 
био овај или онај, али мислим тих неколико људи, мислим да је било 4 вода, 
тако 4 командира одељења. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала. Да вас питам пре него што пуномоћник почне. 
Да ли је ко остао или су се сви вратили у исто време у Пролом Бању? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да, остао је ја мислим један комплетан вод 
који је припадо јединици «Шкорпиони» и они су дошли касно навече. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што су остали? 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: То стварно не знам што су остали, који су 
њихови мотиви били да они остану. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мислим да ли им је наређено да заврше нешто или су 
се изгубили или шта? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, у то не верујем да је њима било шта 
наређено да нешто ураде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесу ли се изгубили? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Они су углавном остали, знам да је тај вод 
довезен у Пролом Бању негде навече. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Пуномоћник оштећених изволите? 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли се сећате је ли било неког именовања командира 
кад сте били у Пролом Бањи, на повратку кад сте враћени да ли је командант 
Боца да ли је неког именовао, одредио за командира вода? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да ли га је одредио за командира? 
НАТАША КАНДИЋ: Да, да ли је било неког? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Мени стварно није познато, то не могу да вам 
тврдим јер ми није познато. 
НАТАША КАНДИЋ: Је ли вам познато је л' неко кад сте били у Пролом Бањи 
колко самоиницијативно истраживао, питао около да дође до тога шта се све 
догодило, ко је пуцао? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, доле је било чак редовне полиције, тек у 
јединици «Шкорпиони» ником није пало ни на памет нити је ко причао о томе 
а ту је била чак и полицијска испостава из Куршумлије, била су двојица, 
тројица полицајаца никад нико није ништа постављао никакво питање везано 
за тај догађај. 
НАТАША КАНДИЋ: А док сте били у Подујеву испред ту кући Реџепа 
Кастратија и Ђате, је л' било неких припадника локалне ПЈП? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Јесте, они су. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли се сећате неког од њих? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја вама не могу да тврдим, не сећам се стварно 
по именице, не могу да вам тврдим да ли су били локални ПЈП или одакле су 
дошли пошто је било много тих ПЈП из Војводине, из Србије, одавде, оданде, 
знам само да су они имали те ознаке, имали су посебне те различите су имали 
те прслуке борбене на којима је на полеђини писало ПЈП. По томе могу да 
знам да се ради о Посебним јединицама полиције, само по томе, али не знам 
да ли је неко. 
НАТАША КАНДИЋ: Овде нам је кад је сведочио сведок П-1 помињао неку 
фотографију, да ви имате неку фотографију на којом сте са неким 
припадником «Шкорпиона» који је плав? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја фотографију лично не поседујем али је тачно 
да смо се испред, не испред хотела «Радан» где смо боравили, него мало доле 
ниже испред тог ресторана неко је нас сликао, ајде као у групи да се 
фотографишемо и ту је урађено неколико фотографија. Ја стварно немам, од 
свих ових дешавања ја нисам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је с вама на тој слици? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Али постоји, значи тачно је да смо се 
фотографисали, а не знам стварно ко је фотографисао и код кога су те 
фотографије. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ко је све са вама ту ви и ко још? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја мислим да је чак био и П-1, стварно не могу да 
се сетим колико је нас било, али ту из тог ресторана онако скупили смо се ту 
на гомилу нас можда једно 7, 8. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' неко плав био ту с вама? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не могу да се сетим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Плаве косе? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не могу да се сетим, али већ кад питате за плаву 
косу то сам чуо накнадно да се ради ту жену коју је да је убио неко ко је плаве 
косе, висок, ја стварно не знам име и презиме човека и да сад неког оптужујем 
не пада ми напамат, значи кад нисам у нешто. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од ког сте ви то чули? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па чуо сам и од П-1 и од тих тамо онако кроз 
причу, рекао сам и малопре чуо сам много прича везано за то, али не могу да 
нешто тврдим што нисам лично видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Изволите? 
НАТАША КАНДИЋ: Само још, да ли се причало ко је тај високи плави, да ли 
се дошло до имена ко је? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја не могу да се сетим стварно, ја не могу да се 
сетим 99% тих имена који су били у јединици, значи тих неколико се сећам 
које сам познавао од раније и с којима сам се више, с којима сам више 
комуницирао, а лично за тог плавог не знам, стварно не знам како му је име, 
мени није познато. 
НАТАША КАНДИЋ: Да ли постоји, да ли сте виђали тог плавог тамо? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да ли постоји? Ја не знам, могуће да постоји али 
ја не могу да тврдим да ли је онај плави тамо пуцао ако нисам видео да је 
пуцао, вероватно значи ако постоји онда је био ту, стварно не могу са 
сигурношћу да одговорим на то питање. 
НАТАША КАНДИЋ: Немам више питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, хвала. Да ли браниоци имају питања? 
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Председнице већа, мислим да је итекако 
битно да сведок слободно изнесе да кажемо, да га на ниједан начин не 
ометамо у његовој интерпретацији, мотива зашто прво Стопарић и зашто П-1 
који су мотиви, јер нама су битни изузетно мотиви поготово П-1 зашто 
сведочи итд. тим више што знамо, знамо процесну улогу коју је П-1 имао 
раније па бих ја молио, можда ћемо предлагати и суочење између господина 
Цвјетана и П-1, ја бих молио да слободно изнесе своје виђење господин 
Цвјетан у том смислу. Важно је за одбрану можда већу није. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Перковићу, па сведок Цвјетан не да је 
изнео слободно него је потпуно изнео живописно и својим речима кад је 
користио израз који суд не користи. 
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Он је рекао нешто у Канади итд. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он је рекао да он жели да извуче своју кожу, да не 
употребим израз који ће бити у транскрипту, који ћете ви видети. Мислим да 
је то потпуно јасно. Шта још ви желите да га питате? Изволите питајте га ако 
мислите да још нешто треба да дода? 
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: На основу чега закључује господин Цвјетан 
да П-1 хоће да извуче своју кожу? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: На основу тога што ми је јако добро познато док 
смо били у Окружном затвору, ево ово први пут износим иако сам са тим 
човеком имао добар однос, ја и сведок П-1 током боравка у Окружном затвору 
у Прокупљу смо били заједно у истој соби иако смо одговарали за исто 
кривично дело, у истој просторији смо били и имали смо доста времена да 
разговарамо о свему. Након тог изласка кад је на жалбу тужиоца Николића 
предмет враћен у истрагу ја сам отишао једноставно са тим да ме приведу, са 
тим папиром сам отишао да ме приведе јер сам ја то добио поштом кући, 
значи она службена пошта, потписао сам и отишао сам значи у МУП да ме 
приведу, тражио сам да ме приведу. Међутим, они су рекли ма јок какви, нема 
од тог ништа и тако даље, да би контактирао са, звао сам тада сведока П-1 он 
је био у Бешкој колико се сећам а после тога смо чак моја породица и његова 
се дружили, ишли смо код њега, они су били у некој кућици малој па је његов 
отац рибар и правио рибље чорбе, па смо чак ишли горе састајали се итд., он 
је рекао да једноставно он нема шта друго него морамо бежати да ћемо бити 
убијени од ових или од оних. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Од којих ових, оних? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па он се увек плашио те стране овамо, односно 
да га не би неко из Државне безбедности скинуо, држава већ, да не би стајали 
иза тога јер је такво време било. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што држава да га скине а не људи чије је дете убио? 
Да ли се бојао он од тих људи чије је дете убио? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не знам да ли се он бојао тих људи, то морате 
питати њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, бојао се Државне безбедности? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја знам колико се он плашио оног другог и знам 
да смо преко тог човека кога је он некада чувао који је био у сукобу са Медић 
Слободаном Боцом да је преко њега, да су преко њега узета два пасоша, два 
хрватска пасоша са оригинал фолијама, имена неких из Осијека и ми смо са 
тим пасошима прешли у Босну исти тај дан у Републику Српску и тачније у 
Бања Луку где сам ја имао нека познанства и ту смо били у једном стану и он 
је хтео да ми идемо за Берлин П-1, да се склонимо за Берлин, а смештај тамо и 
све остало нам је објаснио тај човек који је. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, ви сте нам објаснили та ваша путовања, ти 
фалш пасоши и остало. Знате шта мене интересује, завршите нам ово за 
Државну безбедност и ко је тај други од кога се бојао П-1? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Бојао се ја мислим од Боце. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Што се бојао од Боце? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па вероватно шта је он био с овим човеком 
овамо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С којим човеком је био овамо, значи то нам реците? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: То је човек који се зове, његово пуно име и 
презиме Чанчаревић Миленко, звани Чанча. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Знамо то име, значи шта су били, у каквим односима 
Боца и Чанчаревић? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: То ћете морати питати њих, ја у њихове односе 
не улазим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је вама рекао П-1? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па да не знам ко је радио, ко је тамо радио за 
државу, обезбеђивао нафту и обезбеђивао да та нафта долази за Србију која је 
не знам ни ја нешто друго тамо радио, ја то не знам стварно, знам да из, кажем 
вам то су приче рекла-казала, ја стварно не желим да сад интерпретирам оно 
што је он мени везано за то, значи можете питати Медића, можете питати тог 
Чанчаревића. Знам да је он радио да му је Чанчаревић, да је Чанчаревић мени 
и њему обезбедио то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Обезбедио пасош? Зато што се он бојао и од Боце и од 
Државне безбедности? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја се у том моменту. 
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Мени је питање да ли је П-1 био љут на 
Слободана Медића због тога што није заштићен био током поступка? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам се на сведока П-1 наљутио највише значи 
када је отишао на други терен, ако је он рекао мени шта се десило, како, ето 
како се он боји због тога што је убио то дете итд., ја сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А што би он вама то рекао ако сте ви то видели? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па он је причао колико се плаши тога, да ли 
разумете. Кад смо се вратили с терена ми смо разговарали најпре, то је био 
један клуб зове се «Медисон на Спенсу» у близини мог стана са неким 
инспекторима везано јер је њих интересовало да с нама контактира садашњи 
начелник СУП-а Нови Сад Миладин Кострешевић. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Чекајте, опет га питајте молим вас. Само одговорите 
на ово што вас је питао бранилац. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам био љут на сведока П-1 када је отишао на 
други терен, а претходно мени прича како се боји тих људи, како је он убио 
доле а боји се сад њих а опет је отишао са њима на терен. Ја сам се то 
наљутио, ја на други терен нисам отишао, значи нисам отишао из мојих 
разлога почео сам да радим на томе на чему смо требали и ја и он да радимо, 
он је отишао на тај терен, мени значи тотално нејасан његов потез, касније 
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смо били ухапшени ја и он, ослобођени, у бекству је био, мислим то није 
бекство него страх да ја се нисам плашио лично Медића нити се плашим 
никог у животу. Значи, имао сам разлог за страх јер сам отишао с папиром, 
добио сам папир да се предмет враћа у истрагу где и није се водило као 
кривично ратног злочина него  више као убиство. Ја сам тражио да ме 
приведу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али бранилац, је л' имате још нешто да питате овако 
можа јасније? 
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја бих молио можда и можете да прочитате, 
а могу и ја интерпретирати исказ, иако то свега је то на интернету. Исказ П-1. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не знам да ли он то може да чита. 
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: У оном делу. Како да не могу, да немају 
комуникацију. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви имате комуникацију? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Значи имам ограничену комуникацију. 
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Али знају, у затвору имају који раде с 
интернетом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите шта ви предочавате? 
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да предочимо онај део, то баш ево када је 
сведок говорио где је П-1 тврди за сведока господина Цвјетана, описује 
слично догађај као и Цвјетан после те пуцњаве итд., каже Цвјетан видео је ту 
лешеве, где су скупљени Шкорпиони и где они стоје испред али П-1 шта каже 
да се није он вратио него тврди да је Цвјетан ушао и да је ушао неки Босанац, 
неки Сарајлија, неки нижи који је ушао са Цвјетаном у двориште и да је онда 
чуо пуцњаву. Значи, он не спомиње себе него убацује неког да ли ви знате 
неког, да ли сте се ви тамо дружили или видели да је био неко низак изразито, 
Босанац, Муслиман? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да се можда зове Муса? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ово само могу да схватим значи као његов страх 
од мене, значи од онога шта ћу ја да кажем за њега шта је урадио и само значи 
то могу да схватим тако како бих сачувао своју кожу по сваку могућу цену јер 
је свестан радње коју је учинио, коју значи зна да сам ја био, зна да му ја нећу 
остати кратак, значи да ћу му ја рећи у очи од А до Ж, значи сад не знам да ли 
ће он мени моћи да каже у очи оно што ћу ја њему да кажем. Ја се не кријем 
иза никаквог псеудонима, значи имам име, имам презиме, имам своју реч, 
тако корачам кроз цео живот, значи ја вам гарантујем да, значи он то што је 
тада рекао ја први пут чујем, никада ја никакав исказ нисам видео везано за 
овај предмет иако ме је интересовало. Једино што сам могао да видим то је на 
телетексту и то ставе пола сата и то избришу и са телекста. Значи, чак неке 
новине, ја значи узимам штампу редовно читам, уопште не могу да пропратим 
ни ко је сведочио и стварно немам увид у то. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи, он је ово споменуо да сте ви са тим неким још 
човеком враћате унутра да би себе спасио? Добро. То је било питање. 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ово први пут чујем, значи његове наводе, значи 
не, значи он је заправо, односно ја сам са њим ушао у то двориште. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: На његов позив? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, а не да је неко други ушао са мном. Ја вам 
значи могу, значи оштећени ја не знам какве су исказе давали, сматрам да је 
њима највише битна истина од свих нас овде који се налазимо. Оштећени у 
предмету који се водио против мене су јасно показали на сведока П-1, значи 
описивали неке радње које су мени из приче које је он мени описао потпуно 
јасне и знам, значи тачно је да је он имао шлем, тачно је да је он имао браду, 
да је он изгледао тако и тако, тако да, мислим страшно. 
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да ли сте ви господине Цвјетане спремни да 
се суочите иако ви нисте под заклетвом, са П-1? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он чак инсистира на томе. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам инсистирао на прошлом овом кад сам био 
овде да се суочим са заштићеним сведоком под псеудонимом П-1. такође 
тражим да се суочим са сведоком Стопарић Гораном јер значи његове исказе 
које је давао раније значи то све може да се узме у обзир да се ради о истом 
кривичном делу, су контрадикторне. Значи, ја сам у међувремену, односно 
док је сведок П-1 био у бекству ја имам чак снимљен телефонски разговор 
између сведока П-1 и моје породице. Сведок П-1 је с овим предметом који се 
води против мене био упознат од првог дана јер су му слати сви папири и сва 
документа у Канаду, па се жалио он мени ја сам у Окружном затвору имао 
телефон, мене је позивао једном, не могу сад тачно да вам тврдим, али мислим 
једно пет пута да ме је сведок П-1 позвао и где је рекао чак да заступница 
оштећених госпођа Кандић тамо врши хајку против њега, да је чак довела у 
тај градић Винзор те оштећене Албанце да су, био је каже неки огроман 
протест Албанаца, каже брате изгледа да ће ме скембати овамо, дај молим те 
напиши ми, овако ме је замолио, за Хуман рајтс уоч да он нешто неки 
документ да му ја то напишем својом руком. Ја то нисам хтео да напишем 
иако сам га држао у неизвесности. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Цвјетан, сада ћемо се држати овог поступка 
овде који се води против окривљених што сам вам прочитала на почетку. Са 
мотивима сведока П-1 смо ја мислим разјаснили, изволите са вашим тим 
жељама и предлозима да се суочите. Изволите? 
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Ја не знам шта је с тим поступком, не 
можемо да видимо. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: С којим поступком не можете да видите? 
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Да је вођен поступак против П-1, разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставите са питањима молим вас. 
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: На неким основима подиже оптужницу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас да наставите са питањима за сведока 
Цвјетана. 
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АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: У ствари једно питање. Да ли је сведок 
Стопарић, да ли вам је познато, вратио вашем брату икад тих 500 евра? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, никад. Он је човек рекао у Хашком 
трибуналу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Хвала вам, довољно је. Значи нећемо да то даље. 
Добро, није никада вратио. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Поднео сам кривичну пријаву за лажно. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Уколико је то у концепцији одбране вашег клијента 
Медић Драгана важно да је сведок Стопарић вратио овде тих 500 евра онда 
ћемо тиме да се бавимо. 
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па ми проверавамо кредибилитет Стопарића 
сведока. Пет пута је већ саслушаван, пет пута га у лажи хвата, пет пута тог 
Стопарића. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Молим вас да ћутите док бранилац прича. 
АДВ. МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: И само вас молим да путем видео линка 
одмах припремите и извршите нарко анализу пре његовог сведочења. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Браниоче, молим вас господине Цвјетан. Да ли остали 
браниоци имају питања. Изволите, бранилац Саша Петровић. 
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: (адвокат Миодрага Шолаје) – Пошто, с обзиром на 
сведочење које је данас а и 26. јануара дао овде сведок Саша Цвјетан ја ћу га 
питати само да ли му је познато да ли је у јединици постојао неко ко се звао 
Далибор и евентуално презивао Мехмедовић, Мемедовић или Муратовић? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Мумовић?  
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Ја читам судија из транскрипта који је, значи вама 
није познат ни да је неко имао такво име и презиме? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, мени стварно није познато. 
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Сад ме интересује друга ствар. По вашем 
сведочењу Стопарић, Лукић и Роквић су ушли у двориште иза вас и кретали 
се иза вас. Јесу ли они изашли, односно прошли истим путем као и ви? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не знам, ја сам њих изгубио из вида када сам 
ушао у ово двориште, тако да не знам, не могу да тврдим даље њихово 
кретање, куда су они отишли, значи и не могу као што сам навео да тврдим да 
ли се ради о тим лицима. Мени је значи речено да се ради о тим лицима, ја сам 
тако навео, али ја сам претходно рекао да се ради о тројици лица који су били 
у униформама шкорпиона али да не знам ко су. Онда су се накнадно 
распитали да се и мени су рекли да се ради о тима па сам ја тако њих и 
предложио на главном претресу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сте објаснили. Изволите? 
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Само ме интересује. Након свега овога, значи док 
стојите ту на улици да ли је ту Стопарић био? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Мислим да, не могу да се сетим, мислим да је 
био, али не могу да се сетим стварно. Много је људи ту било, ја не могу да, 
значи само могу да вам кажем ону радњу како сам и описао. 
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АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Сад ме интересује још једна ствар. Кад сте поново 
ушли у двориште сведок П-1 је пришао лешевима који су били значи овде 
између куће, да ли је он пришао тим лешевима па се одмакао и пуца или 
одмах и са које удаљености пуца? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не могу да будем сигуран али мислим да се ради 
о пар метара, удаљености од пар метара јер је П-1 био с моје десне стране како 
сам гледао у правцу тих кућа, с моје десне стране на једно можда 2 метра 
максимално и одатле је пуцао, значи сад не могу да одредим тачну раздаљину, 
али пар метара и од њега до тих можда 4, 5 метара до те гомиле лешева. 
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Ја морам да вас питам. Дете је било лицем 
окренуто према њему или леђима? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Према њему лицем окренуто, тако сам и видео да 
је дете живо и вирило је из те гомиле лешева скоро до пола. 
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Је ли нешто плакако или? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Стварно не знам. 
АДВ. САША ПЕТРОВИЋ: Ништа, само толико. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро хвала. Где је Лукић Златко сад? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја стварно немам информације где је Лукић 
Златко, јер са човеком нисам ни у каквом контакту. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Па је ли сведочио после код вас? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, никад није сведочио тако да стварно не знам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Је л' мислите да то што су пуцали на њега везано за 
сведочење у поступку против вас или нешто овако? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, није било везано за сведочење, али тада сам 
ја био убеђен, па је чак Ратко Зечевић, некадашњи начелник топличког округа, 
мени рекао у паузи, ушао је човек унутра у паузи суђења и рекао ми да не 
мислим јер сам ја кад је он то мени рекао, ја сам помислио да се ради, да је 
везано за сведочење, не са моје стране или неког неко откуд знам ко шта може 
још да уради, ко какав интерес има у свему томе јер је мени тај човек био јако 
битан да он да исказ. Међутим, ја сам накнадно сазнао да се ради о нечему 
сасвим другом, да је њему неко украо кола. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неке његове активности? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, па је нешто сасвим друго, значи није везано 
то његово рањавање за његово сведочење нити сам ја тада помислио да се 
ради о томе, јер шта ћу, помислиће човек пар сати пре тога је рањен. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли окривљени имају питања? Изволите?  Изволите 
молим вас ту на слободан микрофон, где год хоћете.  
ОПТ. ЖЕЉКО ЂУКИЋ: Хтео бих да питам сведока, само прошли пут кад је 
дао исказ овде говорио је да је сведок П-1 чак тражио да га сведок заштити од 
мене. Да ли би могао то сада у вези тога укратко шта је то било? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па везано знам да се он тебе плашио, сад који су 
разлози, његови мотиви тамо из, шта је то стварно не знам, али знам да се он 
тебе плашио, Боце, Брко је рањаван био је нешто тамо, не знам ни ја шта је 
било.  
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ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Говорили сте о одласку сведока П1 у неку апотеку по 
лекове прошли пут? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: А јесте, јесте, провалио је апотеку кад смо 
дошли, изашли из аутобуса, он је провалио апотеку и ушао унутра, ваљда узео 
неке лекове, ја сам га чак питао што то радиш, он је рекао ето тако да има тих 
лекова и не знам ни ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За јединицу, за кога је узимао лекове? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ма не, за себе, шта за јединицу, шта ће за мене, 
ја таблете не пијем, никад у животу нисам пио. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Да ли је он то урадио по нечијем наређењу? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Ви сте рекли овде колико сам ја вас разумео да је 
Рајко Олујић, већину времена с вама био тамо? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Па да ли је можда сведок П1 био са вама исто тамо? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Пошто он каже да је био са Рајком Олујићем и са 
Конијем, да су чак били у једној кући, да је он лего после у ту кућу, значи у 
свему овоме он је нашао времена и да одспава ту 20 минута? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја не знам за које, можда он говори за неки други 
терен, али овде. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Не, не, говори за први терен Подујево, Рајко Олујић и 
он да су спавали у некој кући? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, он овде није могао, јер сам ја с Рајком 
Олујићем био у соби, заједно само ја и Рајко Олујић у Пролом Бањи смо били 
у соби док није дошао Вук који је без ноге. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, не, пита вас Ђукић Жељко да ли је у Подујеву 
можда, сведок П1 каже да је био са Рајком Олујићем, са Конијем, да је са 
њима ушао у једну приземну кућу и да ту у тој приземној кући он остао на 
кревету, а они изашли напоље. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Немогуће, немогуће. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Значи немогуће, имате исказе и Олујића тако да 
то је стварно немогуће, зато што је Рајко Олујић био самном, он је односно 
мене позвао да кренем са њим да нађемо кућу у коју би сместили тај вод, ето 
то је просто немогуће. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Да ли вам је можда некада кад је вођен поступак 
против вас и господина овог другог, некада можда господин П1 предложио да 
мене оптужите за ово дело, да би он извршио неку своју освету? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ко да ми је предложио? 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: П1. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: П1? 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Да, да. 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Јесте, он ми је предложио да се оптужите, 
оптужиш ти, то је у разговору са мном који сам водио, а чак један разговор је 
снимљен, поседујем снимак, па ћу рећи мојој породици да вам достави тај 
снимак, или ћу вам га ја лично доставити, телефонски разговор његов са 
мојом породицом, он је, његов циљ је био да значи у то умеша Ђукић Жељка, 
посебно превасходно на првом месту Медић Драгана Гуљу и Боцу по сваку 
цену, такође знам да се састајао са Стопарић Гораном пре тога, да су 
разговарали, да нису имали тај однос с Боцом и она из тог разлога ми није био 
јасан његов одлазак на тај други терен, као што сам вам и рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А кад је тај разговор снимљен? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Тај је разговор, пошто ја водим сваки дан 
дневник од првог дана од како сам, ево пуних осам година, ја не могу сад 
тачно да тврдим, али то је била ја мислим, кад је он изашао, кад је ухваћен у 
Канади, па је пуштен, па ми је тад говорио како госпођа Кандић организује 
тамо неки митинг, како долазе оштећени у тај градић и како он прича да ће он 
теретити те и те људе, и тако да ја нећу, рекао је овако, да ја нећу робијати 
једног дана, једног сата. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Када он спомиње Ђукић Жељка? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: У телефонском разговору који је водио са мном а 
и са мојом породицом. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Те 2000 и неке године? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: 2000, сад ћу да вам кажем, ја мислим да се ради о 
2004.години. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, а мало пре када сте нам рекли да се он плашио 
и бојао да ће нешто да му ураде Слободан Медић и тако даље, да се бојао 
Ђукић Жељка, па да је ту Чанчаревић, нисте рекли да је он рекао то да ће да 
оптужи Ђукића, да ће да оптужи Медића и тако даље, то нам нисте рекли? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Он то тада није причао, па зашто то није причао 
у његовој изјави коју је дао пред истражним судијом 24.марта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта није причао? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: 24.марта шта је сад, тад након месец дана од 
догађаја се не сећа, имао амнезију, а након осам година се сетио свега.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Значи он је, кад је, мало пре ви нама нисте рекли да је 
он рекао да ће да оптужи Ђукића и Медића? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па ја сам вама кренуо госпођо судија. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви нама то нисте рекли? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја можда причам мало опширно, али да бих ја 
вама дочарао ко је и какав ко, не као сведок, него као човек и његове радње, 
значи посебно везано за догађај који се десио, да би ви стекли увид о том 
човеку, ја сам вама кренуо да вам објашњавам, али ви мени нисте дозволили. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Цвјетан  ви сте нама причали о 
демонстрацијама оштећених, али кључну ствар, ја сам рекла на почетку оно 
што ме интересује за овде окривљене ви нам то нисте рекли. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па ја сам вама кренуо да вам причам. 
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ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Због чега нам  мало пре то нисте рекли, нисте имали 
времена? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па нисам имао времена ни да вам кажем исто ту 
констатацију о његовом исказу 24.маја '99.године, непуних два месеца након 
инкриминисаног догађаја, зашто сведок П1 под заклетвом тада, ако је већ тада 
поступак вођен, а ја због тога осуђен на 20 година, наводно због тог исказа  
који се зна како је дат, где се у њему јасно стоји да је имао адвоката, 
браниоца, све живо, ко је шта је, где је он, постоји његов исказ, зашто он тада 
у том исказу након месец ипо дана од инкриминисаног догађај не наводи све 
радње које наводи сада што ја чујем ево овде и могу само да замислим шта је 
још налупетао неистина везано за тај догађај и шта је све исповезивао, јер сам 
ја њему слао предмет у Канаду, разумете, он је био упознат са. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Водите рачуна о речнику, вас је Ђукић питао да ли је 
он причао да ће лажно оптужити Ђукића? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, причао је да ће, није он мени рекао е сад ћу ја 
да оптужим лажно него је рекао ја ћу да утрпам те људе, тим жаргоном. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је ја ћу да утрпам, ког? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па рекао је за Ђукић Жељка, рекао ми је, није ми 
рекао за Боројевића, није ми рекао за Шолају, рекао ми је за Брку, није га 
спомињао именом, али ја знао сам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Него како га је спомињао? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Како га је спомињао? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Брко, Брко, по надимку и Гуљу, значи та два, 
није ми спомињао имена, и то је све ишло преко тих телефонских разговора 
његових, а рекао сам вам имам један снимљен разговор, тако да је то ад акта. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Није могао моје име ни споменути, јер мене не зна, не 
зна ни како се зовем, он је сазнао то овде, у овом поступку. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Наставите са питањима. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: И никад ме није споменуо до сад како сам ухапшен. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: 2007., се сетио мене у томе свему, зато што му је тај 
исти господин Чанчаревић Миленко то наложио да то уради, ја нисам у завади 
са сведоком П1, ништа с њим немам ни против њега. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, наставите с питањима. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Хтео бих још сам једну ствар да видим, колико мене 
сећање служи, ја мислим да Милојевић Предраг Кинез није био у Подујеву, и 
сад опет то кажем да мислим да није био у Подујеву. Да ли је он дошао после 
Подујева у Пролом бању, чак мислим таксијем да је дошло њих три, четири. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта је питање окривљени Ђукићу? 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Па да ли се, да ли је сведок сигуран да је Милојевић 
Предраг био у Пролом бањи, у Подујеву? 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, да, сигуран сам да је Милојевић Предраг 
звани Кинез био у Пролом бањи, мислим да смо чак пар пута попили и пиће, 
даје пар пута био код мене и код Рајка Олујића у соби, с тим што знам 
сигурно да је и он касније ишао и на други терен, а ја нисам. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, изволите. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Само ако може, сад не знам, ону фотографују пет 
Шкорпиона да се покаже сведоку, да ли сам ја тако изгледао у време 
извршења тих злочина и да ли познаје где је то сачињено, и ако може она 
фотографија из ресторана да види да ли је то тај ресторан где смо се хранили, 
да ли можда некога препознаје на тој фотографији. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, наставите с питањима док нађемо фотографију. 
ОПТ.ЂУКИЋ ЖЕЉКО: Не бих имао више питања, никаквих, то је све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, док ми нађемо фотографију вратите се ви на 
место. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Волео бих да видим, јер ја стварно никад је 
нисам видео. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Шта да видите? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па ако може за успомену једну да добијем, јер 
никад ми стварно нису дали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Неће моћи. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Е па онда шта да радим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јел имамо те фотографије. Пошто је свима овде у 
судници познато о којим се фотографијама ради. 
 

На тражење оптуженог Ђукић Жељка, сведоку се показује 
фотографија из списа предмета, на којој се налазе овај оптужени и остали 
припадници јединице која је сачињена испред хотела. 
 
 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па ја овде стварно, ни наочаре нисам понео.  
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Па сведок изјављује ја овде стварно. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  Можете ли или не можете некога да познате? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Овде? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па овај ми личи на Ђукић Жељка, овај овде. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Могу да познам Ђукић Жељка и показује о коме се ради. 
 
 Па се за овим сведоку показује фотографија која је сачињена у 
ресторану и која носи ознаку А I. 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па овај скроз лево ми делује као Медић Драган 
скроз лево, мислим да је до њега Ђукић Жељко Брко, а ово стварно, нису 
слике много јасне тако да је јако, јако тешко да се било ко препозна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Чак и овде или је Ђукић или је неко, нисам 
сигуран, али по тој корпулентности само на основу тога могу да закључим, а 
овде по обрису црта тог лица исто тако могу да закључим да се ради о Гуљи, 
али не могу са сигурношћу да тврдим јер је фотографија нејасна. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА:  
 

Па сведок изјављује да му се чини да препознаје оптуженог Ђукића 
и оптуженог Медић Драгана, али обзиром да фотографија није јасна не 
може бити сигуран. 
 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли оптужени остали имају питања? Медић 
Драган не. Боројевић Драган не. Шолаја Миодраг не. Изволите тужиоче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А где сте ви били 2004.године? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Где сам био 2000? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: 2004? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: 2004.године, до тачно 30. децембра сам био у 
Окружном затвору у Београду, да у Окружном затвору у Београду, одељење 
Хајат соба број 5, блок 1/1. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А како сте онда, ако сам добро, како сте разговарали 
са сведоком П1? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Мобилним телефоном. Шта није вам познато да 
осуђени по неки пут имају мобилни телефон. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то је противно, молим вас, то је противно 
прописима и режиму под којима се. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Јесте, јесте, прописима, и то смо ми свесно,али 
ето. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Али ето деси се. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Деси се. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Како сте му слали документа са суђења? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Моја породица. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Рекао је породица. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Моја породица је, нисам рекао да је, породица 
моја је слала, авионом је то све ишло за Канаду и он је тамо преузимао и 
његов отац који је радио у руднику тамо Иса је то преузимао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, да ли неко још нешто има да пита овога 
сведока? 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: И рекао је ја немам разлога да се плашим Медића? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Немам разлога да се плашим било кога, 
разумете. 
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ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Да, али поменули сте баш Медића. А што би се 
плашио Медића? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: А ко је рекао да се ја, ја сам навео да се он 
плашио Медића, а навео сам. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Не, ви сте причали за њега, али сте причали и за себе 
после? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам, не, не, господине тужиоче, ви то мало 
другачије пермутујете, јер је мене судија питала везано, да и она је поставила 
то питање када смо ми отишли за Босну, па шта сте ви, ја сам рекао ја сам из 
других разлога, ја сам се значи, јер сам ја отишао са папиром у МУП, 
замислите одете са папиром у МУП, тужилац наложио да се, тражио захтев, да  
се предмет врати поново у истрагу, Врховни суд то одобрио, ја добио, 
буквално морам бити ухапшен, и ја са тим папиром одлазим код оних који 
требају да ме хапсе, и кажем, ево господо ухапсите ме, а они неће да ме 
ухапсе. А шта би ви господине тужиоче помислили у време  1999.године, да 
ли вам се тад ради о глави или вам се не ради о глави. Ја сам само из тих 
разлога рекао, а за њега тврдим да се он плаши, јер из навода које сам рекао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ранији сукоби, јел тако, Чанчаревића са Ђукићем и са 
Медићем? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Сукоби, интереси, интереси њихови, ја у то не 
улазим, значи. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: А од кога сте се плашили, уопште питање, од кога сте 
се плашили да може да вас ликвидира? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам се конкретно, видите ви и дан данас имате 
нерешених убистава, нека су се разјаснила значи у овој Сабљи, већ како је 
називате не знам ни ја, а и дан данас имате нерешене, читам по новинама, ето 
тражите Славка, ко је убио новинара, ко је убио овога, ко је убио онога, па 
што то не нађете ко га је убио. Па како да се не плашим за своју безбедност 
ако нешто знам, ако сам у нечему цео живот, разумете ме, у нечему цео живот, 
ја сам у животу научио да преживљавам, значи ако сам цео живот у нечему, 
нормална ствар да ми то пролази кроз главу, јер знам шта једна држава може 
да ради, па тако ено узмите од Била Клинтона сви пријатељи убијени, како се 
могао убит, шест метака сам себе опалио у главу, разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Господине Цвјетан, господине Цвјетан не спомињите 
сада Била Клинтона, молим вас. Значи пита тужилац од чега сте се ви 
плашили односно од кога? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Зна се шта све службе могу да раде и до којих 
граница могу да иду. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви сматрате да од служби ове државе треба да се 
плашите? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам се лично тада плашио значи ето тог. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, плашили сте се. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Из ког разлога, ви нешто сте знали што би могло да 
вас компромитује и који је то разлог због чега би се ви плашили? 
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СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја сам јасан и гласан био тужиоче, значи још ћу 
вам једном поновити. Ја сам добио папир кући, на кућну адресу. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зато што је на тај начин лишен слободе. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да се предмет враћа у истрагу, разумете, ви као 
тужилац жалите се што су мене ослободили и Врховни суд то одобрава, вашу 
ту жалбу и налаже да се предмет врати у истрагу, самим тим и моје 
привођење, и ја са тим папиром, значи одлазим у МУП Нови Сад, и тражим да 
се ухапсим, ја тражим да ме ухапсе, јер видим не долазе, ја кажем ево долазим 
да се ово више разјасни, јер нема везе са овим што ми стављате, знате шта сте 
урадили у току истраге, и они кажу ма нема потребе, нико неће ништа да те ту 
дира. Па одлазим у КОС  у гарнизон војске у Новом Саду, односно у КОС и 
разговарам са, нећу да спомињем имена тим људима, али могу исто да кажем, 
али нема потребе, нећу те људе. Разговарам са њима исто везано за то, 
разумете, значи једноставно мени је то једноставно била једна иницијална 
каписла, на основе које сам ја. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли разговарали са Медић Слободаном? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Молим? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А са Медић Слободаном јесте ли разговарали? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Да, разговарао сам и са њим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Јесте ли му се пожалили шта се то дешава са вама, 
хапсе вас, поступак? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Нисам се ја у том смислу жалио Медић 
Слободану, него сам разговарао са њим, значи као са неким с ким седнем на 
пиће с времена на време, попијем, као другаром. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Не, мислим да ли је он тада имао везе са ДБ-ом или 
не? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја? 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Он, он, јел имао неке везе? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Ја у то не улазим, значи ко је, да ли је неко имао 
везе са ДБ-ом или није, то морате питати њега, он је био сведок у поступку 
који се водио против мене, тако да, вероватно ћете га позвати, ја стварно не 
желим ничије име да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ајде да не улазимо у ДБ приче. 
ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА: Нисам сигуран да сам добио одговор, али нећу ни 
инсистирати. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Да ли има још неко нешто да пита сведока. Да 
ли ви имате још нешто да кажете. Имате још? 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Ја само једно питање. Овде нам сведок Цвјетан 
стално, неколико пута је поновио да се сведок П1 плашио Боце Медића и 
осталих због сукоба који су раније били у Крајини. А да ли је сведок П1 
објаснио зашто се уопште онда придружио Шкорпионима када је знао да је 
Боца Медић командант? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Е па то мени никад није било јасно, и то ћу га, 
кад се будемо суочили чак и питати, јер ми то стварно никад није било јасно, 
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да неко тврди, ја ако се вас плашим да ћете ви мене убити, па немам ја шта са 
вама да разговарам, а посебно да идем и да мислим сада хоћете ли ви мене 
убити, разумете, значи може бити у акцији, па ја хоћу у акцију негде пљусне 
га иза леђа и ћао. Значи а он је себи дозволио да оде, с друге стране је радио са 
мном на оформљивању нове те јединице за коју смо добили одобрење и где је 
Миладин Кострешевић у мом стану у Радничкој број 6 разговарао са мном и 
са њим, по том питању, ја сам чак кренуо да узимам аутобиографије од људи, 
кренуо већ то како треба да иде. Он је у том моменту мене оставио и отишао а 
заједно смо радили на томе и отишао, који су његови поводи били за то 
стварно ми није јасно и он ми никада није био јасан, и чак наш однос после 
тога, ја сам му то и рекао да ми није јасан, ако се боји па зашто си ишао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: А шта он каже? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Па нема, једноставно он нема одговор на све то, 
једноставно ја не знам његов одговор и његове мотиве за то. Мени то никад 
није било јасно нити ће ми бити јасно, зато ћу баш да га питам, можда се и 
сетим, јер много времена је прошло али имам стварно фотографско памћење 
тако да тешко може са мном да изађе на крај по том питању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, јел имате још нешто да кажете? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За сада? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Рекао сам још то, пошто сте мало пре споменули 
то да ја нисам навео ето то за лажно оптуживање. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: За Ђукића. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Кад  ме је он звао на телефон и то, још једном 
само да напоменем, постоји исказ од сведока П1 који је дао '99.године, месец 
ипо дана, то значи још једном напомињем, месец ипо дана након догађаја, где 
је он могао да се сети сваког детаља, како то да сада он од једном прича, ја ово 
први пут овде чујем значи од, те његове наводе да сам ја ушао са неким 
човеком унутра у двориште, да то није био он него неки други, зашто он то 
није навео '99.године, зашто наводи сад лажно и тако те, има његов исказ који 
сам ја читао од '99.године, који је у потпуној контрадикторности од овога што 
он сад прича, ја не знам стварно шта је он све причао, али могу да замислим, 
потшо више нема име и презиме него псеудоним, могу онда да замислим до 
којих граница све то иде. Тако да сам из тог разлога кад сам сазнао да је 
постао сведок сарадник тражио да се саслушам од стране тужиоца присутног 
сада, није ме саслушао на све ове околности које он сада говори, да ме не би 
питали зашто ја нисам на суђењу то раније спомињао, нисам из тих разлога 
јер сам чекао њега, значи чекао сам да он. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, то сте објаснили.  Јел имате још нешто да 
додате. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Само да вам кажем, да ја од јутрос сам, од осам 
сати овде у, од осам, девет сати сам овде у Београди, и налазим се доле у 
ћелији у стварно неким тамо, ајде не могу да кажем, али неки тамо душек, не 
знам ни ја, ово је за мене малтретирање, цео дан, разумете, значи да сам ја 

К.В.4/08 

ВРЗ 04
34



Транскриптт аудио записа 
са главног претреса од 14.04.2009.године                                                 Страна 51/53 
_________________________________________________________________________ 
 
 

 

довежен из Митровице у два сата или у један из Казнено поправног завода, 
него сам овде дошао још јутрос, и цео дан пијем неку воду доле, нити знам 
шта је, нити знам шта је она, да ли је здрава вода, прљава, разумете, ево сад 
сам се напио воде кад сам дошао овде у, нити сам шта јео, ништа, разумте, 
врти ми се у глави више, баш сам нервозан по том питању. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, наложићемо сада, пре него што се вратите да 
вам обезбеде оброк, заједно са осталима, а ваше примедбе. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Јер ће вероватно П1 доћи нахрањен и тако даље. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ваше ове примедбе су евидентиране и ја заиста када 
будем имала времена, сигурно ћу да размислим о томе и да такву једну 
примедбу упутим установи КПЗ Сремска Митровица. Замолићу вас сада да 
нам оставите те скице пошто је то претпостављам овде за нас, за предмет. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Хоћу, нисам оставио за себе, али нема потребе, 
то ја имам у глави све. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ви ћете, добићете копије. Јел ви имате своје примерке 
или не? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Не, не, ја нисам правио никаве примерке, ово сам 
чак шта више синоћ сам, јуче сам цртао. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Да ли вам је то потребно или не? 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Мени није потребно јер ја то све имам у својој 
глави тако да нема потребе, ја сам вам чак рекао да сам ја спреман да идем на 
лице места, значи да се уради реконструкција да ја објасним своје кретање па 
да видимо  и сведока П1 и Стопарића, да видимо где су они стајали. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро. Ви ћете сада да се вратите. Да ли можете ви да 
обавестите овде наше из притвора да се обезбеди оброк за Цвјетана пре него 
што се врати? Може. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: И то суочење, молим вас да то буде фејс ту фејс, 
значи лице у лице, да не буде оно видео линк, па не знам ни ја тамо, разумете. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ви ћете се сада вратити, сведок је завршио. 
СВЕДОК САША ЦВЈЕТАН: Мени да удара зазубице тамо, да набада шкампе 
а ја овде да гладан седим. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Искључите микрофон, можете да идете.  Ево допис за 
враћање.  Имајући у виду животно доба у коме се налазио окривљени Шолаја 
Миодраг у време када је наводно извршио кривично дело које му се ставља 
овом оптужницом на терет, ми смо одлучили да обавимо вештачење и то 
обављање психијатријског прегледа од стране психијатра и психолога, па 
ћемо у том смислу сада да донесемо решење. Да ли сте разумели окривљени? 
Јесте.Реците? 
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Ништа ја сам мислио да ће то још у истрази да се 
уради. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Зашто нисте предложили, сада би било много лакше и 
много брже. 
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За овим суд доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

ОДРЕЂУЈЕ СЕ вештачење оптуженог Шолаја Миодрага, 
психијатријским прегледом од стране вештака, психолога Ане Најман и 
психијатра др Мандић Бранка на околност стање његовог душевног 
здравља и степена душевне развијености у време извршења кривичног 
дела у марту 1999.године. 

 
 
У том смислу наредбу ћемо послати и вештацима, ви ћете оптужени такође 
добити, вас ће ови вештаци да посете, обавиће разговор са вама, они ће имати 
у виду и ваше транскрипте, односно транскрипте на којима се налази одбрана 
коју сте давали у току овог поступка. То је то, што се тиче сутрашњег 
распореда, за сутра имамо сведоке које је предложио оптужени Боројевић, они 
су за сада примили позиве и требало би да дођу, то су Струхар Игор и Деветак 
Милош. Ја вас молим да ми се за 11.мај, значи 11.маја Стопарић Горан, да се 
изјасните за 12.мај, ми то у четвртак треба да јавимо Хагу, нема потребе да се 
12.маја да задржавамо и да правимо све, неке трошкове и тако даље, уколико 
12.маја нама Стопарић Горан није потребан. Уколико мислите да ћемо 
завршити, то је такође  поподне, погледајте, размислите, ми смо од 11.маја 
поподне, размислите колико ће времена бити потребно за тужиоца, за одбрану 
да се у том смислу припремимо, за 12.мај погледаћемо филм, бићемо такође у 
овој судници и за тада ћемо видети да евентуално позовемо и сведока П1, 
никакве вам фотографије за сада нећемо правити, задржаваћемо снимак онако 
како то иначе радимо, погледаћемо цео снимак. Изволите. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Па ја не знам знате, ја имам искуства са 
сведоком Стопарићем, мислим и ово веће, то све зависи од њега шта ће он 
говорити, како, десет пута кад говори он увек нешто друго дода или измени, 
или допуни, тако да мислим да. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Ми смо имали могућност, имамо и даље могућност да 
прочитамо оно што је он рекао. 
АДВ.МИРОСЛАВ ПЕРКОВИЋ: Тако да је тешко сада, мало нам је тешко сада 
да кажемо знате да, мислим ја се не бих усудио, ето, ја можда нећу имати 
питања. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Онда ћемо да оставимо два дана. Да ли бранилац 
Звонко Радовановић може да искључи микрофон. Изволите.  
АДВ.САША ПЕТРОВИЋ: Ја понављам значи, за сведока П1 одбрана и 
окривљени су га два дана испитивали, ја не видим, односно мислим да ће 
требати исто толико времена и за Стопарића, с обзиром да је он сведочио и у 
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поступку код Саше Цвјетана и овде окривљенима је познато шта је он тамо 
причао, с обзиром да су били заједно сведоци. Због тога вам кажем. 
ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА: Добро, ја вас молим да припремите за сутра предлоге, 
за доказе које евентуално треба да изведемо у мају, и да се у том смислу 
припремате да после сведока Стопарић Горана, после гледања овог филма и 
евентуалног одлучивања о овом предлогу оптуженог Боројевић Драгана да се 
поново испита сведок П1, ми смо овај поступак привели крају, уколико неких 
других предлога нема, у том смислу, сутра је дан када би требало да се 
предложи евентуално извођење још неког доказа, мај је то неко време када 
ћемо завршити, у том смислу се за сутра припремите.  
 
 

За овим суд доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

Данашњи претрес је завршен, наставак се одређује за: 
 

-15.април 2009.године, у 14.30 часова 
 

у истој овој судници. 
 
Довршено у 16.58. 
 
Записничар                                                                         Председник већа-судија 
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